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Växelväljare i stadsbuss

Niklas Andersson

Växelväljaren som Scania använder i dagsläget har stort inbyggnadsdjup vilket skapar problem vid
integration i instrumentbrädan, dessutom har glödlamporna för indikationsbelysningen kort livslängd.
Utvecklingen mot distribuerade system har gjort det möjligt för Scania att använda en egenutvecklad
växelväljare och därför vill man undersöka möjligheten för en egen konstruktion. 

Konceptet som presenteras i detta examensarbete är en mycket kompakt enhet, inbyggnadsdjupet är
endast en fjärdedel av den växelväljare som används i dagsläget. Tryckknapparna utgörs av en
silikonknappsats som är genomlyst. Till indikations- och grundbelysning används OSRAMs HYPER
T66. Detta är en kapsel som innehåller tre av varandra oberoende lysdioder. En enchipsdator, Microchip
PIC18F248, läser av tryckknapparna, hanterar kommunikationen med växellådans stryenhet (via CAN,
protokoll SAE-J1939) samt driften av lysdioderna.

En CAN-baserad växelväljare i vilken man utnyttjar lysdioder istället för glödlampor och
silikontryckknappar istället för konventionella strömställare fås en enhet utan servicebehov. Dessutom
får man möjligheten att förstärka märkesidentitetenn på förarplatsen eftersom utförandet kan formas helt
efter egna behov och önskemål samtidigt som funktionaliteten hos växelväljaren kan förbättras. En
annan viktig fördel är att man får bättre kontroll över kvaliteten. Konstruktionen medger mycket litet
inbyggnadsdjup vilket är av stor nytta vid integrationen i instrumentbrädan eftersom dagens enhet inte
kan placeras enligt önskemål på grund av sitt inbyggnadsdjup.

En brist hos CAN-systemets protokoll, SAE-J1939, är att endast D, N och R stöds. Detta innebär att man
bör avvakta tills protokollet är färdigutvecklat om det är nödvändigt med fler växlellägen än D, N och R.
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Förord 
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Naturvetenskap vid Linköpings universitet. 
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Sammanfattning  
Växelväljaren som Scania använder i dagsläget har stort inbyggnadsdjup vilket skapar 
problem vid integration i instrumentbrädan, dessutom har glödlamporna för 
indikationsbelysningen kort livslängd. Utvecklingen mot distribuerade system har gjort det 
möjligt för Scania att använda en egenutvecklad växelväljare och därför vill man undersöka 
möjligheten för en egen konstruktion.  
 
Konceptet som presenteras i detta examensarbete är en mycket kompakt enhet, 
inbyggnadsdjupet är endast en fjärdedel av den växelväljare som används i dagsläget. 
Tryckknapparna utgörs av en silikonknappsats som är genomlyst. Till indikations- och 
grundbelysning används OSRAMs HYPER T66. Detta är en kapsel som innehåller tre av 
varandra oberoende lysdioder. En enchipsdator, Microchip PIC18F248, läser av 
tryckknapparna, hanterar kommunikationen med växellådans stryenhet (via CAN, protokoll 
SAE-J1939) samt driften av lysdioderna. 
 
En CAN-baserad växelväljare i vilken man utnyttjar lysdioder istället för glödlampor och 
silikontryckknappar istället för konventionella strömställare fås en enhet utan servicebehov. 
Dessutom får man möjligheten att förstärka märkesidentitetenn på förarplatsen eftersom 
utförandet kan formas helt efter egna behov och önskemål samtidigt som funktionaliteten hos 
växelväljaren kan förbättras. En annan viktig fördel är att man får bättre kontroll över 
kvaliteten. Konstruktionen medger mycket litet inbyggnadsdjup vilket är av stor nytta vid 
integrationen i instrumentbrädan eftersom dagens enhet inte kan placeras enligt önskemål på 
grund av sitt inbyggnadsdjup. 
 
En brist hos CAN-systemets protokoll, SAE-J1939, är att endast D, N och R stöds. Detta 
innebär att man bör avvakta tills protokollet är färdigutvecklat om det är nödvändigt med fler 
växlellägen än D, N och R.  
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Summary  
The gear selector presently used has a large build-in depth which causes trouble at integration 
in dashboard and the light bulbs for indication light has short life length. The development of 
distributed systems has opened the possibility for Scania to use a gear selector of their own 
and therefore it’s in Scanias interest to examine the option. 
 
The concept presented in this degree thesis is a very compact unit, the build-in depth is only a 
fourth of the gear selector used presently. The pushbuttons are rubber which are illuminated 
from underneath. For indication indication- and backlight OSRAMs HYPER T66 is used. 
This is a package containing three, from each other independent, LEDs. A microcontroller, 
Microchip PIC18F248, reads the pushbuttons, communicates with the gearbox’s control unit 
(via CAN, protocol SAE-J1939) and drives the LEDs. 
 
With a gear selector that uses CAN-technology and LED’s instead of light bulbs and rubber 
pushbuttons in place of common switches a unit without need of maintenance is received. 
Furthermore, the Scania brand increases because the gear selector’s performance can be 
shaped due to the needs and simultaneously improve functionality. Quality control is another 
important advantage. The design allows little build-in depth which is of great importance 
since the present gear selector can’t be placed where desired due to its large depth. 
 
One problem with the CAN-systems protocol, SAE-J1939l, is that only D, N and R are 
supported. This means that Scania should wait until the protocol is ready if it’s necessary with 
more gears than D, N and R.   
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Den kommersiella fordonsindustrin genomgår en förändring där det traditionella elsystemet 
med diskreta signaler ersätts med distribuerade elsystem. Utvecklingen är nödvändig om man 
ska kunna möta framtidens krav för funktionalitet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Tidigare 
har systemen/komponenterna kommunicerat via ett stort antal ledare med berörda enheter 
vilket gjort kostnaderna stora och vikten hög för kabelnäten. Distribuerade system använder 
en gemensam kanal för informationsutbytet, vilket gör att kabelåtgången och därmed 
kostnaden för kabelnätet minskar. Dessutom tillåter distribuerade system ett högre 
informationsflöde än ett system med diskreta signaler. (Figur 1.1) 
 

 
Figur 1.1 Nät som kommunicerar med diskreta signaler (t.v.) och distribuerat system (t.h.). 

Kommunikation med diskreta signaler Distribuerat system 
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1.1.1 Växelväljare i stadsbuss 
En buss är sammansatt av ett chassi och en kaross, som integrerar ett flertal system. 
Växellådan är en komponent i drivlinan och har stor betydelse för ett fordons komfort, 
bränsleekonomi och prestanda. Vanligtvis används automatiska växellådor i stadsbussar. 
Växelväljaren används för att föraren skall kunna kommunicera med växellådan och 
traditionellt har växelväljaren i stadsbussar haft en knappsats istället för växelspak. Hittills har 
signalöverföringen mellan växelväljare och den automatiska växellådan skett med diskreta 
elektriska signaler. (Figur 1.2) 

 

 

Figur 1.2 Relationsbeskrivning buss – chassi – förarplats – växelväljare. 

1.2 Syfte 
Den automatiska växellådan som används i Scanias stadsbussar köps från en systemleverantör 
där också växelväljaren ingår. Detta medför problem eftersom Scania har huvudansvaret för 
slutprodukten, men inte har möjlighet att påverka utförande och kvalité utan stora kostnader. 
Önskar Scania byta leverantör för automatväxellådor tvingas man också byta växelväljare 
vilket kan innebära integrations- och systemproblem. Växelväljaren som används i dagsläget 
har ett stort inbyggnadsdjup vilket skapar problem vid integration i instrumentbrädan, 
dessutom har glödlamporna för indikationsbelysningen relativt kort livslängd. 
 
Utvecklingen mot distribuerade system har gjort det möjligt för Scania att använda en 
egenutvecklad växelväljare och därför vill man undersöka möjligheten för en egen 
konstruktion. En egenutvecklad växelväljare stärker produktidentiteten hos förarplatsen och 
ger Scania större kontroll över kvaliteten. 
 
 
 

Växelväljare 

Busschassi 

Förarplats 

Drivlina 

Stadsbuss 
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1.3 Avgränsning 
Ursprungsmålet var att skapa en prototyp, men kostnaderna för att göra detta hade blivit 
orimligt höga. Dessutom hade tidsbegränsningen, 20 veckor, blivit en kritisk faktor då både 
skapande av mjukvara och ledtider för tillverkning av hårdvara är mycket tidskrävande. 
Istället har en kravspecifikation på ett koncept som möter framtidens krav på kvalité och 
funktionalitet generats. 
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2 Utvärdering växelväljare 
2.1 ZF 6006 017 202 

2.1.1 Utförande 
Växelväljaren från ZF är den vanligast förekommande växelväljaren i Scanias statsbussar. Det 
är främst två utföranden som används; med tre knappar (D, N, R) eller 5 knappar (1, 2, D, N, 
R). I varianten med fem knappar (Bild 2.1) har man möjlighet att låsa växellådan på de två 
lägsta utväxlingarna (1 eller 2). Knapparna har långa slag och ”rejäl” mekanisk känsla, dock 
kräver de relativt mycket kraft för att fastna i nedtryckt läge. 
 
 

 
Bild 2.1 Knappsats och kontakt på ZF 6006 017 202. 

 
 
Nedtryckt knapp lyser och återgår till ursprungsläget om man trycker på en annan knapp, 
dock finns det en mekanisk spärr som hindrar föraren att växla direkt från drivning framåt till 
bakåt. Att knapparna sitter kvar i nedtryckt läge gör det lättare att se vilket läge som är 
aktiverat, även i kraftigt solljus. 
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2.1.2 Teknik 
Växelväljaren har en funktion som gör att bussen endast kan startas när neutralläget är 
aktiverat och om fallet inte är så kommer den knapp som är aktiverad att blinka.  Enheten 
saknar bakgrundsbelysning helt och styrkan på indikationsbelysningen är ej justerbar. Det 
finns inget som hindrar smuts eller väta att tränga in genom gliporna mellan knapparna. 
Baksidan är inkapslad, dock är denna inte speciellt tät och antagligen enbart avsedd för 
mekaniskt skydd. På kretskortet av FR4 sitter fem strömställare, ett motstånd och 14 
anslutningsledare med kontakt. I varje tryckknapp sitter en glödlampa och eftersom 
glödlampor har relativt kort livslängd, runt 2000 timmar, krävs lampbyten med jämna 
mellanrum. Dessa blir tidskrävande eftersom man först måste montera ur växelväljaren ur 
instrumentpanelen och sedan delvis demontera växelväljaren för att komma åt glödlamporna.  
 
 

 
Bild 2.2 Strömställarenhet med mekaniska spärrar (t.v.) och tryckknappar med integrerade 
glödlampor (t.h.). 
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2.2 Allison PB Compact 

2.2.1 Utförande 
Växelväljaren från Allison har sex stycken försänkta knappar; D, N, R, MODE, pil upp och 
pil ner och en display i vilken valt läge visas.  Displayen har 16 segment och röd belysning. 
Knapparna har mycket korta slag och är av återfjädrande (momentan) typ. Samtliga knappar 
utom ”MODE” saknar indikationsbelysning. 
 

 
Bild 2.3 Knappsats och display på Allisons  växelväljare PB Compact. 

2.2.2 Teknik 
Framsidan är tillverkad i rökfärgad genomskinlig plast och baksidan i slagtålig plast. I 
skarven mellan dessa finns en tätande fog och enheten är mycket väl skyddad mot inträngande 
damm och fukt. Växelväljaren fixeras med skruvar genom fyra öglor och ansluts via en 14-
polig kontakt som sitter i bakstycket. Kretskortet är en sandwichkonstruktion med tre 
ledningslager och samtliga komponenter utom display och anslutningskontakt är ytmonterade.  
Ytan är belagd med ett skyddande lager silikon. Strömställarna utgörs av metalldomer som 
ligger lösa direkt på kretskortet och mellan varje par strömställare sitter en lysdiod. Snett till 
vänster ovanför displayen sitter en lysdiod för indikationsbelysningen för knappen ”MODE”. 
Ovanpå dessa sitter ett plexiglasstycke som innehåller knappar. Knapparna, också av 
plexiglas, ligger fritt i urfrästa hål. Plexiglasstycket har dessutom urfrästa konor för att ljuset 
från lysdioderna ska spridas bättre genom ljusschakten till plastfilmen för teckenvisning. 
 

 

Bild 2.4 Knappsatsen under skalet som utgörs av metalldomer och display (t.v.) samt 
baksidan av kretskort (t.h.). 
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3 Nödvändiga egenskaper 
3.1 Människa – Maskin Interaktion 

3.1.1 Utformning och funktionalitet 
I Europa följer de festa stadsbussfabrikanter VDVI:s rekommendationer för utformning av 
förarplatsen i stadsbussar. För växelväljare rekommenderar man tre- alternativt sex knappar 
på en rad. Konstruktionen ska ha ett utseende som överensstämmer med 
rekommendationerna.  

3.1.2 Belysning 
För att föraren ska kunna läsa av växelväljaren även vid mörkerkörning bör växelväljaren vara 
belyst. Aktiverat läge bör ha en högre ljusstyrka för att tydligt markera vilket växelläge som 
är aktiverat. Bakgrundsbelysningens ljusstyrka bör också kunna regleras gemensamt med 
resterande instruments grundbelysningsnivå. Indikationsbelysningen måste vara tillräckligt 
stark för att synas väl i dagsljus. Finns möjlighet att utnyttja ett teckenfönster i till exempel 
kombinationsinstrument kan man visa information om valt växelläge i detta. Det kan vara 
lämpligt att R har en färg som ger föraren en tydlig signal att backläget är aktiverat.  

3.1.3 Spärrfunktioner 
För att föraren inte ska utföra en manöver som skulle kunna skada fordonet har 
transmissionen skyddsfunktioner. Exempelvis går det inte att växla mellan D och R eller 
tvärtom när fordonet rör sig med hastighet större än cirka 1km/h. Växelväljare brukar ha en 
spärr som tvingar föraren att aktivera N vid växling mellan D och R eller tvärtom. Att föraren 
blir tvungen att göra två knapptryckningar minskar risken för oavsiktliga växlingar. 

3.1.4 Varningssignal 
Om föraren försöker utföra en otillåten manöver bör han uppmärksammas på detta 
exempelvis genom en ljudsignal. Finns tillgång till textfönster i kombinationsinstrumentet kan 
detta förtydligas med text och/eller grafik. 

3.1.5 Felvisning 
Om ett allvarligt fel inträffar hos växelväljaren bör detta kunna konstateras av enheten själv 
och givetvis bör även föraren uppmärksammas. Föraren kan uppmärksammas på ett flertal 
sätt; varningssignal, blinkmeddelanden från växelväljaren eller utnyttja teckenfönster i 
kombinationsinstrument. 

3.1.6 Diagnosfunktioner 
Om ett fel har inträffat bör man kunna undersöka orsaken utan att behöva montera ur 
växelväljaren ur fordonet. Detta kan utföras genom att utnyttja en PC eller serviceinstrument 
som verkstäder normalt har tillgång till. 

                                                
I VDV: Verband Deutscher Verkehrsunternehmen 
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4 Livslängd 
Vissa komponenter i en stadsbuss förväntas hålla under fordonets hela livslängd, exempelvis 
motor, medan det är fullt acceptabelt att en glödlampa endast håller några tusen timmar. 
Elektroniska styrenheter i tunga fordon har normalt sett 10 år motsvarande 30 000 timmar 
som krav på livslängd. 13 

4.1 Omgivning/miljö 
En stadsbuss kan komma att utsättas för svåra miljöer och komponenter monterade i 
instrumentbrädan utsätts för än högre temperaturer än övriga komponenter i karossen. 
Dessutom utsätts dessa för många temperaturväxlingar på grund av uppvärmning från 
närliggande komponenter och/eller närhet till klimatanläggnings ledningar. Konstruktionen 
bör anpassas för att motstå sådant som normalt sett förekommer i en stadsbuss och fungera i 
varma såsom kalla klimat utan att växelväljarens påverkas kosmetiskt eller funktionellt. 

4.2 Användningsfrekvens 
För att bilda sig en uppfattning om hur mycket de olika lägena hos en växelväljare används 
kan det vara bra att använda en modell. Neutralläget kommer att vara det mest 
förekommande, eftersom man vid växling mellan fram och back måste gå via neutralläget. 
Backläget används relativt sällan eftersom man försöker utforma rutterna så att backning inte 
ska behöva ske. Denna modell bygger enbart på R (Aktiveringar av backläge), N 
(Aktiveringar av neutralläge) och D (Aktiveringar av körläge), eftersom dessa lägen används i 
mycket större utsträckning än resterande knappar om växelväljare med fler än tre knappar 
används. 
 
I extrema fall kan en stadsbuss (i storstäder) rulla dygnet runt under hela sin livslängd (10 år), 
endast med korta avbrott för exempelvis service. Om N används 50 ggr per dag resulterar det i 
att N aktiveras 182 500 ggr under växelväljarens livslängd. Eftersom detta är en osäker 
uppskattning bör knapparna klara minst 300 000 nedtryckningar.  
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5 Distribuerade system 
Inom fordonsindustrin har man sedan i mitten av 80-talet utnyttjat möjligheten att använda 
seriekommunikation med digitala signaler i fordon, det vill säga enskilda komponenter eller 
system kommunicerar med varandra i ett nätverk utan server. Man införde 
seriekommunikation för att kunna möta framtidens krav på funktionalitet och för att minimera 
mängden kablage i fordonen och samtidigt indirekt minska vikten på fordonet. Andra namn 
för distribuerade system är; multiplexsystem, lokala datanät med flera. De vanligaste 
systemen är CANII, överföringshastighet från 250kbit/s till 1Mbit/s, och LINIII med maximal 
överföringshastighet 20kbit/s. I Scanias bussar används CAN-kommunikation mellan motor, 
växellåda och bromsar. Kommunikation kan tillämpas i ett eller flera nätverk beroende på hur 
många komponenter och/eller system som ska kommunicera med varandra och beroende på 
hur stor trafiken blir på seriebussen. Det finns ett stort antal olika systemstrukturer exempelvis 
stjärnstruktur eller parallella databussar. Om systemen/komponenterna inte sitter på samma 
CAN-buss brukar man använda en så kallad gateway som koordinerar informationen mellan 
de olika nätverken (se Figur 5.1).4, 15, 16 & 17 

 
 

 
Figur 5.1 CAN-nätverk i s.k. stjärnstruktur(t.v.) och system där information med högt 
informationsflöde skickas i en separat seriebuss (t.h.). 

                                                
II CAN: Controlled Area Network 
III LIN: Local Interconnect Network 
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Utmärkande för CAN-system: 
 

• ”Multimaster - kompetens” som möjliggör konstruktion av smarta system utan 
användning av någon kostsam ”master” eller server 

• Broadcast messaging är den första delen av garanti för 100%-ig dataintegritet 
eftersom alla anordningar inom nätverket använder samma information 

• Sofistikerad feldetektering och returnering av felaktiga meddelanden som är den 
andra delen av den 100%-iga dataintegriteten 

• Möjlighet till att använda mer än 50 kontrollenheter per nätverk som kan vara allt från 
mycket enkla till ”high-end chips” 17 



 

 - 17 -  

5.1 CAN-systemets arkitektur 

5.1.1 CAN-backbone 
CAN-systemet består av två ledare, en för höga signaler (CAN-h) och en för låga signaler 
(CAN-l). Signalerna är av differentiell typ, vilket innebär att spänningsskillnaden mellan 
CAN-h och CAN-l avgör om tillståndet ska vara en logisk etta eller nolla. I ändarna av 
ledarna sitter termineringsmotstånd för att eliminera stående vågor i ledarna. Enheterna, 
ECUsIV, som ska kommunicera via CAN ansluts innanför termineringsmotstånden.1, 14 & 17  
 

 
Figur 5.2 CAN-systemets uppbyggnad. 

5.1.2 CAN-meddelande 
CAN är ett så kallat CSMA/CAV - protokoll. Ett CAN-meddelande består av IDVI-, data-  och 
felhanteringsbitar. Det finns två olika format, CAN standard frame och CAN extended frame. 
Skillnaden är att CAN standard frame använder 11 bitars ID och CAN extended frame 
använder 29 bitars ID. Det är arbitreringsbitarna som avgör meddelandets prioritet på CAN-
bussen. 1, 3, 16 & 17 

5.1.3 Arbitrering 
Ett CAN-system är av så kallad broadcast-typ vilket innebär att alla enheter som eftersträvar 
sända information försöker göra detta. Dock måste systemet på något vis avgöra vilken enhet 
som har företräde på CAN-bussen. Detta går till enligt följande: 
 
Samtliga enheter som avser sända information börjar med att sända en tre prioritetsbitar 
efterföljt av respektive enhets binära identitet och slutligen själva informationen. Enheter som 
inte har behov att skicka information ligger enbart och tar emot information som är viktig för 
enheten. Den enhet som sänder högst prioritet, det vill säga lägsta binära kombinationen, 
kommer tillåtas skicka sitt meddelande. Detta är möjligt eftersom logisk nolla är dominant 
och logisk etta recessiv i ett CAN-system vilket innebär att logiska nollor kommer att skriva 
över logiska ettor. Om två eller fler enheter försöker sända information med samma prioritet 
kommer den enhet med lägst binär identitet att tillåtas skicka sitt meddelande. Enheterna som 
försöker skicka information jämför vilket binärt värde som ligger på CAN-bussen med det 
”egna” värdet vid varje klockning. Överensstämmer inte värdena kommer enheten att sluta 
sända och övergå till lyssningsläge. Denna jämförelse görs bit-vis efter varje klockning och 
                                                
IV ECU: Electrical Control Unit 
V Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance 
VI ID: Identifikation 
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kallas arbitrering. Enheterna kommer att försöka sända informationen tills de lyckats med 
detta (Tabell 1). 1, 3, 14, 15 & 18 
 

 
Tabell 1 Arbitrering: Noder som sänder recessiva signaler (logisk etta) när signalen på CAN-
bussen är dominant (logisk nolla) övergår till lyssningsläge (L). 

5.1.4 Feldetektering 
 
På meddelandenivå sker feldetektering i tre olika steg: 
 

• Cyclic Redundancy check. I slutet av varje meddelande lägger sändande enhet till så 
kallade check bits. Dessa bits jämförs av mottagaren med mottagna meddelande av 
mottagande enhet. 

• Frame check. Denna mekanism verifierar det skickade meddelandets struktur genom 
att kontrollera bitfälten mot det bestämda formatet och meddelandets storlek. 

• ACK (Acknowledge) errors. Samtliga enheter som lyssnar på ett meddelande sänder 
en verifiering på att de mottagit meddelandet. Om sändaren inte får någon verifiering 
har ett fel inträffat.  3, 16, 17 & 18 

 
För felhantering på bitnivå har CAN-protokollet två mekanismer: 
 

• Monitoring. Möjligheten för sändaren att upptäcka fel baseras på bevakning av 
bussignalerna. Varje station som sänder bevakar också skillnader mellan den bit som 
sänts och den bit som mottagits. 

• Bit stuffing. Kodningen för de individuella bittarna testas på bitnivå. 
Bitrepresentationen som används av CAN är så kallad ”Non Return to Zero (NRZ)” – 
kodning, som garanterar maximal effektivitet vid bitkodning. 
Synkroniseringsflankerna genereras genom möjligheten att packa bitarna. Detta 
betyder att efter fem likadana bitar infogar avsändaren en så kallad stuff bit med det 
komplementära värdet, som sedan tas bort av mottagaren. 3, 16, 17 & 18 

 
Om ett fel inträffar kommer enheten som sänder att avbryta meddelandet och försöka sända 
om det från början. Detta kan resultera att enheten får avvakta med att skicka på nytt därför att 
en eller flera enheter har högre prioritet på CAN-bussen. Dessa kommer att sända sin 
information innan aktuell enhet får ny möjlighet. Om en felande enhet skickar 
felmeddelanden även för korrekta meddelanden finns en funktion som skiljer sporadiska fel 
från permanenta och fel på en lokal enhet. Detta görs med statistiska bedömningar av 
felsituationer hos enheterna själva och kan leda till att en enhet stängs av helt för att inte störa 
andra. 1, 16 & 17 

Klockpuls 1 2 3 4 5 6 
Nod 1 0 0 1 0 0 1 
Nod 2 1 L L L L L 
Nod 3 0 1 L L L L 
Nod 4 0 0 1 1 L L 
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5.2 SAE*-J1939 
I USA är lastbilsmarknaden byggd på annorlunda traditioner än i exempelvis Europa. I USA 
komponerar kunden, milt överdrivet, ett fordon med de delar som denne önskar använda. 
Detta innebär att chassi kan komma att inhandlas från producent nr1, växellåda från producent 
nr2, motor från producent nr3 och så vidare. När elektronikens komplexitet ökade i takt med 
utvecklingen skapades kompabilitetsproblem mellan delarna som kom från olika leverantörer, 
vilket resulterade i att man utvecklade ett gemensamt protokoll med standardiserade 
meddelanden. Protokollet heter SAE-J1939 och utnyttjar CAN extended frame med 29 bitars 
identifierare som bas. I SAE-J1939 har man samlat relaterade parametrar i meddelanden där 
varje meddelande har tilldelats ett så kallat PGNVII. Parametrarna kan ha olika längd och 
upplösning beroende på hur stort utrymme man gett parametern i meddelandet. I dagsläget 
utnyttjar de flesta stora aktörerna SAE-J1939, dock är inte protokollet helt färdigutvecklat. På 
grund av att de inblandade aktörerna många gånger har egna intressen går processen mot 
färdigställande mycket långsamt. Scania har utnyttjat CAN och SAE-J1939 i bussar sedan 
1998. 13, 16 & 17 

5.2.1 Propriety 
Behöver man använda information som inte finns i J1939-protokollet finns möjlighet att 
utnyttja så kallade propriety-meddelanden. Detta innebär att man skapar egna meddelanden 
utifrån de parametrar som är nödvändiga för ändamålet. Tyvärr skapar detta nya 
kompabilitetsproblem. Om underleverantörer utnyttjar propriety kan de ha använt samma 
parametergruppnummer som Scania och detta kan resultera i kollisioner och/eller 
misstolkningar. 3 & 13 

5.2.2 Felhantering 
SAE-J1939 har möjlighet att upptäcka vissa fel, till exempel om en enhet får ett mätvärde som 
ligger utanför gränserna eller att den helt enkelt inte får information som den förväntar sig. 
Om fel inträffar sparar enheten tidpunkt för när felet inträffade senast och hur många gånget 
det inträffat sedan första inträffandet. Enstaka och sporadiska avvikelser kan tillåtas, men 
inträffar felet ett visst antal gånger bekräftas avvikelsen som ett fel. 3, 13, 18 & 19  

                                                
VII PGN: Programgruppnummer 
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5.2.3 Differentiella signaler 
De långa ledningslängderna som blir nödvändiga för CAN-kommunikation i tunga fordon ger 
upphov till spänningsfall vid användande av en ledare för signal och en för signaljord. 
Problemet kan bli att logiska ettor uppfattas som nollor eller icke tillåtna tillstånd i vissa 
noder. Detta har man löst genom att spänningsskillnaden mellan två positiva signaler avgör 
tillståndet. Förenklat kan man säga att för logisk nolla ska CAN-h lika med eller mindre än 
CAN-l, och för logisk etta ska CAN-h större än CAN-l.  2 & 13 

 
Figur 5.3 Spänningsskillnaden mellan CAN-h och CAN-l avgör tillståndet. 
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6 Kravspecifikation 
6.1 Generella krav 
Växelväljaren skall uppfylla Scanias generella krav för strömställare med följande 
förtydliganden: 8 

• Växelväljaren är placerad i en buss 
• Växelväljaren har ingen inverkan på trafiksäkerheten 
• Växelväljaren skall klara samtliga krav för elektrostatiska urladdningar enligt 

IEC1000-4-2: 1995/A1: 1998; nivå 4 (level 4), det vill säga 8kV kontakturladdning 
Kortslutning mellan anslutningsledare och jord (max 28V) får inte orsaka en okontrollerad 
brand i växelväljaren. Viss rökutveckling från t.ex. brända komponenter är acceptabelt. Det är 
även acceptabelt att enheten inte längre är funktionsduglig efter den blivit kortsluten. 

6.1.1 Montering 
Växelväljaren skall passa i nuvarande monteringshål (152x32mm) och vara enkel att anpassa 
för horisontell, vertikal eller uppochnervänd montering. Inbyggnadsdjupet får inte vara större 
än 60mm eftersom utrymmet är mycket begränsat under instrumentpanelen. Fixering skall ske 
med snäppfästen. 

6.1.2 Knappar 
Samtliga växelväljare skall ha knapparna D, N och R. Möjlighet för ytterligare en eller två 
valbara tryckknappar finns. 

6.1.3 Spärrfunktion 
Om föraren av misstag skulle komma åt D eller R när denne har avsikt att aktivera N kan 
omgivning, framförallt människor, eller fordonet skadas. Växelväljaren måste därför innehålla 
en funktion som kräver att N aktiveras mellan D och R eller tvärtom. 
 

 
Figur 6.1 Aktivering av N krävs vid växling mellan D och R för att motverka skador på 
fordonet och omgivning.  

6.1.4 Belysning 
Belysningen skall ha livslängd, våglängd och ljusstyrka i enlighet med Scanias krav för 
instrumentpanelbelysning. Samtliga knappar ska ha grön grundbelysning samt orange 
indikationsbelysning.10 
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6.2 Elektriskt interface 
Växelväljaren skall matas med en spänning på +24V och kommunicera via CAN, protokoll 
SAE-J1939. Primärt sker kommunikation med automatlådans styrenhet. De 
signaler/matningar som är nödvändiga för att växelväljaren ska fungera är: 
 

• Matningsspänning, 24V. Batterifrånskiljaren är ej bruten och samtliga enheter har 
spänningsmatning. 

• ”Wake up”-signal. Tändningen är aktiverad och samtliga enheter ska vara fullt 
operationella. 

• Chassijord 
• CAN-h  
• CAN-l 

6.2.1 Anslutningskontakt 
Scania standardkontakt STD 4185 med sex stift skall användas.  

 

 

Bild 6.1 Växelväljarens anslutningskontakt. 
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6.3 Mekaniska krav 
Växelväljaren skall tåla fritt fall från en meters höjd mot betonggolv eller motsvarande utan 
att skada uppstår. Växelväljaren skall klara de mekaniska krav Scania ställer på elektroniska 
styrenheter.8 

6.3.1 Flamsäkerhet 
Komponenter och material i växelväljaren måste vara av självslocknande karaktär, dvs. vid 
eventuell kortslutning eller annat får inte materialen i växelväljaren leda till att branden 
eskalerar. Analyser eller tester som bekräftar att kraven fullföljs skall utföras och kunna 
uppvisas. 

6.3.2 Felfrekvens 
Växelväljarens pålitlighet är mycket viktig eftersom ett fel kan orsaka mycket allvarliga 
effekter rörande fordonets funktionalitet. Därför ska felfrekvensen vara mycket låg, mindre än 
0,02% per år. 11 

6.3.3 Livscykeltest 
Samtliga av växelväljarens tryckknappar skall klara 300 000 knapptryck utan att försämring 
uppstår. Testförhållanden ska vara enligt Scanias tekniska föreskrifter för elektroniska 
styrenheter.8 
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6.4 Kemiska krav 
Växelväljaren skall vara motståndskraftig mot sådant som är vanligt förekommande i en buss. 
Det för inte uppstå några sprickor, deformationer eller annan kosmetisk eller funktionell skada 
när växelväljaren exponeras för: 

• Olja IRM903, motsvarande diesel 
• Olja IRM902, motsvarande motorolja 
• Hydraulolja ATF typ A 
• Rödsprit 
• Kommersiellt gångbara spolarvätskor med frysskydd, outspädda 
• Silikonbaserad vinylglans 
• Fönsterputs 
• Läsk, till exempel Coca-Cola 
• Varma drycker, till exempel kaffe eller te 
• Ultraviolett strålning 
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6.5 Dokumentation 
Dokumenteringen angående växelväljaren skall innehålla: 
 

• Lista på tester utförda av leverantören/tillverkaren 
• Ritning över yttre dimensioner, toleranser etc. 
• Kretsdiagram inklusive komponentlista 
• Mönsterkortslayout med lokalisering för komponenter och testpunkter 
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7 CAN-kommunikation 
7.1 Nödvändiga parametrar 
För att kunna representera de olika växellägena har SAE använt en skala från -125 till 125 där 
drivning framåt är alla heltal mellan 1 och 125, drivning bakåt heltal mellan -125 och -1. 
Neutral har värdet 0 och parkering 126. Ett problem är att meddelandet inte är helt 
färdigutvecklat, det vill säga att man inte har enats om parametrar för specifika växellägen, till 
exempel om man vill låsa växellådan i ett växelläge. Detta betyder, om man vill undvika 
konflikter i framtiden, att man enbart kan använda D, N och R innan meddelandet är 
färdigutvecklat. Alternativt kan man utnyttja en extra CAN-buss enbart för propriety-
information tills meddelandena är färdigutvecklade. 5 

7.1.1 Requested gear (begärd växel) 
Parametern requested gear används för att begära ny växel och finns i meddelandet TC1VIII.  

7.1.2 Current gear (aktuell växel) 
Växellådans styrenhet tillåter inte någon form av växling som kan skada växellådan, dock 
finns ej spärren som hindrar föraren att växla direkt mellan D och R eller tvärtom. Därför 
måste funktionen ligga i växelväljaren. För att kunna avgöra om en växling är tillåten krävs 
att växelväljaren får information från parametern current gear (aktuell växel) i meddelandet 
ETC2IX. Samma parameter behövs om man vill visa aktuell växel på växelväljaren.  

7.1.3 Selected gear (vald växel) 
För att växellådan ska kunna få bekräftelse på att vald växel antagits av styrenheten kan 
parametern selected gear användas. Selected gear indikerar att styrenheten godkänt den 
begärda växeln och kommer att utföra växlingen. Om inte bekräftelse kommer har inte 
styrenheten godkänt begäran och föraren bör uppmärksammas på detta genom en 
varningssignal. Parametern ligger i meddelandet ETC2. 

7.1.4 Time/date (tid/datum) 
Vill man kunna lagra felkoder behövs en tidpunkt för när felet inträffade. Time/Date 
innehåller tillräcklig information för tidpunkt (hh:mm:ss), datum och lokal avvikelse för 
timmar och minuter. Detta eftersom fordonets lokala klocka inte nödvändigtvis följer den 
geografiska tiden. Tids- och datumparametrarna finns i meddelandet Time/Date.  

                                                
VIII TC: Transmission Control 
IX ETC: Electronic Transmission Control 
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7.2 Heartbeat 
För att säkerställa att alla enheter som är viktiga för fordonets funktionsduglighet är 
fungerande kan man låta dessa skicka en signal med jämna mellanrum som bekräftelse, en så 
kallad heartbeat. Bekräftelsen kan vara nödvändigt att använda eftersom växelväljaren endast 
skickar meddelanden på begäran av föraren och övriga enheter inte skulle upptäcka om den 
har ”slocknat”. 
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8 Tryckknappar 
Det är önskvärt att använda en så enkel konstruktion som möjligt på tryckknapparna för 
kostnadens och robusthetens skull och dessutom måste knapparna ha tillräcklig yta samtidigt 
som de har litet inbyggnadsdjup. Det krävs även god mekanisk känsla och möjlighet för både 
grundbelysning såväl som indikationsbelysning. 
 
Strömställare är ett sammanfattande namn för samtliga komponenter som sluter, bryter eller 
kopplar om en elektrisk ström. Vanligen sker detta på mekanisk väg, exempelvis man trycker 
på en knapp som direkt påverkar om eller hur en ström kommer att passera genom enheten. 
Livslängden hos en strömställare påverkas av antalet tillslag och storleken på strömmen som 
passerar genom strömställaren. Eftersom digitala signaler kommer att utnyttjas i växelväljaren 
blir strömmarna små och växelväljaren kommer endast att kräva en strömställare av 
momentan typ. Beröringsfria alternativ blir allt vanligare inom fordonsindustrin varför dessa 
också berörs. 
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8.1 Tryckströmställare med belysning 
I dagsläget finns ett mycket stort antal tryckströmställare i olika utföranden med inbyggd 
belysning främst för industriändamål, men även för fordonsapplikationer. Det finns ett mycket 
stort antal olika principer för strömställare men i detta sammanhang är den enklaste principen, 
när man direkt påverkar kontaktfunktionen mekaniskt, fullgod. Det finns många möjligheter 
för kundanpassade lösningar, exempelvis manöverpanel med flera knappar. 
 

 
Bild 8.1 Exempel på tryckströmställare, enkel (t.v.) och flera i panel (t.h.). 
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8.2 Använda kretskortet som del av strömställarenheten 
Om man konstruerar ett kontaktmönster direkt på kretskortet kan man låta ett annat ledande 
material utföra den slutande funktionen. Den slutande delen utgörs av ett ledande material 
som antingen har en återfjädrande funktion i sig eller monteras på ett material som har 
återfjädrande funktion. När det ledande materialet trycks mot kretskortet kommer en slutande 
funktion att uppnås. Detta resulterar i en strömställare som blir mycket kompakt, billig och 
enkel samtidigt som den ger en mycket säker funktion. Dock krävs att man bygger in 
belysning i själva konstruktionen. 
 

 
Bild 8.2 Olika kontaktmönster. 

 

8.2.1 Metallkalott som slutande funktion  
Om man placerar ett kalottformat stycke ledande material ovanpå kontaktmönstret på ett 
mönsterkort och trycker på denna kommer den, när kraften är tillräckligt stor, att kollapsa och 
bilda en slutande krets. Vanligtvis använder man någon form av metall, metalliserad plast 
eller polyester som har egenskapen att kollapsa utan att materialet mattas. Enheten blir 
mycket enkel, slitstark och dessutom kompakt. Nackdelen är att konstruktionen kräver något 
som håller metallkalotten på plats och i vissa applikationer någon anordning som 
vidarebefordrar kraften till metallkalotten om man inte kan placera kretskortet nära den tänkta 
knappytan. Dessa används med fördel vid krav på en extremt kompakt strömställare eller 
strömställarenhet och kan göras så att tjockleken endast blir några få millimeter. 
 
 

 
Bild 8.3 Metallkalott ovanpå mönsterkortet bildar 
en mycket kompakt strömställarenhet. 
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8.2.2 Tryckknappar i silikongummi 
Tryckknappar i silikongummi är idag den vanligaste diskreta omkopplaren inom elektronik 
eftersom tekniken är både enkel och kostnadseffektiv. Knapparna kan formas och färgas helt 
efter önskemål, förses med symboler, ha bakgrundsbelysning, speciell tryckkänsla och så 
vidare. Detta ger goda möjligheter att utforma knappar och hela knappsatser så de blir en 
integrerad del av slutproduktens design. Silikongummimattans egenskaper gör att livslängden 
är mycket lång, vid rimliga krafter och slaglängder minst en halv miljon tryckningar. 17 & 20  
 
 Genom att montera ett så kallat kontaktpiller under en knapp av silikongummi, som i sin tur 
är upphängt i en bälg av silikongummi, får man en mycket enkel, kompakt och funktionell 
enhet. Man kan enkelt låta flera knappar sitta ihop i samma gummimatta och på så vis skapa 
en hel knappsats i ett enda stycke. Silikongummi är ett syntetiskt material som är 
åldersbeständigt, temperaturtåligt och motståndskraftigt mot ett stort antal kemikalier. En 
silikongummimatta består normalt sett av tryckknapp, bälg och sammanhållande matta. 
Silikongummimattan förses med en eller flera luftkanaler för att leda bort luft som 
komprimeras vid tryckningar.  
12 & 20   
 

 
Bild 8.4 Genomskärning av silikontryckknapp. 
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8.2.2.1 Ljusledare 
Man kan använda silikonet som ljusledare genom att montera en lysdiod vid sidan av 
tryckknapen, till exempel för bakgrundsbelysning. Ett annat alternativ är att montera en 
lysdiod under tryckknapen som då har ett utrymme för att knappen inte ska stöta ihop med 
lysdioden. Vill man kombinera flera färger kan man använda en flerfärgad lysdiod eller 
kombinera flera dioder med olika färger. 12 & 20 
 

 
Bild 8.5 Exempel på olika belysningskonfigurationer med silikontryckknappar. 
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8.2.2.2 Symboler och knappytor 
Silikonknappar fungerar också som en skyddande packning, till exempel mot vätskor och 
smuts. Symboler, siffror och text kan antingen screentryckas eller laseretsas. Screentryckning 
ger en mycket slitstark yta och kan förbättras ytterligare genom olika ytbehandlingar. 
Laseretsning används ofta när knapparna är tänkta att vara belysta underifrån eller texten har 
väldigt tunna linjebredder (Se Bild 8.6). Vill man knappen ge en tåligare yta går det att 
applicera ett tjockt lager epoxiplast. Efter härdning erhålls en konvex och glasliknande yta 
som ger ett gott skydd mot smuts och slitage. Dessutom ger behandlingen ett exklusivt 
intryck. Vill man ha en än tåligare alternativt mer exklusiv yta kan man kombinera 
silikonknappen med en plasthuva eller låta en separat plastknapp påverka silikonknappen (Se 
Bild 8.7).12 & 20 
 
 

 
Bild 8.6 Genomskärning av knapp med laseretsade symboler. 

 
 

 
Bild 8.7 Exempel på olika alternativ för att öka tryckknappens slitstyrka, epoxibehandling av 
silikonknappen (t.v.), plasthuva ovanpå silikonknappen (m)  och separat plastknapp som 
påverkar silikonknappen(t.h.). 
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8.3 Slutledning strömställare 
Tryckströmställare och metallkalotter har inte samma konstruktionsmöjligheter som 
silikonknappar, såsom storlek på knappar, slaglängd och tryckkänsla. Dessutom kan 
silikonknappar användas som ljusledare och de fungerar också, rätt utformade, som packning 
samtidigt som de har mycket lång livslängd. Tryckkänslan kan utformas efter egna behov och 
önskamål. Vidare är det lämpligt att använda plasthuvor med texten tryckt på insidan för att 
undvika slitage samt förbättra den taktila känslan. Plasthuvorna kan enkelt anpassas för 
horisontell, vertikal eller uppochnervänd montering. 
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9 Belysning 
Belysningskällorna i växelväljaren måste ha en livslängd som överensstämmer med kraven 
enligt Scanias normer för instrumentbelysning.8 Belysningkällan /-orna måste vara tillräckligt 
små för att rymmas i växelväljaren och dessutom vara tåliga mot vibrationer. 

9.1 Lysdioder (LED) 
En lysdiod består av ett halvledarmaterial som genom så kallad dopning har getts olika 
elektriska egenskaper, en så kallad N-dopad och en P-dopad. Låter man en elektrisk ström 
flyta genom materialet kommer det att börja utstråla ljus i övergången mellan N- och P-sidan. 
Våglängden bestäms av halvledarmaterialets sammansättning och intensiteten av P-N 
övergångens geometri. Lysdioder har mycket lång livslängd, dock varierar den något 
beroende på utförande, men tio år vid kontinuerlig drift är inte ovanligt. Lysdioder slits inte 
vid till- eller frånslag, de är mycket tåliga mot vibrationer och det är en mycket beprövad 
teknologi. Dessutom är de kompakta och billiga. Dock avtar ljusstyrkan med åldern, mycket 
beroende på hur stor del av diodens maximala kapacitet man utnyttjar.  

9.2 Elektroluminiscerande film (EL-film) 
EL-film består av ett antal laminerade skikt med bland annat fluorescerande färg dispergerad i 
ett lim med hög dielektricitetskonstant.  Utvecklingen inom området EL-film går snabbt. Nya 
material, förfinad teknik och allt mer sofistikerade konstruktioner gör att filmens egenskaper 
hela tiden förbättras och finner nya användningsområden. EL-film är mycket tunn, från 0,17 
mm, och kan skäras ut efter önskemål. Den är flexibel och kan böjas ner till 2 mm 
böjningsradie. EL-film är strömsnål och halverar strömförbrukningen jämfört med lysdioder 
med motsvarande ljusstyrka. Eftersom ljuset strålar ut från en stor yta ger EL-film ett klart 
och mycket jämnt fördelat ljus. EL-film kan dessutom placeras direkt under tryckknappar. 
EL-film kan tillverkas för många olika färgers belysning, filmen kan sektioneras och varje 
sektion kan ha individuell belysningsfärg. Man kan skära ut filmen i önskad form (med hål) 
och det är också möjligt att integrera tryckdomer anpassade för silikongummimattor i själva 
EL-filmen. För bästa livslängd och ljusstyrka krävs växelspänning på mellan 80 och 120V 
med frekvens omkring 400Hz. Eftersom det är 24 volts matningsspänning i en buss krävs att 
spänningen konverteras till växelström. Ljusstyrkan och färgspektrum varierar med 
frekvensen, det vill säga, ju högre frekvens desto högre ljusstyrka. Livslängden för EL-film 
varierar från några tusen timmar upp till 30 000 timmar beroende på utförande och 
applikation. 
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9.3 Slutledning belysning 
Lysdioder är det enda alternativet som har tillräckligt lång livslängd. Lysdioder är dessutom 
en mycket kostnadseffektiv och beprövad teknologi, dock krävs utprovning för att få rätt 
belysningsstyrka genom silikonknapparna. Ljusstyrkan regleras med val av komponent dels 
genom strömstyrkan (seriemotstånd bestämmer strömmen genom dioden). 

9.3.1 OSRAM Hyper Multi TOPLED LATB T66  
Osram LA E76B-U2AA-24-1 är en kapsel som innehåller tre, oberoende av varandra, mycket 
ljusstarka lysdioder. Våglängderna är 617nm (bärnsten), 528nm (grön) och 470nm (blå). 
Färgen bestäms av storleken på strömmarna genom respektive lysdiod. Detta gör att man kan 
få ett mycket stort antal olika färger från en enda kapsel. Orangea dioden strömbegränsas med 
207� motstånd, grön med 100� och blå med 93�. Denna ljuskombination uppfattar ögat som 
grönt ljus med ungefärlig våglängd 560nm. 
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10 Komponenter 
10.1 Enchipsdator 
Eftersom växelväljaren ska kommunicera via CAN behövs ett antal digitala kretsar. I stället 
för att använda separat processor, minne, CAN-interface m.fl. kan en enchipsdator användas. 
Detta ger en enkel och kostnadseffektiv lösning samtidigt som den inte kräver stor yta på 
mönsterkortet. Dessutom kan en mikrodator driva lysdioderna. 

10.1.1 PIC18F248 SOIC 
PIC18F248 från Microchip är en mikrodator med inbyggt CAN-interface. Minnet, av 
FLASH-typ, är på 16KB vilket är fullt tillräckligt då växelväljarens mjukvara kommer att 
vara av relativt enkel karaktär. PIC18F248 kan lämna 25mA på varje utgång dock får den 
totala strömmen ut inte överstiga 200mA. Kapseln har 28 pinnar och eftersom 
mönsterkortsytan är begränsad väljs SOICX-utförande.  

10.2 Can-transceiver  
Eftersom SAE-J1939 använder differentiella signaler krävs en transceiver som kan generera 
och degenerera CAN-signalens offset. De flesta transceivrar är tyvärr känsliga mot ESD. 

10.2.1 Bosch CF151 
Bosch CF151 är en CAN-transciever som visat goda resultat vid ESD-tester hos Scania. 
Kapseln är en 8-pinnars SOIC. 

10.3 Spänningsregulator 
Logikkretsar och transceiver bör matas med en jämn spänning varför det är gynnsamt att 
använda en spänningsregulator. 

10.3.1 Microelectronics L7805CP 
Microelectronics L7805CP är kortslutningssäker och överströmsskyddad spänningsregulator i 
ISOWATT220-kapsel. Den klarar maximalt +35V inspänning, har fast 5V utspänning och 
klarar att leverera maximalt 1,5A. L7805 kräver inga externa komponenter. 

10.4 Motstånd 
Lysdiodernas behöver strömbegränsas med seriemotstånd.  
R1 = 207� 
R2 = 100� 
R3 = 93� 
 

10.4.1 KOA RK73 
KOA RK73 är ett tunnfilmsmotstånd med mycket liten tolerans, endast 1%. Motståndet är 
avsett för ytmontering.  

                                                
X SOIC: Small Outline Integrated Circuit 
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11 Kretsdesign 
Figur 7 visar kretsschemat för de utvalda komponenterna i växelväljaren och hur dessa är 
kopplade till varandra. 
 
Enchipsdatorn PIC18F248 har kontakt med CAN-backbonet via transceivern CF151. 
PIC18F248 och CF151 matas med 5V från spänningsregulatorn L7805. PIC18F248 matar 
samtliga T66Bs dioder (A, G och B) via R1-R3.  Vid aktivering spänningssätter 
tryckknapparna en ingång (ben 2, 3, 4, 5 eller 6) på PIC18F248 som i sin tur skickar ett 
meddelande (via CF 151) till växellådans styrenhet om vilken växel som valts. När 
växellådans styrenhet genomfört valet bekräftas detta till PIC18F248 som låter den 
tryckknapp som aktiverats byta färg genom att endast mata T66Bs bärnstensfärgade diod. 
 
Mönsterkortet ska vara dubbelsidigt med yttermått 145x25mm. På ena sidan placeras 
lysdioderna (som sedan ska täckas av silikonknapparna) och på andra sidan placeras övriga 
komponenter inklusive anslutningskontakt. För att skydda mot korrosion och fukt ska 
kretskortet (dock inte kontaktpunkterna för tryckknapparna) ytbehandlas med skyddslack. 
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12 Yttre design 
Själva lådan ska ha en kant eller motsvarande som kretskortet ska kunna vila mot så 
tryckkänslan blir distinkt. Knappsats bör limmas mot locket även skarv mellan lock och låda 
för bästa möjliga skydd mot yttre åverkan, t.ex. väta och damm. Hål för kontakten ska finnas 
på baksidan av växelväljarens skal. Materialrestriktioner enligt Scanias restriktioner. Placeras 
kretskortet i samma plan som växelväljarens frontpanel samt silikonknappsatsen mellan 
kretskortet och fronten erhålls en enhet med mycket litet inbyggnadsdjup. Konceptet (Bild 
12.1) har ett inbyggnadsdjup på cirka 32mm.  
 

 
Bild 12.1 Växelväljarens uppbyggnad 

 
 

 
Bild 12.2 Växelväljarens yttermått 
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13 Resultat 
13.1 Slutsats 
Genom en CAN-baserad växelväljare i vilken man utnyttjar lysdioder istället för glödlampor 
och silikontryckknappar istället för konventionella strömställare fås en enhet utan 
servicebehov. Dessutom får man möjligheten att förstärka märkesidentiteten eftersom 
utförandet kan formas för att bättre matcha i befintlig instrumentbräda samtidigt som 
funktionaliteten hos växelväljaren kan förbättras. En annan viktig fördel är att man får bättre 
kontroll över kvaliteten. Konstruktionen medger mycket litet inbyggnadsdjup vilket är av stor 
nytta vid integrationen i instrumentbrädan eftersom dagens enhet inte kan placeras enligt 
önskemål på grund av sitt inbyggnadsdjup. 
 
En brist hos CAN-systemets protokoll, SAE-J1939, är att endast D, N och R stöds. Detta 
innebär att man bör avvakta tills protokollet är färdigutvecklat om det är nödvändigt med fler 
växellägen än D, N och R.  

13.2 Förslag till fortsatt arbete 
• Bygga prototyp för utvärdering och tester 
• Utveckla mjukvara 
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