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Abstract

Identification capabilities of a misadjusted bus door -
Study of possible signal analyzes of door positions to
find doors that can cause problems
Arvid Sundblad

In the bus industry, it is well-known that bus doors often cause buses to stand at a
stop after either a door could not be opened or closed. This causes huge costs for
the bus owner. Therefore, it is desirable to be able to predict whether a door's
behaviour begins to become too close to causing such an event. Based on this
background, this study has been completed at Scania CV AB in Södertälje in order to
find out which signals from a door system that can be used to determine if a door is
at risk of failing. The main problems that this study is based on are:

 - Which existing sensors can be used to measure the most common errors before
causing a bus that cannot drive?
 - Is it possible to find a model that can indicate how to adjust speed and attenuation
to get a "perfect" adjusted door?

These questions were studied by making measurements on a Scania City Wide bus
with double inswing door leafs where measurements were made only on the rear
door leaf and for its closing behaviour. To make measurements on the door an
oscilloscope was used which measured the voltage across a potentiometer with a
voltage that varied depending on how open the door was. Another measurement was
made on the embedded control system in the bus body. The noise-corrupted
measurement data was filtered with a simple type of filter, called moving average
filter. In order to find different methods that predict if there were any errors on the
door's settings or components, curves were examined over the doors' position during
a closing event. One thing that was studied was which position value that was present
when the door couldn’t get closed more. Another thing was the curve's slope in
different segments of the closing. The slope of the curve was calculated by using the
least squares method, which is a mathematical method in linear algebra. Based on the
slope in some curve segments of a closing event, a model was created that could
guess the door closing time as well as the damping. This model functioned in a
convincing way for measurements from the test bus that was used when developing
the model. Other models that the study resulted in was one that could warn if the
potentiometer values began to approach a limit when the door could no longer be
closed, as well as a model that calculated the closing and opening times of the door.
Through these models, the idea was that a warning signal could be sent to a system
that warned that the door should be adjusted. When some measurements for the
guess model were made on another bus, it gave indications that the model did not
work as well as the test bus. But one conclusion that could be drawn was that there
was an indication that the door was misaligned, even though the model guessed
wrong for the present settings. Another conclusion was that it is likely possible to
proceed further with some research on this model to find a new model that is
somewhat more general for all individual bus doors.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Inom bussbranschen är det välkänt att bussdörrarna alltför ofta orsakar att bussar blir 

stående vid en hållplats efter att en dörr antingen inte kunde öppnas eller stängas. Detta 

orsakar stora kostnader för bussägaren. Därför är det önskvärt att kunna förutsäga om en 

dörrs beteende börjar bli farligt nära att orsaka en sådan händelse. Utifrån denna 

bakgrund har denna studie utförts vid Scania CV AB i Södertälje för att försöka hitta 

vilka signaler från ett dörrsystem som kan användas för att kunna avgöra om en dörr 

riskerar att sluta fungera. De huvudsakliga frågeställningarna som studien utgått ifrån 

är:  

▪ Vilka befintliga sensorer kan användas för att mäta de vanligaste felen innan de 

orsakar en buss som inte kan köra vidare? 

▪ Är det möjligt att hitta en modell som kan indikera hur man bör justera hastighet 

och dämpning för att få en "perfekt" justerad dörr? 

Dessa frågor studerades genom att göra mätningar på en Scania City Wide buss med 

dubbla inåtgående dörrblad där mätningar endast gjordes på det bakre dörrbladet och för 

dess stängningsbeteende. För att göra mätningarna på dörren användes ett oscilloskop 

som mätte spänningen över en potentiometer som varierade en spänningen beroende på 

hur öppen dörren var. Ytterligare en mätning gjordes på det inbyggda styrsystemet i 

busskarossen. Mätdata filtrerades med enkel typ av filter, glidande medelvärdsfilter, 

som tog bort brus som smutsat ner mätningarna. För att komma fram till olika metoder 

att förutsäga om det var något fel på dörrens inställningar eller komponenter så 

studerades kurvor över dörrarnas position vid en stängning. Det som studerades var för 

vilka positionsvärden dörren inte kunde stängas mer samt kurvans lutning i olika 

segment av stängningen. Lutningen på kurvan togs fram genom användning av minsta 

kvadratmetoden som är en matematisk metod inom linjär algebra. Utifrån lutningen 

inom vissa kurvsegment av en stängning skapades en modell som kunde gissa en dörrs 

stängningstid samt dämpningsinställning. Denna modell fungerade på ett övertygande 

sätt för mätningar på den testbuss som användes vid framtagningen av modellen. Andra 

modeller som studien mynnade ut i var en som kunde förvarna om 

potentiometervärdena började närma sig en gräns då dörren inte längre gick att stänga 

samt en modell som beräknade stängnings- och öppningstiderna för dörren. Genom 

dessa modeller var tanken att en varningssignal skulle kunna skickas till berörd och 

varna att dörren bör justeras. När några mätningar för gissningsmodellen gjordes på en 

annan buss så gav det indikationer på att modellen inte fungerade lika väl som för 

testbussen. Men en slutsats som man kunde dra var att man fick en indikation att dörren 

var feljusterad även om modellen gissade fel på hur inställningarna var. Ytterligare en 

slutsats var att det troligtvis går att utifrån denna modell forska vidare för att finna en ny 

modell som är något mer generell för alla bussdörrsindivider.   
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Förord 

Denna rapport kom till under min sista vår på Högskoleingenjörsprogrammet i 

elektroteknik vid Uppsala universitet då jag gjorde mitt examensarbete, 15hp, på Scania 

CV AB. Arbetet genomfördes på och för gruppen RBEB:S räkning. De jobbar med att 

utveckla busskarossers elektriska system och var intresserade av att undersöka om det 
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tänkte de att färre bussar ska bli stående längs vägen på grund av att en dörr slutar 

fungera. Under tiden då jag utförde och skrev examensarbetet fick jag nöjet att bli 

bekantad med många personer som alla var intresserade, ifrågasättande, peppande och 
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Walhagen, Hend Kareem, Hans Eriksson, Thorsten Jacobs, Mårten Bergström, Anders 

Andersson, William George, Olof Forsell, Jan-Åke Bergstrand och Jonas Ekerli som 

alla har varit till stor hjälp när jag skulle bli insatt i hur bussarnas karossystem fungerar, 

vid problem och kommit med bra tankar och input till arbetet. Jag vill även rikta ett tack 

till Maria Papp, Fredrik Palmgren, Johan Eklund, Tomas Alfredsson, Mattias 

Westerberg, Alexander Stojcevski och Tony Lindgren som alla ställde upp på kortare 

till längre intervjuer som hjälpte mig under arbetet.  Ett riktat tack till Peter Gustavsson 

som lärde mig hur bussdörrarna fungerade, hur de skulle ställas in samt hjälpte mig att 

justera in den dörr som användes i studien. På Uppsala universitet vill jag tack min 

ämnesgranskare Steffi Knorn som gett mig positiva input under arbetets gång. Slutligen 

vill jag tacka George Hanna som har varit min trogne handledare som alltid har funnits 

där, stöttat, kommit med nya infallsvinklar när jag fastnat, varit ifrågasättande och inte 

minst gett mig en glädjefull tid under mitt examensarbete. TACK! 
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Beteckningar 

ASC Filformat som innehåller textdata i form av ASCII-kod. 

ASCII Står för American Standard Code for Information Interchange och 

används för att koda bokstäver och tecken. 

Breakout box Instrument för att koppla in sig på kablar och kunna läsa ut vad 

som skickas på dem. Används framför allt till felsökning. 

CAN Controller Area Network, används för att skicka meddelanden 

mellan olika ECU:er inom fordonsbranschen. 

CANalyzer Program för att lyssna och spela in CAN-trafik. 

Cell I Matlab är en cell ett minne som kan hålla olika typer av data. 

Den kan innehålla allt från ett tal till en matris. 

CSV Comma seperated values, filformat där värden är separerade 

med komma, 

DCU Door control unit; dörrstyrenhet. En typ av ECU. 

ECU Electronic control unit; elektronisk styrenhet. 

Matlab Datorprogram för att göra beräkningar. 

Matris Ett rutnät av rader och kolumner där varje position i rutnätet kan 

innehålla ett värde eller datatyp. 

Operatör Leverantör av kollektivtrafik. Exempelvis Keolis kör busslinjer 

åt SL.   

Vektor En endimensionell matris med antingen bara en rad eller en 

kolumn.  

VOR  Vehicle Off Road; buss stannar längs busslinje och kan av 

någon anledning inte köra vidare och måste repareras. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Idag har Scania över 6000 stadsbussar som transporterar passagerare i städer över hela 

Europa. I deras busskarosser finns ett antal styrsystem som sköter en stor del av 

funktionaliteten i bussen. En av de viktigaste funktionerna i karossen är dörrstyrningen. 

Dörrarna innehåller många delar som var för sig kan orsaka fel som gör att dörren inte 

går att öppna eller stänga. Det kan betyda att busschauffören förhindras att köra bussen 

vidare vilket medför problem för passagerare och att bussen måste tas in på verkstad för 

reparation. Detta skapar i sin tur stora omkostnader och ”böter” för bussoperatörerna. 

Därför finns ett stort behov av att kunna förutse fel i dörrarna, innan de blir för stora, för 

att förhindra att bussar i linjetrafik tas ur drift. 

1.2 Syfte och mål 

1.2.1 Syfte och uppdragsbeskrivning 

Syftet är att undersöka metoder för att samla in sensorvärden från dörrar och 

dörrstyrenheter, göra dem tillgängliga för analys och eventuellt även studera olika typer 

av analys som gör det möjligt att identifiera komponenter eller inställningar som är 

feljusterade eller som är på väg att få ett fel. 

En del i arbetet blir att undersöka ifall sensorvärden som finns tillgängliga i dagens 

system är tillräckliga för att kunna ta fram pålitliga resultat från analyserna. Potentiellt 

också ta fram förslag på andra signaler som kan vara relevanta för att förutse fel. 

1.2.2 Mål 

Målet är att ta fram ett koncept som gör det möjligt att kunna säga om en dörr är fel 

inställd med hänseende på dämpning och hastighet. 

1.3 Frågeställningar 

▪ Vilka är de vanligaste dörrfelen på bussar som gör att de inte kan köra vidare? 

▪ Vilka befintliga sensorer kan användas för att mäta de vanligaste felen innan de 

orsakar en buss som inte kan köra vidare, så kallad VOR, Vehicle Off Road? 

▪ Vilken typ av signalbehandling är mest lämplig för att kunna analysera 

stängningsbeteendet hos en bussdörr? 

▪ Är det möjligt att hitta en modell som kan indikera hur man bör justera hastighet 

och dämpning för att få en "perfekt" justerad dörr och kan den implementeras i 

befintlig hårdvara? 
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1.4 Avgränsningar 

Frågeställningar ska besvaras och studien avgränsas genom att endast studera: 

▪ stadsbussar av modellen Scania Citywide 

▪ två vanliga fel som orsakar VOR. 

▪ stängning av en dörrtyp 

o inåtgående dubbeldörr 

▪ det bakre av dörrbladen 

▪ tester för att verifiera framtagen modell på en annan buss än den ursprungliga 

testbussen.  

▪ möjlig modell som endast är för dörrblad som är rätt inställt vad gäller position i 

rummet, så som vinklar, lutning med mera.  
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2. Teoretisk referensram 

2.1 CAN 

CAN står för Controller Area Network och är ett seriellt kommunikationsprotokoll som 

är speciellt framtaget för fordonsindustrin. Det är ett protokoll som har en hög nivå på 

säkerhet för realtidsstyrning av system [1, p. 4]. Systemet är ihopkopplat med ett antal 

ECU:er (läs mer under avsnitt 2.2), som i Figur 1,  med två signalkablar där den ena 

kallas CAN HIGH och den andra CAN LOW. Dessa signalkablar skickar samma 

signalsekvens men amplituderna är motsatta varandra som syns i Figur 2. När 

differensen mellan CAN HIGH och CAN LOW är 0V så räknas det som en logisk 1:a 

och när differensen når ett visst tröskelvärde räknas det som logisk 0:a, i fallet i figuren 

motsvarar detta 2,5V. Denna konfiguration minskar risken för att brus ska kunna störa 

meddelandet som skickas. I nätverket så är det bara en ECU som sänder åt gången 

medan de andra då är i mottagarläge genom olika prioritet mellan meddelandena [2].  

 
 

Figur 1. CAN buss med tre ECU:er [2]. 
Figur 2. Relationen mellan CAN HIGH 

och CAN LOW [2]. 

2.2 Elektronisk styrenhet (Electronic Control Unit ECU) 

I bussar och andra fordon finns det en mängd olika styrenheter så kallade ECU:er  

(Electronic Control Units). En ECU är ett inbyggt system som enkelt sett består av 

hårdvara och mjukvara. Detta inbyggda system läser av signaler från sensorer, styr 

komponenter, tar emot /skickar meddelanden via CAN och gör beräkningar samt tar 

logiska beslut utifrån vilka input den har tillgång till. De kan styra allt från motorn och 

dörrar till belysning.1  

2.3 Bussdörrar  

Det finns en rad olika typer av bussdörrar som styrs på olika sätt. För denna studie har 

en dubbelbladig Bode-dörr använts, som kan ses i Figur 3. Dessa stängs och öppnas 

med hjälp av tryckluft även kallat pneumatik. Själva tryckluften styrs av en 

dörrstyrenhet, DCU (door control unit), som är en typ av ECU. Genom att släppa ut 

                                                           
1 George Hanna, Utvecklingsingenjör vid Scania CV AB, intervju den 28/3 2017 
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eller in tryckluft i olika cylindrar så öppnas eller stängs dörrarna. Beroende på hur 

snabbt luften släpps in eller ut i dörrens olika kolvar kan man justera dörrens beteende 

med hänseende på hastighet, dämpning och stängnings- och öppningstider. Detta görs 

med skruvarna 6 och 7 i Figur 4 Det går även att justera dörrarna på en mängd andra 

sätt, så som hur dörrbladen är vinklade i rummet och justerade i höjd- och sidled, men 

detta tas inte i beaktande i denna studie. För att DCU:n ska kunna veta dörrens position 

använder den sig av en potentiometer som ger olika spänning beroende på dörrens 

position.2 

 

Figur 3. En Scania Citywide med Bode dörrar längst fram som är inåtgående. Denna 

dörrtyp används i studien. [3]  

 

 

Figur 4. Pneumatiska kolvar som öppnar och stängar dörrarna. Detta är placerat 

ovanför dörrbladen. [4, p. 12] 

 

2.3.1 Mätning av dörrens position 

En bra justerad potentiometer, den cylindriska delen i Figur 5 med kabel som går upp ur 

den, ger en spänning på 2,0 ± 0,5V då platta nummer 5 är rätt justerad och dörren står i 

stängt läge. Det leder i sin tur till att den i öppet läge har en spänning på omkring 9-

10V. Vid kalibrering mäts dessa spänningar vid dörrens ändlägen av DCU:n som i sin 

                                                           
2 Peter Gustavsson, Prototyptekniker av bussdörrsystem vid Scania CV AB, intervju den 31/3 2017 
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tur omvandlar de uppmätta spänningarna till 0% för stängd respektive 100% för öppen 

dörr. DCU:n skickar ut dörrpositionen på CAN med en upplösning på 1%, till exempel 

skickar den värdet 25 på CAN ifall dörren är kvartsöppen (25%). Om ändläget för 

öppen dörr ändras så kan DCU:n kalibrera om sig själv om samma ändläge nås under ett 

visst antal gånger. På grund av säkerhetsrisker kan det stängda läget inte kalibreras om 

automatiskt av DCU:n om ändläget eller spänningen för stängd position ändras. DCU:n 

har vissa toleransområden som den räknar som stängt eller öppet. Den anser att dörren 

är stängd när den har nått under 3% och allt över 96% räknar den som öppet och skickar 

detta som dörrstatus via CAN.  

 

 

Figur 5. Potentiometer för inåtgående dörr [4, p. 33] 

2.3.2 Stängnings-, öppettider, hastighet och dämpning 

För de dörrar som studerats på Scania finns specifikationer för hur de ska vara justerade 

med avseende på hastighet, dämpning för att fungera på ett optimalt sätt. Om detta är 

feljusterat kan det hända att dörrarna i vissa miljöer så som lutning eller temperatur inte 

stänger eller öppnar som de ska och bussen blir stående då den inte får köra vidare med 

öppen dörr. Specifikationerna för hur dörrhastigheten ska vara inställd för att få rätt 

stängningstider är beskrivna i Tabell 1. Stängningstiden kan läsas av med ett program 

från leverantören. Tiden är från att DCU:n tar emot en stängningsförfrågan tills att 

stängd dörrstatus är uppnådd plus en extra tid på 0,5s för att tiden ska motsvara när man 

mäter för hand. [5] 

Tabell 1. Specifikationer för dörrhastighet av Bode-dörrar. [4, p. 10] 

Aktivitet och dörrtyp Öppnings- eller stängningstid 

Öppning alla dörrar  3,5 ± 0,5 s 

Stängning singeldörr 3,5 ± 0,5 s 

Stängning inåtgående dubbeldörr, främre blad 3,9 ± 0,2 s 

Stängning inåtgående dubbeldörr, bakre blad 3,1 ± 0,2 s 

Stängning utåtgående dubbeldörr 3,5 ± 0,5 s 1 
1. Skillnad i tid mellan främre dörrblad och bakre dörrblad när de stänger är maximalt 0,5 s 
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Innan tiden ställs in ska man se till att dämpningen är rätt inställd. Det gör man genom 

att skruva in en dämpningsskruv till bottenläget och sedan skruvar ut den till önskat 

läge. Dämpningsskruven är en ventil som styr flödet av tryckluft och hur fort luften kan 

lämna en kolv i dörrmekanismen och påverkar hur hård dämpningen i dörren blir i 

slutskedet av sin öppnings- eller stängningsrörelse. Ju mer skruven skruvas ut desto 

lösare blir dämpningen. Hur mycket den ska vara utskruvad beror på dörrtyp, vilket är 

specificerat i Tabell 2. Dämpningen för en stängning aktiveras när dörrbladet når under 

25-30% öppet. 

Tabell 2.Specifikationer för dämpskruv MTS-ventil. [4, p. 62] 

Dörrtyp  Antal varv på justerskruven  

Inåtgående dörr 

 
2 varv  

Utåtgående dörr  2,5 varv  

 

2.4 FIR-filter 

FIR står för finite impulse response och är en typ av digitalt filter som används vid 

digital signalbehandling. Att filtret är finit betyder att impulssvaret efter en viss tid är 

noll. Detta medför att ett FIR-filter alltid är stabilt och ger bra egenskaper vad gäller 

fasvridning [6].  

Ett FIR-filters matematiska beskaffenhet är enligt Ekvation (1)  

 

som är faltning mellan ℎ[ ]  och 𝑥[ ]  där ℎ[ ] är den viktande filterkoefficient som kan 

variera med antalet filterpunkter (taps på engelska) 𝑁 enligt någon önskad funktion [7, 

p. 155]. 

2.5 Glidande medelvärde 

Glidande medelvärdes filter, även kallat moving average filter, är en enkel variant på 

FIR-filter som bland annat används för att filtrera bort brus från en dataserie. I Ekvation 

(2) finns ekvationen för det moving average som användes i denna studie. Som kan ses 

saknar denna ekvationen filterkoefficienten ℎ[ ] som finns i Ekvation (1). Detta beror på 

att filterkoefficienten är lika med 
1

𝑀
 för alla punkter. Ekvationen beskrivs enligt 

 𝑦[𝑖] = ∑ ℎ[𝑗]𝑥[𝑖 − 𝑗]

𝑁−1

𝑗=0

 (1) 
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 𝑦[𝑖] =
1

𝑀
∑ 𝑥[𝑖 − 𝑗]

𝑀−1
2

𝑗=− 
𝑀−1

2

 (2) 

 

där 𝑦[ ] är den filtrerade utsignalen, 𝑥[ ] är insignalen, 𝑀 är antalet mätpunkter som är 

med i medelvärdet för den diskreta mätpunkten 𝑖 som filtreras. I denna variant på 

moving average filter så används ett symmetrisk intervall runt utsignalpunkten 

𝑖 [8, p. 277]. Filtret fungerar inte i början och slutet av mätserien så sammanlagt förlorar 

man 𝑀 mätdata som inte g år att filtrera lika bra som resten av mätserien. En viktig 

fördel med det symmetriska moving average filtret är att det inte ger någon fasvridning, 

vilket är önskvärt när man vill jämna ut och lågpassfiltrera en kurva. [9] 

2.6 Linjär regression 

Då man har en uppsättning av två uppmätta dataserier (𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2), …, (𝑥𝑛, 𝑦𝑛) där 

𝑦[ ] är beroende av 𝑥[ ] och det finns ett linjärt samband mellan dem och man vill 

estimera en linje kan man använda sig av enkel linjär regression. För att beskriva den 

estimerade linjen vid enkel linjär regression används Ekvation (3) 

 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝜀 (3) 

 

där 𝑎 är skärningen genom y-axeln, 𝑏 är lutningen och 𝜀 är möjliga felet. Ekvation (3) kan 

beskrivas på matrisform enligt Ekvation (4). 

 

 [

𝑦1

𝑦2

⋮
𝑦𝑛

] = [

1 𝑥1

1 𝑥2

1 ⋮
1 𝑥𝑛

] [
𝑎
𝑏
] (4) 

 

I Ekvation (4) vill man nu lösa ut 𝑎 och 𝑏. Om man låter 

 𝐘 = [

𝑦1

𝑦2

⋮
𝑦𝑛

] , 𝐗 = [

1 𝑥1

1 𝑥2

1 ⋮
1 𝑥𝑛

] , 𝐁 = [
𝑎
𝑏
] (5) 

 

 kan Ekvation (4) beskrivas med 

 𝐘 = 𝐗𝐁 (6) 
 

där det nu är 𝐁 som ska lösas ut. I Matlab kan operatorn \ användas för detta enligt  
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 𝐁 = 𝐗\𝐘 (7) 

 

Matlab beräknar då 𝐁 genom minsta kvadratmetoden. (MathWorks, 2017, Linear 

regression).  

2.6.1 Minsta kvadratmetoden 

När ett linjärt system inte har en exakt lösning är minsta kvadratmetoden en bra 

approximation. Metoden tar fram en ekvation där det totala avståndet, parallellt med y-

axeln, mellan varje enskild mätpunkt och ekvationens linje blir så liten som möjligt. I 

Figur 6 illustreras detta.  

 

Figur 6. Minsta kvadratmetoden minimerar totala längden på de 

streckade linjerna. [10] 

För att lösa detta används normalekvationen. Om vi utgår från Ekvation (6) med 𝐘, 𝐗 

och 𝐁 så skrivs normalekvationen enligt  

 𝐗𝑇𝐘 = 𝐗𝑇𝐗𝐁 (8) 

 

där 𝐗𝑇
 är transponatet av designmatrisen 𝐗, 𝐘 är vektorn med y-data. Då blir 

vänsterledet i Ekvation (8) enligt Ekvation (9) 

 

 

 𝐗𝑇𝐘 = [
1 1 1 1
𝑥1 𝑥2 ⋯ 𝑥𝑛

] [

𝑦1

𝑦2

⋮
𝑦𝑛

] = [
𝑒
𝑓] (9) 

där 𝑒 och 𝑓 är vektorn 𝐗𝑇𝐘:s komponenter. Högerledet i Ekvation (8) blir enligt  
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 𝐗𝑇𝐗 = [
1 1 1 1
𝑥1 𝑥2 ⋯ 𝑥𝑛

] [

1 𝑥1

1 𝑥2

1 ⋮
1 𝑥𝑛

] = [
𝑔 ℎ
𝑖 𝑗

] (10) 

där 𝑔, ℎ, 𝑖 och 𝑗 är matriskomponenterna för 𝐗𝑇𝐗. För att lösa ut 𝑎 och 𝑏 för vektorn 𝐁 

ur Ekvation (8) kan man ställa upp ekvationssystemet på matrisform enligt Ekvation 

(11). 

 [
𝑒
𝑓] = [

𝑔 ℎ
𝑖 𝑗

] [
𝑎
𝑏
] (11) 

 

För att avgöra hur väl approximationen stämmer beräknas felet mellan  𝐘 och 𝐗𝐁 och 

beräknar längden av felvektorn 𝐞 med Ekvation (12) 

 ‖𝐞‖ = ‖𝐘 − 𝐗𝐁‖ (12) 

där ‖𝐘 − 𝐗𝐁‖  är minsta-kvadratfelet.  [11, pp. 366-369] 

2.6.2 Kurvanpassning med polynom 

För att göra en kurvanpassning med ett polynom till data kan man även här använda 

minsta kvadratmetoden. Det som skiljer sig från ekvationerna under avsnitt 2.6 och 

2.6.1 samt beskrivningarna i Ekvation (5) är att  

  𝐗 =

[
 
 
 
1 𝑥1

1 ⋯ 𝑥1
𝑚

1 𝑥2
1 ⋯ 𝑥2

𝑚

1 ⋮ ⋱ ⋮
1 𝑥𝑛

1 ⋯ 𝑥𝑛
𝑚]

 
 
 

, 𝐁 = [

𝑏0

𝑏1

⋮
𝑏𝑚

] (13) 

där 𝑚 är graden på det polynom som ska anpassas utifrån datan och 𝑏0, 𝑏1 och 𝑏𝑚 är 

koefficienter till 𝑥0, 𝑥1 och 𝑥𝑚 (Mathworks, 2017, polyfit).  
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras hur studien genomfördes, vilka metoder som använts samt 

varför dessa valts. Underkapitlen kommer i samma kronologiska ordning som studien 

utfördes. En översikt över metodens kronologi finns beskrivet i Figur 7.  

 

Figur 7. Kronologisk processöversikt för metoden  

3.1 Identifiering och avgränsning av problemet 

Inför studien var det sedan tidigare identifierat att icke fungerande bussdörrar orsakar att 

många bussar blir stående längs vägen, så kallad VOR. Men det var inte helt klarlagt 

vilka de specifika orsakerna på dörrarna var. Därför blev det första naturliga steget att 

hitta vilka vanliga felen som orsakar VOR. Detta gjordes genom information, i muntlig 

och skriftlig form, från de som jobbade med dörrfunktioner på gruppen RBEB vid 

Scania som ansvarar för systemen på busskarossen. Felrapporter och 

reparationsrapporter från olika operatörer var ytterligare en informationskälla och 

slutligen genomfördes intervjuer med verkstadschefer och mekaniker hos operatör samt 

ansvarig testare av dörrsystem vid Scania. I kommande underavsnitt, 3.1.1 och 3.1.2, 

beskrivs dessa metoder mer genomgående. Det var dessa som ledde fram till studiens 

avgränsningar som presenteras under avsnitt 1.4. 

3.1.1 Felrapporter 

Felrapporter från tre operatörer i Stockholm, Uppsala och Östersund studerades för att 

hitta vilka de vanligaste felen var som skapade VOR. Felrapporterna från Stockholm 

kom från en extern operatör med egna depåer och serviceställen medan de från Uppsala 

och Östersund kom från operatörer som har bussar under serviceavtal med Scania 

Sverige och där bussarna servas av Scania-verkstäder. Rapporterna filtrerades för att 

bara innehålla dörrelaterade fel. Sedan kategoriserades de utifrån om de orsakat VOR 

Vanligaste felen på 
dörrar som orsakar  
VOR identifierades

Testmätningar 
gjordes för att 

bestämma mät-
inställningar

Program för att ta ut 
data från filer gjordes 

i Matlab 

Mätningar för olika 
dörrinställningar 

spelades in

Dataanalys gjordes 
och signal-

behandlingsmetoder 
valdes

Matlabprogram för 
signal-behandlingen 

skrevs

Resultat för 35 olika 
dörrinställningar 
kategoriserades

Program för att 
förutsäga 

dörrinställning skrevs

Noggrannheten av 
modellen 

analyserades

Tester på annan dörr 
gjordes för att se hur 
generell modellen var
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eller inte. Utifrån detta skapades en grov uppfattning om vanligt förekommande fel. 

Men för att få mer detaljerad information gjordes kompletterande intervjuer.  

3.1.2 Intervjuer 

För att få en djupare insikt i vilka dörrproblem som upplevs som de vanligaste 

orsakerna till VOR gjordes ett antal kvalitativa intervjuer. En av intervjuerna skedde på 

plats i en buss med Peter Gustavsson som är test och laborationstekniker för bussdörrar 

på Scania där han berättade om de erfarenheter han har av dörrproblematik samt 

redogjorde för dörrarnas funktion. Ytterligare en intervju hölls med Fredrik Palmgren 

som ansvarar för serviceavtal på Scania Sverige i Kungens kurva. Han kunde ta fram 

felrapporter från deras serviceavtal och han kunde även förmedla kontakt med tre 

verkstadsmästare, en från Scania Sveriges verkstad i Jordbro och två operatörer med 

serviceavtal. Dessa var Johan Eklund på Uppsala Bilmetro, Tomas Alfredsson från 

Östersund Berners tunga fordon och Mattias Westerberg på Scania i Jordbro vilka alla 

intervjuades via telefon. Intervju gjordes även med Maria Papp som jobbar på Scania 

som testingenjör och hade tidigare erfarenheter som busschaufför samt hade många 

andra bussproblemsrelaterade erfarenheter och kontakter med verkstäder och operatörer. 

Slutligen gjordes även ett studiebesök på en operatörs depåverkstad där kortare 

intervjuer gjordes med mekaniker som även visade hur de arbetade och vilken 

information de hade tillgång till för att justera dörrarna.  

3.2 Testmätningar 

Alla tester utfördes på testbussen Nils-Bertil som är en Scaniabuss av modellen City 

Wide.  Utifrån resultaten av intervjuerna och felrapporterna valdes det att försöka ta 

fram en modell som kunde påvisa om dörrarnas dämpning och hastighet var feljusterad. 

Det första steget då var att börja göra mätningar på dörrarna för att ta reda på vilken typ 

av data man kunde läsa ut. De mätmetoder som testades först var att mäta spänningen 

över dörrens potentiometer (avsnitt Fel! Hittar inte referenskälla.) med ett digitalt 

oscilloskop och att läsa av CAN-meddelanden efter positionsvärden som DCU:n mätt 

och skickat ut på CAN-bussen. För att kunna läsa av spänningar och CAN-meddelanden 

användes en så kallad breakout box mellan kablaget i bussen och själva DCU:n. 

3.2.1 Testmätningar med oscilloskop 

För mätningarna över potentiometern användes ett digitalt oscilloskop av modellen 

Keysight MSOX3024. Oscilloskopet ställdes in så att inspelningen sparade data 500ms 

innan den fick en triggersignal. Triggersignalen var samma signal som skickades från 

DCU:n till dörrmekanismen för att dörren skulle stängas. Sammanlagt sparades 5s data 

för varje inspelning eftersom en dörrstängning beräknades att ta max 4,5s även om den 

skulle vara feljusterad. Alla dessa inställningar går att se i exempelgrafen i Figur 8. 

Efter 0,5s startade stängningen och en liten spänningsspik kunde ses när triggersignalen 

till stängningsmekanismen skickades. Därefter sågs stängningsförloppet, med sjunkande 

spänning, som sedan stabiliserade sig på 2V då dörren var stängd. Testmätningar 
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resulterade i oscilloskopinställningar med 0,5s/div i x-led och 2V/div i y-led som sedan 

användes för alla mätningar under studien. Då skärmen på oscilloskopet var indelat i 8 

div (div=division är skillnaden mellan två streck) i y-led motsvarade hela mätområdet 

ett spann om 16V i denna studie. Upplösningen för spänningen var 8 bitar för skärmen i 

y-led. Detta resulterade i att spänningen kunde utläsas i steg om cirka  0,0805V. Antalet 

mätpunkter som kunde väljas under de 5 sekunder som mätningarna genomfördes var 

upp till 65536 stycken. I studien sparades 20000 mätpunkter per stängning vilket 

motsvarade 4000 mätpunkter/s. 

 

Figur 8. Exempelgraf på data från oscilloskop 

3.2.2 Testmätningar med CAN 

För att se om befintlig data från DCU:n och oscilloskopmätningarna motsvarade 

varandra så gjordes även testmätningar för att kunna läsa ut CAN-meddelanden. Under 

dessa testmätningar användes ett datorprogram som heter CANalyzer. För att 

programmet skulle kunna läsa av meddelandena på CAN-bussen användes ett interface 

som heter Vector VN1630, se Figur 9. Detta interface kopplades in med två kablar, 

CAN-high och CAN-low, i en breakout box och en USB-kabel gick till datorn.   

 

Figur 9. Vector VN1630, CAN-interface mot dator. [12] 

Innan några data kunde läsas ut i CANalyzer skapades först en databas i CANalyzer för 

de signaler och meddelanden som var intressanta för studien. Det gjordes genom att 

först namnge olika signaler, till exempel position för bakre dörrblad, och ange vilken 

position de hade i CAN-meddelandet. Därefter namngavs meddelanden, till exempel 

status för framdörren, och vilka ID de hade samt vilka av signalerna som tillhörde det 
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specifika meddelandet. Nästa steg var att ange vilka noder (ECU:er) som var av intresse 

och sortera in meddelandena under dem och benämna om meddelandena skickades från 

eller mottogs av noden. Av dessa noder skapades sedan ett nätverk. Information om hur 

signalerna och meddelandena skulle se ut hämtades ur en Scania-intern CAN-

specifikation för dörrar. Strukturen på databasen såg ut enligt Figur 10. 

 

Figur 10. Struktur över databas i CANalyzer 

Med hjälp av databasen kunde all CAN-trafik filtreras och endast intressanta 

meddelanden loggades på datafiler med asc-format. Inspelningen av en stängning 

starttriggades via stängningsmeddelandet som skickades till DCU:n på CAN-bussen och 

avslutades när DCU:n skickade meddelande om att dörren var stängd. Utöver denna 

period sparades 500ms innan starttriggern och 500ms efter sluttriggern. 

CAN-meddelandena skickades med en uppdateringsfrekvens om 20Hz. Det ledde till en 

tidsupplösning på 50 ms. Vid varje mätpunkt så lästes öppningspositionen av med en 

upplösning på 1%. I Figur 11 visas en exempelgraf från en testkörning. Där ses 

upplösningen genom att kurvan är relativt hackig med få mätpunkter om man jämför 

med Figur 8 för oscilloskopmätningarna.  

 

Figur 11. Exempelgraf på data från CANalyzer 
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3.3 Program för att extrahera mätdata från filer 

För att kunna använda insamlad data, från oscilloskopet och CAN-meddelandena via 

CANalyzer, i Matlab så ska skapades två program som kunde extrahera filerna till data i 

form av tid- och positionsvärden.  

3.3.1 Extrahera oscilloskopmätningar från CSV-fil 

Från oscilloskopet sparades alla mätningar för en dörrinställning i en CSV-fil. De kunde 

se ut enligt Tabell 3. En fil kunde innehålla flera stängningar, så kallade segment. Första 

raden i filen berättade hur många mätpunkter per segment som filen innehöll. Den andra 

raden beskrev att den första delen på varje rad beskrev x-axeln/tiden och den andra 

delen att det var mätningar från kanal 1 på oscilloskopet. Tredje raden beskrev enhet för 

varje del, sekund och volt. På den fjärde raden och resten av filen är mätdata. Efter 

20000 mätningar kom ett segment med en ny stängning. 

Tabell 3.Utdrag ur csv-fil från oscilloskop 

Utdrag ur CSV-fil 

points/segment = 20000 

x-axis,1 

second,Volt 

-500.0000E-03,+9.6180904E+00 

-499.7500E-03,+9.6180904E+00 

-499.5000E-03,+9.6180904E+00 

-499.2500E-03,+9.6180904E+00 

-499.0000E-03,+9.6180904E+00 

 

I Matlab skapades ett program (se Appendix A) i form av en funktion som utifrån två 

input hade fem output. Input var antalet stängningar som filen innehöll samt sökvägen 

till filen. Funktionen öppnade därefter filen med den inbyggda funktionen ”fopen”, läste 

av första raden med ”fgets” och sparade värdet för points/segment med ”sscanf”. Detta 

värde blev ett av outputen och filen stängdes. Filen lästes igen med funktionen 

”csvread” och en matris med två kolumner, en med alla tidsdata och en med alla 

spänningsdata, skapades. Första tre raderna hoppades över. Nästa steg blev att skapa en 

tom matris för all tidsdata och en tom matris för alla spänningar. Dessa matriser fylldes 

sedan med data. Som exempel fick tidsmatrisen en storlek med lika många rader som 

antalet stängningar och antalet kolumner var lika många som points/segment. Så en 

stängning motsvarade en rad i matriserna. Tids- och spänningsmatriserna var även de 

varsin output. Utifrån dessa matriser skapades även medelvärden för varje kolumn. Som 

exempel, om man hade fem stängningar med samma inställningar så skapades en vektor 

med medelvärden för positionsmedlet vid en mätpunkt för varje samplingstid. 
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3.3.2 Extrahera CAN-mätningar från ASC-fil 

De asc-filer som sparades från CAN-meddelandena innehöll betydligt mer information 

än vad som var intressant för studien. Därav skapades en funktion som letade reda på 

och filtrerade ut tids och positionsdata. Funktionen kunde ta ut data för stängning eller 

öppning för främre eller bakre dörrbladet beroende på vilka indata den fick. Men i 

studien användes endast stängning för bakre dörrblad. I Tabell 4 presenteras ett utdrag 

för hur en asc-fil kunde se ut. Den information som användes ur meddelandena var ID, 

tid samt datafält med dess signaler. Både ID och data-fältet är skrivet i hexadecimal 

form. Datafältet bestod av 8 byte där varje byte innehöll 8 bitar. Som exempel är byte 

A0 = 10100000 i binär-form. Varje rads ID och datafält började på samma position 

vilket gjorde att programmet kunde gå in och hämta den signal som önskades för den 

specifika radens ID.  

Tabell 4. Utdrag ur asc-fil från CANalyzer 

Utdrag ur ASC-fil 

Tid             ID                     Datafält med dess signaler 

19.661768 1  212        Rx   d 8     A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0  Length = 927562 BitCount = 210 ID = 589 

19.696804 1  10B       Rx   d 8     44 C0  35  27  00  11  0A  A3  Length = 895562 BitCount = 226 ID = 223 

19.713676 1  212        Rx   d 8     A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 Length = 927547 BitCount = 210 ID = 289 

19.746792 1  10B       Rx   d 8     44 C0  34  24  00  11  0A  A3   Length = 895551 BitCount = 226 ID = 223 

19.761767 1  212        Rx   d 8     A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0   Length = 927562 BitCount = 210 ID = 589 

19.796795 1  10B        Rx   d 8    44  C0  34  22  00  11  0A A3   Length = 895562 BitCount = 226 ID = 223 

 

Själva programmets uppbyggnad, som går att studera i Appendix B, började med att 

först lista upp specifika fasta parametrar för olika signaler och platser i meddelandena 

där man hittar tid, ID och signaler. Sedan utifrån inputen:  

▪ antalet stängningar 

▪ mapp där filerna fanns  

▪ vilket dörrblad som är av intresse  

▪ om det var en stängning eller öppning  

▪ vilket mätnummer som den specifika dörrinställningen hade 

skapade programmet samma output som i fallet för mätningarna från oscilloskopet. 

Dessa var  

▪ tidsmatris 

▪ positionsmatris 

▪ vektor med medel för tider  

▪ vektor med medel för alla 
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För att få fram outputen öppnades varje fil. En fil innehöll en stängning. Varje rad lästes 

av med Matlab-funktionen ”fgetl”. Sedan filtrerades raderna så att om meddelandet kom 

från DCU:n sparades det i en cellmatris. Detta gjordes genom att kolla vilket ID en 

specifik plats i textsträngen hade. Om det hade DCU:ns sändnings-ID så sparades det. 

Om det inte var någon mer rad i filen så avbröts inläsningen och filen stängdes. Den 

filtrerade cellmatrisen, som innehöll textsträngar i varje cell, matades in i funktionen 

”char” som skapade en matris med en vektor av bokstäver för varje textsträng. Matrisen 

hade då lika många rader som mätpunkter och lika många kolumner som antal tecken 

per textsträng. För att kategorisera upp innehållet i matrisen användes matlab-

funktionen ”textscan” som letar efter tecken som sitter intill varandra och därefter 

konverterar dem till specificerad datatyp, till exempel flyttal eller textsträng. För 

djupare förståelse se Appendix B. Funktionen ”textscan” returnerade en cell-vektor där 

varje cell innehöll en vektor med till exempel alla tider för en stängning eller alla 

positioner. Tids- och positionsvektorerna sparades undan i varsin cell-vektor som i 

slutet innehöll lika många celler som inputen ”antalet stängningar”. Programmet kollade 

sedan hur många mätvärden varje stängning hade. Om inte alla var lika långa fylldes de 

kortare mätserierna på med uppräkning av tidsdata och med det senaste positionsvärdet 

då dessa skulle ha stabiliserat sig i slutet av mätserien. Dessa cell-vektorer omvandlades 

sedan till matriser där varje rad var en mätserie per stängning. Tids- och 

positionsmatriserna blev tillsammans med medelvärden för alla stängningar de output 

som funktionen getCAN_meas_data_func returnerade. 

3.4 Mätningar för olika dörrinställningar 

Då all mätdata från oscilloskopet och CANalyzer kunde användas i Matlab gjordes 

mätningar för olika dörrinställningar. Sammanlagt gjordes mätningar för 35 olika 

inställningar. För varje inställning mättes fem dörrstängningar. Ett schema över de olika 

inställningar finns i Tabell 5. De valda stängningstiderna utgick ifrån värdena i Tabell 1 

för stängning av inåtgående dubbeldörr. Där sågs att riktvärdet för stängningstiden var 

3,1s. Gränsvärdena var ±0,2s. Utifrån det valdes att ta mätningar för två stängningstider 

till utanför detta intervall, så även 2,7s och 3,5s testades. För varje stängningstid 

testades sju olika dämpningsinställningar. De utgick från att en perfekt 

dämpningsinställning var en skruv som var utskruvad 2 varv vilket beskrivs i Tabell 2. 

Sedan valdes en ändring om ett kvarts varv för varje inställning. När inställningar 

utanför denna matris försökte ställas in, låt säga en stängningstid på 3,7s och en 

dämpningsskruv utskruvad 1,0 varv, så var det väldigt svårt att ställa in rätt värden på 

tiden. Detta samt att det sågs som rimligt att kunna identifiera en feljusterad dörr utifrån 

dessa mätdata avgjorde slutligen de valda inställningarna. 
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Tabell 5. Schema över de inställningar som testades 

 

Mätningar på oscilloskopet och via CAN gjordes parallellt så att exakt samma 

inställningar kunde användes för att kunna jämföra de olika mätmetoderna.  

3.5 Dataanalys samt val av signalbehandlingsmetoder 

Här beskrivs hur all insamlad data behandlades och analyserades för att sedan kunna 

välja signalbehandlingsmetoder för att särskilja de olika dämpnings- och 

stängningstidsinställningar. Detta skedde i fyra steg vilka beskrivs i Figur 12.  

 

Figur 12. Översikt över dataanalys och val av signalbehandlingsmetoder 

3.5.1 Initierande signalbehandling av oscilloskopmätningarna 

Efter testmätningarna analyserades datan. Detta gjordes till en början genom att studera 

graferna utifrån tids- och positionsdatan. För att kunna jämföra grafer från 

oscilloskopmätningar och CAN-mätningarna så ändrades positionsvärden från den 

uppmätta spänningen till att representera hur många procent öppen dörren var vid en 

specifik tid. Detta gjordes genom en funktion som döptes till  zero2hundred_func och 

kan studeras närmare i appendix C. Funktionen gjordes enkelt beskrivet så att först togs 

ett medelvärde på spänningsvärdena under den första tiondels sekunden och ett 

medelvärde för spänningsvärdena under den sista tiondelssekunden av 

stängningsintervallet. På så sätt gavs spänningsnivåerna för en stängd respektive öppen 

dörr. Därefter skalades alla spänningsvärden om så att de motsvarade procent öppet 

istället. Skillnaden mellan dessa grafer kan ses i Figur 13 och 14. 

Omskalade 
spänningsdata från 

oscilloskop

Brusreducerade 
oscilloskop-
mätningarna 

Identifierade 
skillnader mellan 

olika dörrinställningar 

Signalbehandlings-
metoder valdes
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Figur 13. Oscilloskopmätning med 

spänningsvärden 

Figur 14. Oscilloskopmätning med  

y-värden i procent av öppen dörr 

När skalningen var gjord jämfördes graferna mellan en oscilloskop- och en CAN-

mätning av samma stängning. Dessa visas i Figur 15 och 16.  

  

Figur 15. Oscilloskop- och CAN-graf för 

samma stängning  

Figur 16. Inzoomning av Figur 15. 

Då oscilloskop- och CAN-graferna var relativt lika varandra och oscilloskop-

mätningarna hade bättre upplösning valdes det att först studera lite djupare på hur man 

kunde analysera oscilloskopmätningar för att sedan se om man kunde använda liknande 

metod för att analysera CAN-mätningarna. Nästa steg blev att försöka bli av med bruset 

på oscilloskopsignalen som syns tydligt i Figur 16.  

3.5.2 Filtrering av oscilloskopmätningarna 

Då oscilloskopmätningarnas brus skulle filtreras bort valdes glidande medelvärdesfilter 

som på engelska kallas moving average filter. Anledningarna till valet av denna 

filtermetod var att den ger bra utjämnande effekt av kurvan och framför allt inte ger 

någon tidsförskjutning av den filtrerade kurvan.  
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Figur 17. Jämförelse mellan 

originaldata och filtrerad data 

Figur 18. Inzoomning av Figur 17. 

Själva filteralgoritmen finns beskriven i teoriavsnittet 2.5 och implementeringen, som 

gjordes genom att skriva en funktion i Matlab, går att studera närmare i appendix D. 

3.5.3 Identifiering av vad som särskilde de olika inställningarna  

När alla mätningar från oscilloskopet hade filtrerats var det dags att analysera hur 

kurvorna skilde sig för de olika inställningarna. Detta gjordes genom att först studera 

kurvorna för olika stängningstider men samma dämpning. Som exempel ses i Figur 19 

fem oscilloskopmätningar där dämpningen är enligt riktvärdet i Tabell 5, 2,0 varv, men 

med olika stängningstider. Det som sågs var att den minsta lutningen i intervallet 2-20% 

var relativt lik för samma dämpning oavsett stängningstid. Samma iakttagelse gjordes 

för alla dämpningsinställningar. 

 

 

Figur 19. Fem stängningar med olika stängningstider. 200=2,0varv, 31=3,1s. 

Optimal dämpning. 

Sedan studerades kurvor för samma stängningstid men med olika dämpningar så som i 

Figur 20 där stängningstiden för alla stängningar var enligt riktvärdet för dörrbladet 

men dämpningen varierades. Förutom att stängningstiden var den samma så anades att 
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den brantaste lutningen i intervallet ca 40-80% också var relativt liknande för samma 

stängningstid.  

 

Figur 20. Sju stängningar med olika dämpning. Optimal stängningstid. 

Ytterligare ett samband testades genom att behålla hastighetsinställningen men 

dämpningen ändrades. I Figur 21 syns det att stängningarna skiljde sig åt från ca 20% 

och nedåt. I resten av stängningscykeln följde kurvorna varandra.  

 

Figur 21. Två stängningar med olika dämpning men samma stängningshastighet. 

Alla 35 testfallen från Tabell 5 ritades även upp i ett och samma diagram, se Figur 22. 

Även om diagrammet var svårläst från början gjordes det för att få en överblick på alla 

testfall och kunna se inom vilka intervallområden kurvornas skillnader var extra 

intressanta. 
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Figur 22. Kurvor för alla inställningar som testades 

Utifrån diagrammen i Figur 20-22 och de tidigare analyserna valdes det att försöka hitta 

en modell där man utifrån de ovannämnda intervallen kunde bestämma vilken 

stängningstid samt dämpningsinställning en viss dörrstängning hade. Det gjordes genom 

att välja att ta fram data för lutningen på kurvorna inom två intervall för hur öppen 

dörren var. Det första intervallet var mellan 45% och 85% som syns i Figur 23 med de 

grönmarkerade kurvsegmenten. Anledningen till valet av detta intervall var att här hade 

alla mätningar sin brantaste lutning på kurvan, alltså dörrarnas maximala 

stängningshastighet. I Figur 24 visas det andra intervallet, grönmarkerat, som valdes för 

att studera då lutningen på kurvorna var som lägst. Eftersom alla kurvor hade sin minsta 

lutning inom intervallet 2% och 18% blev detta det valda intervallet. Genom att studera 

detta område var tanken att kunna särskilja olika dämpningsinställningar genom att 

kolla hur mycket stängningshastigheten bromsades in som mest i det valda intervallet.  

  

Figur 23. Intervall för att skilja olika 

hastigheter och därmed stängningstider. 

Figur 24. Intervall för att skilja ut olika 

dämpningsinställningar. 
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3.6 Matlab-program för signalbehandling 

Eftersom upplösningen för oscilloskop- och CAN-mätningarna var olika kunde inte 

samma signalbehandlingsmetod användas. Därför skrevs olika funktioner i Matlab för 

oscilloskop- och CAN-mätningarna. Olika funktioner skrevs även beroende på om 

programmet skulle returnera den maximala hastigheten i det övre intervallet i Figur 23 

eller den minimala hastigheten i dämpningsintervallet i Figur 24. 

3.6.1 Program för lutning på oscilloskopkurvor 

De två Matlab-funktioner som skapades för att få värden på lutningen vid de nämnda 

intervallen gjordes enligt samma modell. Därför kommer det översta intervallet, 45-

85%, beskrivas och där de skiljde sig åt skrivs skillnaden inom parantes. 

För att få fram lutningen på kurvan i varje mätpunkt användes linjär regression och 

minsta kvadratmetoden för ett kortare tidssegment som var centrerat runt den punkt där 

lutningen skulle beräknas. Funktionen getOscCloseSpeedData_func, som finns i 

appendix E, var uppbyggd enligt följande struktur: 

1) Mottagna indata: 

a. Tidsvektor 

b. Filtrerad positionsvektor 

c. Tidslängd på tidssegment för lutningens estimering, 0,1s valdes så att 

mätpunkter 0,5 s före och 0,5s efter den specifika mätpunkten skulle 

kunna sammanvägas 

2) Tog ut data för positionsvärden och tillhörande tidsdata för det valda intervallet 

45-85% (2-18%) från tids- och positionsvektorerna. 

3) Beräknade samplingsperioden och avrundade den till sju decimaler samt 

beräknade samplingsfrekvensen. 

4) Beräknade hur många mätdata som skulle vara med i ett tidssegment 

5) Beräknade bästa linjära approximation till tidssegmentet med minsta 

kvadratmetoden som är beskriven under avsnitt 2.6.1. Exempel på detta ses i 

Figur 25. 

6) Sparade den beräknade lutningen 𝑏 ur Ekvation (3), 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥, i en vektor 

med de lutningsvärdena som alla representerade lutningen i procent per sekund i 

en mätpunkt  

7) Repeterade steg 5) och 6) för varje mätpunkt i det önskade intervallet. 

8) Tog ut värdet för den maximala (minimala) negativa hastigheten i det önskade 

intervallet. 

9) Returnerade utdata: 

a. Tids- och positionsvektorer för valt intervall 

b. Vektor med lutningsdata för valt intervall samt tillhörande tidsdata. 

c. Maximala (minimala) hastigheten i önskat intervall 
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Figur 25. Approximerad lutning (röd linje) till mätpunkt vid tid 1,45s på kurvan 

(grön) 

  

3.6.2 Program för lutning på CAN-kurvor 

Först testades det att genomföra samma signalbehandling på CAN-mätningarna som 

signalbehandlingen för oscilloskopmätningarna vilket är beskrivet ovan under avsnitt 

3.6.1. Men då samplingsfrekvensen på CAN-signalen var 20Hz blev 

lutningsapproximation för dålig då den bara hade estimerats utifrån tre mätvärden. 

Därför togs först medelvärdena för fem stängningar som skapade en medelkurva. 

Utifrån denna kurva gjordes en kurvanpassning med ett polynom som togs fram med 

hjälp av minsta kvadratmetoden som är beskriven under avsnitt 2.6.2. Funktionerna som 

togs fram för den maximala hastigheten i den övre delen av grafen och den minimala 

hastigheten i den nedre delen är beskrivna på samma sätt som för 

oscilloskopmätningarna under avsnitt 3.6.1 och programkoden finns i appendix F. 

Funktionen för det övre intervallet är beskrivet i punkterna nedan och beskrivningen för 

det nedre skrivs inom parentes om de skiljer sig åt.  

1) Mottagna indata: 

a. Tidsvektor 

b. Filtrerade positionsvektor 

c. Tidslängd på tidssegment för lutningens estimering, 0,1s valdes så att 

mätpunkter 0,5 s före och 0,5s efter den specifika mätpunkten skulle 

kunna sammanvägas 

2) Tog ut data för positionsvärden och tillhörande tidsdata för det valda intervallet 

45-85% (0,5-18%) från tids- och positionsvektorerna. 

3) Gjorde en polynomapproximation av tredje graden för det valda 

kurvsegmentet/intervallet. Detta gjordes med hjälp av Matlab-funktionen polyfit 

som returnerar en vektor med polynomets olika koefficienter med den högsta 

graden först. Polynomapproximationerna kunde se ut enligt Figur 26 för 

intervallet mellan 45-85% och enligt Figur 27 för intervallet 0,5-18%. 
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4) Beräknade approximerade positionsvärden för 200 tidsvärden/s var 5:e ms. Detta 

gjordes med hjälp av Matlab-funktionen polyval. 

5) Beräknade samplingsperioden och avrundade den till 3 decimaler samt 

beräknade samplingsfrekvensen. 

6) Härifrån följdes samma tillvägagångssätt som i punkterna 4) till 9) för 

oscilloskopmätningarna under avsnitt 3.6.1. 

Anledningen till att polynomet inte bara deriverades för att ta reda på kurvans lutning 

var på grund av att koden, till viss del, skrevs i syfte att eftersträva likhet mellan 

metoderna för oscilloskop- och CAN-mätningarna. 

 

  

Figur 26. Polynomapproximation till 

intervall mellan 45-85% 

Figur 27. Polynomapproximation till 

intervall mellan 0,5-18% 

För Figur 27 syns det att approximeringen inte är helt perfekt mot CAN-datan (blå graf). 

Men ett tredjegrads polynom användes som approximering då det passade bäst för flest 

kurvsegment och denna . 

3.7 Resultatkategorisering för olika dörrinställningar 

För att kunna göra kategoriseringar av de uppmätta max- och min hastigheterna gjordes 

först en grafisk analys för att se samband mellan dörrstängningarna med samma 

dämpningsinställning eller stängningstid. Denna grafiska analys kunde se ut enligt Figur 

28 där man kunde se att hastigheten ökade(negativt) då dämpningen minskade. De 

flackaste kurvorna som ligger längst ner i figuren är de med lägst dämpning. 
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Figur 28. Grafisk analys av minhastigheten för sju olika dämpningsinställningar med 

samma stängningstid, 3,1s. Närmast 0 lägst hastighet. Fem stängningar per 

inställning utifrån oscilloskopmätningar.  

Från datan för kurvorna i Figur 28 sparades minimumvärdena för hastigheten. Utifrån 

dessa skapades ett intervall som innehöll alla minimumhastigheterna för en specifik 

dämpning med olika stängningstider. Samma grafiska analys gjordes med 

maxhastigheterna för stängningar med samma stängningstid fast med olika dämpningar. 

Hur kurvorna för dessa analyser såg ut visas i Figur 29 där den lägsta punkten motsvarar 

den högsta hastigheten och den med högst hastighet (-97 procent/s) är den med kortast 

stängningstid, 2,7s. 

 

Figur 29. Grafisk analys av den negativa maxhastigheten för fem olika 

stängningstider med samma dämpning, 2,0 varv. Fem stängningar per inställning. 

3.7.1 Kategorisering av oscilloskopmätningarna 

Kategoriseringen för oscilloskopmätningarna gjordes genom att först skapa intervall för 

hastigheterna där alla mätningar var inkluderade. Dessa intervall kan ses i Tabell 6 för 

mätningar med samma stängningstider och enligt Tabell 7 för mätningar med samma 

dämpning. 
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Tabell 6. Maxhastighetsintervall för samma stängningstider (oscilloskop) 

Stängningstid 

Lägst uppmätta  

maxhastighet 

[procent/s] 

Högst uppmätta  

maxhastighet 

[procent/s] 

2,7 s -92 -100 

2,9 s -83.5 -94 

3,1 s -78 -88 

3,3 s -70 -79 

3,5 s -67 -77 

 

Tabell 7. Minhastighetsintervall för samma dämpningar (oscilloskop) 

Dämpning  

[varv utskruvad] 

Lägst uppmätta  

minhastighet 

[procent/s] 

Högst uppmätta  

minhastighet 

[procent/s] 

1,25 1 -11 

1,50 -2,5 -17 

1,75 -10,5 -22 

2,00 -17,5 -27,5 

2,25 -23 -31 

2,50 -27 -34 

2,75 -30 -36 

 

 

Man kunde se att intervallen överlappade varandra. Därför delades varje intervall i 

Tabell 6 upp i tre nya intervall. Dessa intervall var för om dämpningen var för hård 

(1,25-1,75 varv utskruvad), lagom (riktvärdet 2,0 varv utskruvad) eller lös (2,25-2,75 

varv utskruvad). De uppmätta intervallen blev då enligt Tabell 8. 
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Tabell 8. Maxhastighetsintervall för samma stängningstider med undergrupper för 

dämpningarna hård, riktvärde och lös (oscilloskop). 

 

Genom de nya intervallen var intervallen inte längre överlappande för när dämpningen 

till exempel var för hård. För att ta med alla möjliga fall utökades intervallen något. 

Dessa kan studeras i Tabell 9 där man ser att vid hård dämpning blev intervallen 

angränsande enligt intervallen (-69, -74) vid stängningstid 3,5s, (-74, 79.5) vid 

stängningstid 3,3s och (-79.5, -88) vid stängningstid 3,1s och så vidare. 

Tabell 9. Utökade intervall för Tabell 8 (oscilloskop). 

 

Intervallen täckte inte för hastigheter under -67 procent/s eller över -100 procent/s.  

För minimumhastighetsintervallen i Tabell 7 gjordes även nya intervall för att de inte 

skulle vara lika mycket överlapp. Dessa intervall visas i Tabell 10. 
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Tabell 10. Minhastighetsintervall för samma dämpningar med undergrupper för 

stängningstidsgrupperingarna för kort tid, lagom och för lång tid (oscilloskop). 

 

När de nya intervallen togs ut var det fortfarande några som var överlappande. De var 

gränserna mellan 2,50 och 2,75 varv vid för kort tid och vid för lång tid. För dessa 

gränser valdes det att låta intervallen minskas något så att de inte överlappade varandra, 

men i övrigt utvidgades intervallen vilket kan ses i Tabell 11. Hur kategoriseringen 

sedan användes är beskrivet under avsnitt 3.8. 

Tabell 11. Utökade och minskade intervall för Tabell 10 (oscilloskop). 

 

3.7.2 Kategorisering av CAN-mätningarna 

För kategoriseringen av CAN-mätningarna utifrån de olika beräknade hastigheterna 

användes endast medelvärdesdatan från fem stängningar per inställning. Detta ledde till 

att bara ett hastighetsvärde per inställning användes för vardera min- och maxhastighet. 

I övrigt gjordes intervallen enligt samma sätt som för oscilloskopmätningarna med enda 

skillnaden att min och maxhastighetsintervallen först inte bestod av något intervall för 

riktvärdesinställningarna med dämpning på 2,00 varv och för stängningstider på 3,1s. 

De första grova intervallen som beräknades utifrån mätningarna är presenterade i Tabell 

12 och 13. 
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Tabell 12. Maxhastighetsintervall för samma stängningstider (CAN) 

Stängningstid 

Lägst uppmätta  

maxhastighet 

[procent/s] 

Högst uppmätta  

maxhastighet 

[procent/s] 

2,7 s -92 -100 

2,9 s -83 -94 

3,1 s -77 -88 

3,3 s -70 -80 

3,5 s -68 -76 

 

Tabell 13. Minhastighetsintervall för samma dämpningar (CAN) 

Dämpning  

[varv utskruvad] 

Lägst uppmätta  

minhastighet 

[procent/s] 

Högst uppmätta  

minhastighet 

[procent/s] 

1,25 1,5 -16,5 

1,50 -7,5 -20 

1,75 -13 -23,5 

2,00 -18 -30 

2,25 -23,5 -33,5 

2,50 -28 -35,5 

2,75 -30 -38,5 

 

 

Tabell 14. Maxhastighetsintervall för samma stängningstider med undergrupper för 

dämpningarna hård, riktvärde och lös (oscilloskop). 

 

De mer specifika maxhastighetsintervallen för CAN-mätningarna presenteras i Tabell 

14. Där kan man se att intervallen var något överlappande samt att intervallen för 

maxhastigheter med riktvärdet som dämpningsinställning endast innehöll ett värde. 

Dessa intervall utökades sedan beroende på hur de övriga värdena var. Som exempel var 

den uppmätta hastigheten för inställning enligt de båda riktvärdena, 3,1s och 2,0 varv,   

-78 procent/s. Detta intervall utökades till att vara från -77 till -84 procent/s. 

Anledningen till dessa val var de hastigheter som var för stängningstiderna vid 

gränsvärdena, -2,9s och 3,3s,  var -88 och -76 och att hamna bra i för hållande till de 
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andra intervallen vid samma stängningstid. De utökade och minskade intervallen 

redovisas i Tabell 15. 

Tabell 15. Utökade intervall för Tabell 14 (CAN). 

 

 

Tabell 16. Minhastighetsintervall för samma dämpningar med undergrupper för 

stängningstidsgrupperingarna för kort tid, lagom och för lång tid (CAN). 

 

De beräknade minhastighetsintervallen presenteras i Tabell 16. Medan de slutliga 

anpassade intervallen för att få med alla möjliga mätfall mellan 2 och -38,5 procent/s 

kan studeras i Tabell 17. 

Tabell 17. Utökade och minskade intervall för Tabell 10 (CAN). 
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3.8 Modell för att kunna förutsäga dörrinställning 

Utifrån tabellerna under avsnitt 3.7, där beräkningarna av kurvornas lutningar gjordes 

vid två olika kurvsegment, skapades ett Matlab-program som gissade vilken 

stängningstid samt dämpningsinställning. Då detta var ett resultat för studien 

presenteras dess funktion under resultatdelens avsnitt 4.2.3. Program skapades för både 

oscilloskopmätningarna och CAN-mätningarna. 

3.9 Test av precisionen på modellen  

För att analysera hur väl programmen gissade dörrinställningarna för de mätningar som 

gjordes på den ursprungliga testbussen Nils-Bertil så kördes alla oscilloskop- och CAN-

mätningar in i modellen. För oscilloskopmätningarna respektive CAN-mätningarna 

testades 175 olika körningar vardera. Här sammanvägdes dock 5 stängningar per 

inställning till en medelvärdesstängning. Därför testades bara 35 st 

medelvärdesstängningar. Analysen av dessa test presenteras i resultatavsnittet under 

avsnitt 4.3. 

3.10 Verifiering av hur generellt modellen kunde användas 

I slutskedet av studien uppkom en möjlighet att testa CAN-gissningsprogrammet på en 

buss som var i slutet av produktionskedjan. Då det under studiens gång uppkommit 

tankar om att modellen som tagits fram utifrån mätningarna på studiens testbuss Nils-

Bertil kanske bara fungerar på den bussen och den dörren var detta ett bra tillfälle att ta 

till vara på. Då bussen fortfarande var under produktion så var det lite osäkert hur länge 

bussen fanns till förfogande. Men det hann göras totalt 20 stycken CAN-mätningar för 

stängningar. Dessa fördelades på: 

▪ 5 mätningar med en stängningstid på 3,6s och med en dämpskruv som var 

utskruvad 1,0 varv, 

▪ 10 mätningar med stängningstid på 3,2s och dämpning 1,0 varv 

▪ 5 mätningar med stängningstid på 3,0s och dämpning 2,0 varv. 

Det hanns inte göra fler verifierande tester än dessa under studiens period. Det hanns 

inte heller verifiera hur väl dörren var justerad i övrigt. Men tanken var att få en liten 

fingervisning hur väl modellen fungerade.  För varje mätinställning togs en medelkurva 

fram från 5 stycken stängningar. Gissningarna med programmet visade sig inte stämma 

lika väl som för övriga mätningar. Därför laborerades det lite med vilken grad på 

polynomet, som approximerades mot kurvan, som gav bäst gissning. Det som ändrades 

var mellan 3:e och 4:e gradens polynom i punkt 3) under avsnitt 3.6.2. Det var inte 

säkerställt hur bra dörrbladen i övrigt var inställda och justerade i höjd och sidled med 

mera.  
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4. Resultat 

I denna resultatdel besvaras först vilka vanliga VOR-orsakande bussdörrsfel som 

studien har kommit fram till. Därefter presenteras lösningsförslagen som arbetats fram 

för att undvika felen.  Sedan kommer resultaten för hur väl Matlab-programmen kunde 

gissa dämpningsinställningar och stängningstider för både oscilloskop- och CAN-

mätningar. Sist redovisas resultatet för testerna på en annan buss än testbussen Nils-

Bertil. 

4.1 Vanliga fel 

Intervjuerna och felrapporterna resulterade i tre vanliga fel som kunde vara intressanta 

att studera. De som kom fram var alla relaterade till injustering och kalibrering av 

dörrarna.  

▪ feljusterad potentiometer,  

▪ dämpning,  

▪ hastighet och  

▪ stängningstid/öppningstid  

där stängningstid/öppningstid blir följder av hur dämpningen och hastigheterna är 

inställda. Dessa fel är djupare beskrivna i underavsnitten 4.1.1, 4.1.2 och 4.1.3. 

4.1.1 Potentiometer feljusterad 

I intervjuer med Peter Gustavsson3 och felrapporter kunde man se att ett vanligt fel var 

att dörren inte gick att stänga. Detta visade sig ofta bero på att potentiometern som 

mäter dörrens läge hade tappat sitt kalibrerade läge. Det troliga men som inte blev 

klarlagt under studien var att plattan 5 i Figur 30 hade glidit iväg på grund av 

vibrationer i bussen. Det som hände då var att när dörren hade nått sitt stängda läge blev 

spänningen över potentiometern så hög att DCU:n tolkade det som att dörren var mer än 

3% öppen och trodde då att något var i vägen för dörren och den öppnades igen. 

Lösningsförslaget för att upptäcka detta fel innan dörren slutar fungera presenteras 

under avsnitt 4.2.1. 

 

                                                           
3  Peter Gustavsson, Prototyptekniker av bussdörrsystem vid Scania CV AB, intervju den 31/3 2017. 
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Figur 30. Potentiometer för inåtgående dörr [4, p. 33] 

 

4.1.2 Fel stängnings- och öppningstider 

Fel stängnings- och öppningstider beror framför allt på att hastighet och/eller dämpning 

är feljusterat så det är mer beskrivet under nästa avsnitt 4.1.3. Men om dörrbladen har 

fel stängningstider kan till exempel två dörrblad slås ihop innan de blivit stängda vilket 

resulterar i att dörrarna öppnas igen då de tror att något kommit i kläm. 

4.1.3 Dämpning och hastighet feljusterad 

Dämpningen ska vara plomberad och rätt justerad från produktion men då dämpskruven 

ställs in för hand så finns risken att den kan vara fel inställd. En annan orsak kan vara att 

verkstadspersonal som inte har full koll på hur dörrarna ska justeras börjar pilla på 

dämpskruven och på så vis får dämpningen fel inställning. Oavsett hur felinställningen 

av dämpningen har uppkommit så kan den om den är för liten orsaka att dörrarna slår 

hårt mot dörrkarmen och skapar vibrationer som kan orsaka utmattningsskador i 

dörrarnas material eller att skruvar lossnar och dörrarna blir än mer felinställda. En 

annan bieffekt kan bli att hastighetsinställningen är för lågt satt för att få rätt 

stängningstid vilket i sin tur leder till att dörren kanske inte orkar stänga om bussen står 

i en sluttning. Då dämpningen är för högt satt måste hastigheten på dörren vara hög för 

att få rätt stängningstid vilket gör att dörren kan skada passagerare om den slår igen på 

någon. Om hastigheten är hög och dämpningen låg kan det bli så att dörren studsar 

tillbaka både vid öppning och stängning vilket medför att dörren går tillbaka till det läge 

den var i innan. 

4.2 Lösningsförslag för att undvika vanliga fel 

För att undvika eller upptäcka de identifierade vanliga felen innan en buss blir stående 

längs vägen så togs några lösningsförslag för dessa fram och presenteras under denna 

avsnitt. Studier som Scania CV AB har gjort visar, enligt Gustavsson4, att en buss som 

kör dagliga turer och dörrar som är rätt justerade kommer kunna köra minst ett år utan 

att dörrarna behöver justeras. Detta tyder på att för att undvika problem med dörrar 

                                                           
4 Peter Gustavsson, Prototyptekniker av bussdörrsystem vid Scania CV AB, intervju den 31/3 2017. 
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måste de först vara bra justerade från produktion och sedan på eftermarknadsverkstäder 

repareras/justeras enligt de riktlinjer som är framtagna. För detta togs några 

lösningsförslag fram. De olika lösningsförslagen är beskrivna i resten av denna avsnitt. 

De två första lösningsförslagen är relativt enkla till sin natur och har därför inte tagit så 

stor del av rapporten. Det sista är lite mer komplicerat och beskrivs mer genomgående. 

4.2.1 Varna för potentiometerproblem 

För att undvika att en slutar fungera på grund av att potentiometern av någon anledning 

börjar glida från kalibreringen kan dörrstyrningssystemet varna innan den glidit för 

långt. Detta skulle kunna ske enligt följande steg: 

1) Dörrsystemet har under 10 på varandra följande stängningar uppmätt att dörren 

är öppen med 2% under till exempel minst 5s när dörren nått sitt stängda läge. 

2) Varning skickas till något av dessa alternativ 

a. Felkod på bussen som kan läsas av nästa gång servicetekniker kopplar 

upp sig mot bussen.  

b. Felkod skickas upp i en molntjänst och operatören kan bli varnad att 

bussens dörr bör kontrolleras när den kommer till depå nästa gång.  

c. En varningssymbol lyser upp för föraren som säger att dörr måste in på 

reparation innan den slutar fungera. 

4.2.2 Varna för fel stängningstider 

För att varna om en dörr av någon anledning har fel stängningstid måste ett program 

skrivas och implementeras i en ECU. Programmet räknar ut tiden från att en stängnings- 

eller öppningsförfrågan skickades till att DCU:n skickat statusen att dörren är stängd 

eller öppen, plus de 0,5s som är tillagda för att motsvara den tid som uppfattas som 

stängningstid om man mäter för hand. Om tiderna för tio stycken på varandra följande 

stängningar/öppningar är utanför riktvärdena som presenterades i Tabell 1 kan en 

varningssignal skickas enligt samma princip som vid potentiometerproblem som 

beskrivs på punkt 2) under avsnitt 4.2.1.  

4.2.3 Program för att gissa dämpning och stängningstid 

Programmen som togs fram för att gissa dämpningsinställningar och stängningstider 

skilde sig inte principiellt åt mellan CAN- och oscilloskopmätningarna. Då det skiljde 

sig åt kommer oscilloskop-gissningsprogrammet stå inom parantes. Modellen kommer 

här nedan presenteras enligt stegen nedan men kan även studeras närmre i koderna i 

appendix G och H. Pilarna i Tabell 18 till Tabell 21 anger hur man skulle läsa 

tabellerna. I Tabell 18 matades en maxhastighet in och beroende på vilket intervall 

maxhastigheten tillhörde kunde möjliga stängningstider hittas. 

1) Läste in hur många mätningar som gjordes för den inställningen 

2) Öppnade filer för inspelad data 
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3) Tog ut data från filerna (och skalade om oscilloskopmätningarna och använder 

glidande medelvärden) 

4) Tog ut medelvärdena för antalet mätningar (ej för oscilloskop) 

5) Beräknade maxhastigheten för intervallet 45-85% och minhastigheten för 

intervallet 0,5-18% (2-18% för oscilloskop). Vid en oscilloskopmätning 

beräknades: 

a. maxhastigheten = -84,2 procent/s 

b. minhastigheten = -31,8 procent/s 

6) Utifrån den beräknade maxhastigheten undersöktes vilka stängningstider som 

var möjliga. I fallet med -84,2 kan man se i Tabell 18 att de möjliga 

stängningstiderna var 2,9s och 3,1s. Alltså inom områden för kort och lagom tid.  

Tabell 18. Val av möjliga stängningstider 

 

 

7) Nästa steg i programmet var att undersöka möjliga dämpningar utifrån 

minhastigheten och de möjliga stängningstiderna. Detta gav att en minhastighet 

på -31,8 procent/s vid för kort tid gav, enligt Tabell 19, en möjlig 

dämpningsinställning på 2,75 och för lagom tid var den 2,50. Alltså gissar 

programmet att dörren är för löst dämpad.  

Tabell 19. Val av möjliga dämpningsinställningar 
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8) Då dörren var för löst dämpad kollade programmet bara i de nedre ljusblå 

raderna i Tabell 20. Utifrån detta och maxhastigheten på 84,2 procent/s gav det 

en stängningstid på 2,9 s. 

Tabell 20. Slutlig gissning på stängningstid 

 
 

9) Nästa steg blev att kolla i samma tabell för minhastighetsintervall för att få fram 

vilken dämpning som programmet skulle gissa. Den slutliga gissningen gjordes i 

Tabell 21 när det hade en gissning på 2,9s stängningstid (för kort tid) vilket gav 

en gissning på en dämpning på 2,75 varv utskruvad. 

Tabell 21. Slutlig gissning på dämpningsinställning 

 

 

10) Programmet gissade på en stängningstid på 2,9s och dämpning på 2,75 varv 

vilket stämde för den dörrinställning som mättes. 

11) Utifrån denna gissning skulle programmet kunnat ge råd till en mekaniker om att 

dämpningsskruven borde skruvas in 0,75 varv först för att sedan ställa in 

hastigheten så stängningstiden blev 3,1s. 

 

Denna återkoppling i punkt 11) skulle kunna implementeras i datorprogram som finns 

för verkstadstekniker. För att CAN-mätningen ska vara mer tillförlitlig bör i så fall 5 

stycken stängningar göras för att få en bra medelvärdeskurva.  
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4.3 Resultat av program för testbuss Nils-Bertil 

När programmen för att gissa stängningstid och dämpning var klara matades de med 

alla mätningar som gjordes för att ta fram modellen. Då oscilloskopmätningarna 

matades i programmet för de mätningarna kunde det gissa rätt på 160 stängningar (32 

inställningar) av 175 stängningar (35 inställningar). Fullständigt resultat i appendix , 

Tabell 23 . Det gissade alltså rätt på 91,4% av alla stängningar. På två av de tre 

inställningarna där programmet gissade fel var gissningen på stängningstiden med 0,2s 

det som var fel. För den sista inställningen som var fel var det att programmet gissade 

0,25 varv fel på dämpskruven medan tiden var korrekt.  

CAN-gissningsprogrammet gissade rätt på 27 av 35 olika inställningar, 77,1% av alla 

mätningar. Tre av felgissningarna var på 0,2s för stängningstiden. De resterande fem 

felgissningarna var på dämpningen med 0,25 varv på dämpskruven. Resultatet i sin 

helhet visas i appendix I, Tabell 24. 

4.4 Resultat av program för referensbuss 

De få CAN-mätningar som hann göras på referensbussen resulterade i de gissningar 

som presenteras i Tabell 22.  

Tabell 22. Resultat på gissningar på inställning på mätningar från referensbuss. 

Faktisk  

Mätinställning 

Gissning med 3:e gradens 

polynom 

Gissning med 4:e gradens 

polynom 

Stängnings-

tid [s] 

Dämpnings-

inställning 

Stängnings-

tid [s] 

Dämpnings-

inställning 

Stängnings- 

tid [s] 

Dämpnings-

inställning 

3,6 1,0 3,3 1,25 3,3 1,25 

3,2 1,0 2,9 1,5 2,9 1, 25 

3,0 2,0 2,7 2,0 2,7 2,0 

 

Alla gissningar var felaktiga förutom för dämpningen då dämpskruven var 2,0 varv 

utskruvad. Då en polynomapproximation av 4:e graden användes blev gissningarna för 

dämpningen så bra de kunde bli eftersom programmet endast kunde gissa ner till 1,25 

varv på dämpskruven.  
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5. Diskussion 

Resultaten visar att det i dagens bussar finns signaler som skulle kunna användas för att 

minska risken för dyrbara VOR:er i kundernas bussar. För de vanligaste dörrfelen som 

identifierades, feljusterad potentiometer, felaktig stängningstid/hastighet och fel 

dämpning, hittades metoder att indikera dessa felinställningar.  

Lösningsförslaget för att hitta en potentiometer som är på väg att orsaka en VOR bygger 

på att potentiometerspänningen sakta börjar drifta vid dörrens stängda läge. I detta fall 

kommer den fungera väldigt bra. De fall som metoden inte täcker är om det skulle bli en 

större momentan ändring på spänningen över potentiometern i stängt läge. Då kan den 

plötsligt hamna i ett läge där DCU:n tolkar det som att dörren är öppen med 3% eller 

mer och dörren kommer inte gå att stänga. Lösningsförslaget kommer heller inte kunna 

upptäcka om potentiometervärdet börjar glida så att dörrens position skulle uppfattas 

som mer än stängd (under 0% öppet) eftersom DCU:n endast skickar ut värden mellan 

0-100% öppet. Så om värdet egentligen skulle vara -2% skickar den 0%. Detta skulle 

vara bra att kunna upptäcka då en sådan dörr skulle börja dämpa i ett förtidigt läge 

under stängningen.   

Att varna för felaktiga stängnings- och öppningstider skulle vara relativt enkelt att 

implementera i dagens hård- och mjukvara. Om detta gjordes finns möjligheten att de 

skulle kunna minska VOR-problemen med dörrar genom att kunden lättare kan se till att 

de alltid är bra justerade för tiderna.  

När man studerar hur modellen, för att gissa stängningstid och dämpning, är uppbyggd 

kan man fundera på varför inte stängningstiden bara räknades fram. Om detta hade 

gjorts hade det räckt med att ta fram hastighetsintervall för intervallet där dämpningen 

blir aktiv och därifrån gissa dämpningsinställningen beroende vilken stängningstid som 

är uppmätt. Dessa nu ganska självklara tankar dök först upp i slutet av studien vilket 

troligtvis beror på en onödig önskan om att utifrån kurvornas lutning kunna identifiera 

stängningstiden. Genom detta skulle programmet bli betydligt mindre vilket är önskvärt 

om det skulle implementeras på en ECU.  

När man granskar resultatet för gissningarna på testbussmätningarna kan man fundera 

på om de är tillräckligt noggranna. För oscilloskopmätningarna som hade rätt på 91,4 % 

kan man säga att de är det. Speciellt med tanke på att det var gissningen på 

stängningstiden som blev fel för två inställningar och detta då dämpningen var för lös. 

Denna felgissning gör inte så mycket då rekommendationen från gissningen ändå skulle 

vara att först justera in dämpningen och sedan hastigheten för att få rätt stängningstid. 

Då var det i princip bara för en dörrinställning som programmet gissade fel. Då samma 

analys görs för CAN-mätningarna är det tydligt att den modellen inte fungerar lika bra 

då endast 77,1% av mätningarna visade rätt och för fem stycken inställningar var det fel 

gissning på dämpningen. Om vi säger att någon skulle försöka ställa in dämpningen 

efter en felgissning så hade dämpskruven hamnat 0,25 varv från riktvärdet. Detta skulle 

innebära att vid ett nytt test så hade den troligen gissat rätt och man hade fått justera in 
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dämpskruven en gång med ett kvarts varv. Då hade man justerat in dämpskruven till rätt 

inställning efter två mätningar och sedan fått finjustera hastigheten för att få rätt 

stängningstid. När dörren väl har rätt dämpning så gissar modellen rätt på stängningstid 

och dämpning. Utifrån dessa synvinklar så får man lov att säga att modellen fungerar 

relativt bra.  

När det sedan gjordes tester på en annan buss kom resultat som inte var lika lovande för 

modellens förträfflighet. Utifrån de få mätningar som gjordes på denna buss kan man 

säga att modellen inte fungerar som tänkt då den gissade fel på alla stängningstider och 

alla dämpningar förutom för 2,0 varv när den var bra inställd. Att gissningarna blev 

något bättre då polynomapproximationen ändrades till ett fjärdegradspolynom hjälper 

inte så mycket då hela modellen är baserad på att polynomet ska vara av tredje graden. 

Det man dock kan se utifrån resultaten är att modellen kunde ge en fingervisning om att 

något var felinställt då det var det och att när det var bra inställt så gissade den inte helt 

fel. Men det är fortfarande för dåligt. Eftersom bussen inte var klar i produktionen när 

testerna gjordes bör det nämnas att det inte är säkerställt hur bra dörrbladen var inställda 

med andra inställningar än dämpning och hastighet. Utifrån dessa omständigheter, samt 

att det endast gjordes tester för ytterligare en annan dörrindivid går det varken att säga 

om modellen kommer fungera på en mer generell nivå, eller om den bara fungerar för 

testbussen Nils-Bertils framdörrs bakre dörrblad. 

De matematiska signalbehandlingsmetoder som användes för att ta reda på lutningen 

hos stängningskurvorna fungerade överlag väl, speciellt de som användes på 

oscilloskopmätningarna. För CAN-mätningarna följde kurvanpassningarna med 

polynom mycket väl för det övre intervallet där maxhastigheten beräknades. Men för 

intervallet där dämpningen identifierades så var det inte lika bra anpassat vilket kunde 

ses i Figur 27. Nu i efterhand kan man se att mer tid skulle ha lagts på att finna en 

metod som gjorde en bättre kurvanpassning även här. Då kanske mer distinkta intervall 

mellan de olika inställningarna hade hittats. 

Trots att gissningsmodellen inte med säkerhet kan sägas att den fungerar eller inte 

fungerar så har resultaten ändå visat att det går att hitta intressant information i kurvorna 

från en stängning. Dels kan man varna för om något fel potentiometern verkar vara på 

gång samt varna för felaktig stängnings-öppningstid på ett dörrblad. Med informationen 

från kurvorna har man kunnat visa att man i många fall kunnat avgöra 

dämpningsinställning och stängningstider. För fortsatta studier gäller det att förfina och 

förenkla modellen så att den med säkerhet blir mer generell. 

5.1 Eventuella förbättringar vid en liknande studie 

Om en liknande studie skulle göras igen listas här några idéer på saker som skulle kunna 

göra studien ännu bättre. 
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▪ Sök efter mer tillförlitliga kurvanpassningsmetoder. 

▪ Ta derivatan på polynomet från kurvanpassningen för att få lutningen i en 

specifik punkt istället för att ta ut punkter som sedan används för att ta ut 

lutningen. 

▪ Använd mätningar från många bussar.  

▪ Diskutera med dörrkonstruktören vid Scania för att på ett tidigt stadium få 

djupare förståelse samt få input på vad som sedan tidigare är forskat på som man 

kan ha nytta av. 

5.2 Alternativa metoder 

I slutet av studien kom den nu självklara tanken upp att gissningsprogrammet inte 

behöver gissa stängningstiden. Den kan på ett enkelt sätt beräknas och då blir det 

direkta steget att kolla vilken dämpning som är för den beräknade minhastigheten för 

just den specifika stängningstiden. 

5.3 Framtida forskningsområden 

Under arbetets gång har några intressanta forskningsområden dykt upp som inte har fått 

plats inom avgränsningarna för studien eller hunnits med. Dessa är: 

▪ Ta reda på vad ”mittenpuckeln” där kurvan planar ut för en kort stund för att 

sedan accelerera igen kan bero på. Kan den vara intressant att titta på för att se 

om dörren är dåligt inställd rent mekaniskt?  

▪ Ta reda på om mätningar från öppningsförfarandet kan ge en bra gissning på 

dämpningsinställning då öppningskurvan eventuellt kan vara mer fri från 

mekanisk störning än stängningskurvan. 

▪ Kolla på hur denna metod kan appliceras på andra dörrsystem som till exempel 

utåtgående dörrar. 

▪ Ta reda på vilken samplingsfrekvens och upplösning på positionen som skulle 

behövas för att kurvanpassningen skulle bli tillräckligt bra på CAN-mätningen 

för att kunna beräkna lutningen på ett tillförlitligt sätt. 

▪ Kolla på om det är möjligt att ta fram ett program som utifrån den beräknade 

stängningstiden och de olika beräknade hastigheterna kan hitta ett mer generellt 

samband för vilken dämpning som är inställd. Möjlig metod som skulle kunna 

användas är multipel regressionsanalys. 

5.4 Framtida utvecklingsområden 

Här är några möjliga utvecklingsområden listade som kommit upp under studiens gång 

samt från diskussionen ovan. 

▪ Om DCU:n och CAN-trafiken tillåter det hade det varit bra om den kunde skicka 

negativa positionsvärden om spänningen är för låg i förhållande till 

kalibreringen eller skicka värden över 100% om den uppfattar dörren som mer 
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än 100% öppen. Detta skulle kunna vara användbart för att hitta en 

potentiometer som det är något fel med.  

▪ Öka upplösningen på positionsdatan samt samplingsfrekvensen från DCU:n 

alternativt gör beräkningarna i DCU:n. Detta skulle ge betydligt säkrare värden 

på stängningskurvans lutningar.  
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6. Slutsatser 

Utifrån diskussionen och resultaten har några slutsatser vilka listas nedan. 

▪ De slutsatser man kan dra utifrån resultaten är att lösningsförslagen för 

potentiometerproblemen, fel stängnings- och öppettider bör fungera men att 

vidare studier behöver göras för att se om de i praktiken kan göra att möjliga 

VOR:er undviks i större grad än i dagens bussar. 

▪ Den modell som är framtagen för att gissa dämpning och stängningstider 

fungerar troligtvis inte på en mer generellnivå för alla bussar med denna dörrtyp. 

För att säkerställa att så är fallet bör modellen testas på ett flertal bussar. 

▪ Hastighet är svårt att approximera utifrån digital data om samplingsfrekvensen 

är långsam och/eller upplösningen för positionen är låg. 

▪ Den modell som togs fram går inte att använda rakt av men det borde vara 

möjligt att hitta intervall som kan säga om dämpningen är så pass fel att den kan 

skapa problem inom närmsta tiden. Så istället för att säga exakt hur dämpningen 

ska justeras så är det mer digitalt om dämpningen är tillräckligt bra eller om den 

måste justeras. 
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Appendix A – Matlab-program – extrahera data ur 
CSV-fil 

function [timesMat, positionsMat, meanTimes, meanPositions, 

pointsPerSegment] = getOscilloskop_meas_data_func(numberOfRuns, 

oscilloFile) 
%getOscilloskop_meas_data_func is a function that one can call if one 

have a 
%csv-file from oscilloskop and want to get the time and position data 

from a dorr action for x 
%numbOfRuns. One can also get the mean positions and times for the 

same runs. The 
% 
%   Input :(numberOfRuns, oscilloFile) 
%           numberOfRuns = number of measurement runs for the file 
%           oscilloFile = file directory 
%   Output :[timesMat, positionsMat, meanTimes, meanPositions, 

pointsPerSegment] 
%           timesMat = cell-matrix with all time vectors 
%           positionsMat = cell-matrix with all position vectors 
%           meanTimes = mean times vector 
%           meanPositions = mean positions vector 
%           pointsPerSegment = measure points per segmented 

measurement 

  
%% test-specific varibales 

  
runs = numberOfRuns; %2; 
filename= oscilloFile; % 'G:\mapp\test.csv'; 

  

  
fid = fopen(filename); 
headerline = fgets(fid); 
pointsPerSegment = sscanf(headerline, 'points/segment = %d'); 
fclose(fid); 

  

 

  
timesAndPositions= 

csvread(filename,3,0,[3,0,runs*pointsPerSegment+2,1]); 

  
timesMat = zeros(runs,pointsPerSegment); 
positionsMat = zeros(runs,pointsPerSegment); 

 
for i = 1:runs 
    for j = 1:pointsPerSegment 
        timesMat(i,j) = timesAndPositions((i-1)*pointsPerSegment+j,1)  

; 
        positionsMat(i,j) =timesAndPositions((i-

1)*pointsPerSegment+j,2); 
    end; 

     
    t0=timesMat(i,1); 
    for k = 1:pointsPerSegment 
        timesMat(i,k) = timesMat(i,k)-t0; 
    end; 
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end; 

  
if runs > 1 
    meanTimes = mean(timesMat); 
    meanPositions = mean(positionsMat); 
else 
    meanTimes = timesMat; 
    meanPositions = positionsMat; 
end; 
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Appendix B - Matlab-program – extrahera data ur 
ASC-fil 

function [timesMat, positionsMat, meanTimes, meanPositions] = 

getCAN_meas_data_func(runs,fileDir,door,action,measNumb) 
%getCAN_meas_data_func is a function that one can call if one have a 
%asc-file from CANalyzer and want to get the time and position data 

from a dorr action for x 
%runs. One can also get the mean positions and times for the same 

runs. The 
%filename must have the characteristics of 'RearWingOpen_045_T007.asc' 

= 
%'DoorWingAction_measnumb_Truns.asc'. 
%   Input : (runs,fileDir,door,action,measNumb) 
%           runs = number of measurements for that measNumb/door 

adjusment 
%           fileDir = file directory 
%           door = 'Front' or 'Rear' 
%           action = 'Close' or 'Open' 
%           measNumb = the specific name for the adjustment that's 

used in 
%           the filename. 
%   Output :[timesMat, positionsMat, meanTimes, meanPositions] 
%           timesMat = cell-matrix with all time vectors 
%           positionsMat = cell-matrix with all position vectors 
%           meanTimes = mean times vector 
%           meanPositions = mean positions vector 

  
%% specific parameters for the the door 

  
CANIDfromDCU = '10B'; 
CANIDfromBNS = '212'; 
longest = 0; 
timeByte = 1; 

  
frontWingStatusStartbit = 42; 
rearWingStatusStartbit = 41; 
frontWingPositionByte = 9; 
rearWingPositionByte = 10; 
frontWingControlByte = 7; 
rearWingControlByte = 8; 
frontRequest = 42; 
rearRequest = 45; 
closeRequest = '1'; 
openRequest = '8'; 

  

if strcmp(door, 'Front') 
    positionByte = frontWingPositionByte; 
    doorRequest = frontRequest; 

     
else 
    positionByte = rearWingPositionByte; 
    doorRequest = rearRequest; 
end; 

  
if strcmp(action, 'Close') 
    actionRequest = closeRequest; 
else 
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    actionRequest = openRequest; 
end; 

  

  
for k = 1:runs 

     

     
    filename = [fileDir door 'Wing' action '_' measNumb '_T' 

num2str(k,'%03d') '.asc']; 
    fid = fopen(filename, 'rt'); % opens file 

     
    DCUfilteredLines = {}; 
    preBNSfilteredLines = {}; 
    BNSfilteredLines = {}; 

     
    while true 
        thisline = fgetl(fid); 
        if ~ischar(thisline) 
            break; %end of file 
        end    

         
        if regexpi(thisline, CANIDfromDCU) == 16 
            DCUfilteredLines{end+1} = [' ' thisline]; 
        end   %line is right ID 
    end 

     
    fclose(fid); 
    DCUfilteredLines = char(DCUfilteredLines);  %textscan cannot deal 

with cellstr 
    fieldscell= textscan(DCUfilteredLines.', '%f %f %s %s %s %f 

%s%s%s%s%s%s%s%s %s%s%f %s%s%f %s%s%f'); 
    measurePointsDCU = length(fieldscell{1}); 
    timeDCU = zeros(1,measurePointsDCU); 
    doorPosition = zeros(1,measurePointsDCU); 

     
    for i = 1:measurePointsDCU 
        timeDCU(i) = fieldscell{timeByte}(i)-fieldscell{timeByte}(1); 
        doorPosition(i) = hex2dec(fieldscell{positionByte}{i}); 

         
    end 

     
    timesDCU{k} = timeDCU; 
    positions{k} = doorPosition; 

    

     

     

end 

 
for i = 1:runs 
    if longest < length(timesDCU{k}) 
        longest = length(timesDCU{k}); 
    end 
end 

 
for i = 1:runs 
    missingMeas = longest - length(timesDCU{i}); 
    timesUniform{i} = timesDCU{i}; 
    positionsUniform{i} = positions{i}; 
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    if missingMeas > 0 
        for j = 1:missingMeas 
            nextTime = timesUniform{i}(end)+0.050; 
            timesUniform{i}(end+1)= nextTime; 
            positionsUniform{i}(end+1) = positionsUniform{i}(end); 
        end 
    end 
end 

  
%transform cell-arrays to matrices for times and positions 
positionsMat = zeros(runs,longest); 
timesMat = zeros(runs,longest); 
for i = 1:runs 
    for j = 1:longest 
        positionsMat(i,j) = positionsUniform{1,i}(j); 
        timesMat(i,j) = timesUniform{1,i}(j); 
    end; 
end 

  
if runs > 1 
    meanTimes = mean(timesMat); 
    meanPositions = mean(positionsMat); 
else 
    meanTimes = timesMat; 
    meanPositions = positionsMat; 
end 

  

  
end 
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Appendix C – Matlab-program -  från spänningsvärde 
till öppet i procent  

function [positions] = zero2hundred_func(positions, action) 

  
[runs, pointsPerSegment] = size(positions); 
avergPoints = 0.1*pointsPerSegment/5; 
for i = 1:runs 
    sumMax = 0; 
    sumMin = 0; 
    for j = 1:avergPoints 
        if strcmp(action, 'Close') 
            sumMax = sumMax + positions(i,j); 
            sumMin = sumMin + positions(i,pointsPerSegment+1-j); 
        else 
            sumMax = sumMax + positions(i, pointsPerSegment+1-j); 
            sumMin = sumMin + positions(i, j); 
        end; 
    end; 

     
    maxVoltAve = sumMax/avergPoints; 
    minVoltAve = sumMin/avergPoints; 
    for k = 1:pointsPerSegment 
        positions(i,k) = (positions(i,k)-minVoltAve)*100/(maxVoltAve-

minVoltAve); 
    end; 
end 
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Appendix D – Matlab-program – Glidande 
medelvärdesfilter 

 

 

function newOscilloPos = smoothing_func(oscilloPos) 

  
[height,samples] = size(oscilloPos); 
span = round(0.1*samples/5 + 1); %0.1s*samples/measuringTime + 1  

  
if mod(span,2) == 0 %span has to be odd 
    span = span + 1; 
end 

  
N=(span-1)/2; 

  
for h = 1:height 
    count=1; 
    while isnan(oscilloPos(h,1)) 
        while isnan(oscilloPos(h,count)) 
            count=count+1; 
        end; 
        for i =1:count-1 
            oscilloPos(h,count-i)=oscilloPos(h,count); 
        end; 
    end; 

     
    for j = 1:samples 
        if j <= N 
            n=j-1; 
        elseif j >= samples-N 
            n=samples - j; 
        else 
            n=N; 
        end; 
        sum = 0; 
        iter = (2*n); 
        if j > 1 
            for k = 0:iter 
                sum = sum + oscilloPos(h,(j+n-k)); 
            end; 
        else 
            sum = oscilloPos(h,j); 
        end; 
        newOscilloPos(h,j)=(1/(2*n+1))*sum; 
    end; 
end; 
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Appendix E – Matlab-program – Lutning på kurva 
från oscilloskop-mätningar 

Program för intervallet vid maxhastigheten 

function [ speedTimes, speedPositions, speedValuesTimes, speedValues, 

maxSpeed] = getOscCloseSpeedData_func(times,positions, 

discreteSlopeTime) 
 

upper = 85; 
lower = 45; 
 

speedTimes = []; 
speedPositions = []; 

  
i=1; 
while positions(i) > upper 
    i=i+1; 
end 

  
while positions(i) > lower 
    speedTimes(end+1) = times(i); 
    speedPositions(end+1) = positions(i); 
    i=i+1; 
end 

  
duration = speedTimes(end) - speedTimes(1); 
measurements = length(speedTimes); 

  
periodTime = round(duration/(measurements-1), 7); 
samplefreq = round(1/periodTime); 
samplesPerSlope = discreteSlopeTime * samplefreq + 1; 
samplesPerSlopeOneSide = discreteSlopeTime * samplefreq/2; 

  
speedValues = zeros(1,(measurements - samplesPerSlope - 1)); 
speedValuesTimes = zeros(1,(measurements - samplesPerSlope - 1)); 

  
speedTimes = transpose(speedTimes); 
speedPositions = transpose(speedPositions); 
startSlopePosition =samplesPerSlopeOneSide+1; 
endSlopePosition = measurements - samplesPerSlopeOneSide-1; 

  
for i = startSlopePosition:endSlopePosition 
    speedPositionsTemp = speedPositions(i-

samplesPerSlopeOneSide:i+samplesPerSlopeOneSide); 
    speedTimesTemp = speedTimes(i-

samplesPerSlopeOneSide:i+samplesPerSlopeOneSide); 
    X = [ones(length(speedTimesTemp),1) speedTimesTemp]; 
    b=X\speedPositionsTemp; %b=X\y 
    speedValues(i-samplesPerSlopeOneSide) = b(2); %get the slope value 
    speedValuesTimes(i-samplesPerSlopeOneSide)=speedTimes(i); 
end; 

  
maxSpeed = min(speedValues); 
speedTimes = transpose(speedTimes); 
speedPositions = transpose(speedPositions); 
end 
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Program för intervallet vid dämpningen 

function [ dampSpeedTimes, dampSpeedPositions, dampSpeedValuesTimes, 

dampSpeedValues, minDampSpeed] = 

getOscCloseDampData_func(times,positions, discreteSlopeTime) 
 

upper =18; 
lower = 2;     

 
dampSpeedTimes = []; 
dampSpeedPositions = []; 

 
i=1; 
while positions(i) > upper 
    i=i+1; 
end 

  
while positions(i) > lower 
    dampSpeedTimes(end+1) = times(i); 
    dampSpeedPositions(end+1) = positions(i); 
    i=i+1; 
end 

  
duration = dampSpeedTimes(end) - dampSpeedTimes(1); 
measurements = length(dampSpeedTimes); 

  
periodTime = round(duration/(measurements-1), 7); 
samplefreq = round(1/periodTime); 
samplesPerSlope = discreteSlopeTime * samplefreq + 1; 
samplesPerSlopeOneSide = discreteSlopeTime * samplefreq/2; 

  
dampSpeedValues = zeros(1,(measurements - samplesPerSlope - 1)); 
dampSpeedValuesTimes = zeros(1,(measurements - samplesPerSlope - 1)); 

  
dampSpeedTimes = transpose(dampSpeedTimes); 
dampSpeedPositions = transpose(dampSpeedPositions); 
startSlopePosition =samplesPerSlopeOneSide+1; 
endSlopePosition = measurements - samplesPerSlopeOneSide-1; 

  
for i = startSlopePosition:endSlopePosition  
    speedPositionsTemp = dampSpeedPositions(i-

samplesPerSlopeOneSide:i+samplesPerSlopeOneSide); 
    speedTimesTemp = dampSpeedTimes(i-

samplesPerSlopeOneSide:i+samplesPerSlopeOneSide); 
    speedTimesTemp = [ones(length(speedTimesTemp),1) speedTimesTemp]; 
    B=speedTimesTemp\speedPositionsTemp; %B=x\y 
    dampSpeedValues(i-samplesPerSlopeOneSide) = B(2); %get the slope 

value 
    dampSpeedValuesTimes(i-samplesPerSlopeOneSide)=dampSpeedTimes(i); 
end; 

  
minDampSpeed = max(dampSpeedValues); 
dampSpeedTimes = transpose(dampSpeedTimes); 
dampSpeedPositions = transpose(dampSpeedPositions); 
end  
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Appendix F – Matlab-program – Lutning på kurva 
från CAN-mätningar 

Program för intervallet vid maxhastigheten 

function [ speedTimes, speedPositions, speedValuesTimes, speedValues, 

maxSpeed] = getCANCloseSpeedData_func(times,positions, 

discreteSlopeTime) 

  
    upper = 85; 
    lower = 45; 

   
speedTimes = []; 
speedPositions = []; 

  
i=1; 
while positions(i) > upper 
    i=i+1; 
end 

  
while positions(i) > lower 
    speedTimes(end+1) = times(i); 
    speedPositions(end+1) = positions(i); 
    i=i+1; 
end 

 
p = polyfit(speedTimes,speedPositions,3); 
interpolTimes = (speedTimes(1):0.005 :speedTimes(end)); 
interpolPositions = polyval(p,interpolTimes); 

 
duration = speedTimes(end) - speedTimes(1); 
measurements = length(interpolTimes); 

  
periodTime = round(duration/(measurements-1), 3); 
samplefreq = round(1/periodTime); 
samplesPerSlope = discreteSlopeTime * samplefreq + 1; 
samplesPerSlopeOneSide = discreteSlopeTime * samplefreq/2; 

  
speedValues = zeros(1,(measurements - samplesPerSlope - 1)); 
speedValuesTimes = zeros(1,(measurements - samplesPerSlope - 1)); 

  
interpolTimes = transpose(interpolTimes); 
interpolPositions = transpose(interpolPositions); 
startSlopePosition =samplesPerSlopeOneSide+1; 
endSlopePosition = measurements - samplesPerSlopeOneSide-1; 

  
for i = startSlopePosition:endSlopePosition  
    speedPositionsTemp = interpolPositions(i-

samplesPerSlopeOneSide:i+samplesPerSlopeOneSide); 
    speedTimesTemp = interpolTimes(i-

samplesPerSlopeOneSide:i+samplesPerSlopeOneSide); 
    X = [ones(length(speedTimesTemp),1) speedTimesTemp]; 
    b=X\speedPositionsTemp; %b=X\y 
    speedValues(i-samplesPerSlopeOneSide) = b(2); %get the slope value 
    speedValuesTimes(i-samplesPerSlopeOneSide)=interpolTimes(i); 
end; 
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maxSpeed = min(speedValues); 
interpolTimes = transpose(interpolTimes); 
interpolPositions = transpose(interpolPositions); 
end 
  

Program för intervallet vid dämpningen 

function [ dampSpeedTimes, dampSpeedPositions, dampSpeedValuesTimes, 

dampSpeedValues, minDampSpeed ] = 

getCANCloseDampData_func(times,positions, discreteSlopeTime) 
 

upper = 18; 
lower = 0.5; 

  
dampSpeedTimes = []; 
dampSpeedPositions = []; 

  
i=1; 
while positions(i) > upper 
    i=i+1; 
end 

  
while positions(i) > lower 
    dampSpeedTimes(end+1) = times(i); 
    dampSpeedPositions(end+1) = positions(i); 
    i=i+1; 
end 

  

  
p = polyfit(dampSpeedTimes,dampSpeedPositions,3); 
interpolTimes = (dampSpeedTimes(1):0.005 :dampSpeedTimes(end)); 
interpolPositions = polyval(p,interpolTimes); 
% plot (dampSpeedTimes, dampSpeedPositions); 
% hold on; 
% plot (interpolTimes, interpolPositions); 

  
duration = dampSpeedTimes(end) - dampSpeedTimes(1); 
measurements = length(interpolTimes); 

   
periodTime = round(duration/(measurements-1), 3); 

  
samplefreq = round(1/periodTime); 
samplesPerSlope = discreteSlopeTime * samplefreq + 1; 
samplesPerSlopeOneSide = discreteSlopeTime * samplefreq/2; 

  
dampSpeedValues = zeros(1,(measurements - samplesPerSlope - 1)); 
dampSpeedValuesTimes = zeros(1,(measurements - samplesPerSlope - 1)); 

  
interpolTimes = transpose(interpolTimes); 
interpolPositions = transpose(interpolPositions); 
startSlopePosition =samplesPerSlopeOneSide+1; 
endSlopePosition = measurements - samplesPerSlopeOneSide-1; 

  
for i = startSlopePosition:endSlopePosition 
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    speedPositionsTemp = interpolPositions(i-

samplesPerSlopeOneSide:i+samplesPerSlopeOneSide); 
    speedTimesTemp = interpolTimes(i-

samplesPerSlopeOneSide:i+samplesPerSlopeOneSide); 
    X = [ones(length(speedTimesTemp),1) speedTimesTemp]; 
    b=X\speedPositionsTemp; %b=X\y 
    dampSpeedValues(i-samplesPerSlopeOneSide) = b(2); %get the slope 

value 
    dampSpeedValuesTimes(i-samplesPerSlopeOneSide)=interpolTimes(i); 
end; 

  
minDampSpeed = max(dampSpeedValues); 
interpolTimes = transpose(interpolTimes); 
interpolPositions = transpose(interpolPositions); 
end 
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Appendix G – Matlab-program – Gissningsprogram 
av dörrinställning via oscilloskopmätningar 

promptDir = 'What is file directory for the test file?'; 
fileDir = '\\global.scd.scania.com\home\Se\016\asujn8\Desktop\170519 

measurements\Reference_measurements\osc'; 

%input(promptDir, 's'); 
promptFile =  'What is filename of the test file?'; 
fileName = 'rear_close_complemen_refer';%'d125h29' ;% 

input(promptFile, 's'); 
oscilloFile = [fileDir '\' fileName '.csv']; 

  
% promptRuns = 'How many runs are on this file?'; 
% numberOfRuns = input(promptRuns); 
numberOfRuns=1; 
action = 'Close'; 
discreteSlopeTime = 0.1; 

 
[timesMat, positionsMat, meanTimes, meanPositions, pointsPerSegment] = 

getOscilloskop_meas_data_func(numberOfRuns, oscilloFile, action); 
[positionsMat] = zero2hundred_func(positionsMat, action); 
[meanPositions] = zero2hundred_func(meanPositions, action); 
positionsMat = smoothing_func(positionsMat); 

  

 
possibleClosingTimes = {}; 
closingTimes = {}; 
possibleDampings ={}; 
dampings ={}; 

 
for i = 1:numberOfRuns  
    [ ~, ~, ~,~, minDampSpeed(i)] = 

getOscCloseDampData_func(timesMat(i,1:end),positionsMat(i,1:end), 

discreteSlopeTime); 
    [ ~, ~, ~,~, maxSpeed(i)] = getOscCloseSpeedData_func 

(timesMat(i,1:end),positionsMat(i,1:end), discreteSlopeTime); 

     
    possibleClosingTime=[]; 
    possibleDamping =[]; 
    closingTime=[]; 
    damping =[]; 
    %% Find closing time5 
    % check with a look up table 
    numOfPossibleTimes = 0; 
    numOfPossibleDampings = 0; 
    numOfTimes = 0; 
    numOfDampings = 0; 

     
    if maxSpeed(i) < -92 && maxSpeed(i) > -102 
        numOfPossibleTimes = numOfPossibleTimes + 1; 
        possibleClosingTime(numOfPossibleTimes) = 2.7; 
    end 
    if maxSpeed(i) < -83.5 && maxSpeed(i) > -94 
        numOfPossibleTimes = numOfPossibleTimes + 1; 
        possibleClosingTime(numOfPossibleTimes) = 2.9; 
    end 
    if maxSpeed(i) < -78 && maxSpeed(i) > -88 
        numOfPossibleTimes = numOfPossibleTimes + 1; 
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        possibleClosingTime(numOfPossibleTimes) = 3.1; 
    end 
    if maxSpeed(i) < -70 && maxSpeed(i) > -79 
        numOfPossibleTimes = numOfPossibleTimes + 1; 
        possibleClosingTime(numOfPossibleTimes) = 3.3; 
    end 
    if maxSpeed(i) < -67 && maxSpeed(i) > -77 
        numOfPossibleTimes = numOfPossibleTimes + 1; 
        possibleClosingTime(numOfPossibleTimes) = 3.5; 
    end 
    %% 
    %Guessing damping for short closing time 
    if any(possibleClosingTime==2.7) || any(possibleClosingTime==2.9) 
        if minDampSpeed(i) < 1 && minDampSpeed(i) > -2 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) = 1.25; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -2 && minDampSpeed(i) > -10 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  1.50; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -10 && minDampSpeed(i) > -15 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) = 1.75; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -15 && minDampSpeed(i) > -22.5 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  2.00; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -22.5 && minDampSpeed(i) > -26.5 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  2.25; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -26.5 && minDampSpeed(i) > -30.25 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  2.50; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -30.25 && minDampSpeed(i) > -34.5 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  2.75; 
        end 
    end 

     
    %Guessing damping for long closing time 
    if any(possibleClosingTime==3.1) 
        if minDampSpeed(i) < -1 && minDampSpeed(i) > -8.5 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  1.25; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -8.5 && minDampSpeed(i) > -15 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  1.50; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -15 && minDampSpeed(i) > -20 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  1.75; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -20 && minDampSpeed(i) > -26 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  2.00; 
        end 
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        if minDampSpeed(i) < -26 && minDampSpeed(i) > -29.5 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  2.25; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -29.5 && minDampSpeed(i) > -34 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  2.50; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -34 && minDampSpeed(i) > -36 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  2.75; 
        end 
    end 

     
    %Guessing damping for long closing time 
    if any(possibleClosingTime==3.3) || any(possibleClosingTime==3.5) 
        if minDampSpeed(i) < -7.5 && minDampSpeed(i) > -12 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  1.25; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -12 && minDampSpeed(i) > -18.5 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  1.50; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -18.5 && minDampSpeed(i) > -23.5 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  1.75; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -23.5 && minDampSpeed(i) > -28.5 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  2.00; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -28.5 && minDampSpeed(i) > -31.5 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  2.25; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -31.5 && minDampSpeed(i) > -34 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  2.50; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -34 && minDampSpeed(i) > -37 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  2.75; 
        end 
    end 
    %% 
    if any(possibleDamping==1.25) || any(possibleDamping==1.50) || 

any(possibleDamping==1.75) 
        if maxSpeed(i) < -94 && maxSpeed(i) > -102 
            numOfTimes = numOfTimes + 1; 
            closingTime(numOfTimes) = 2.7; 
        end 
        if maxSpeed(i) < -88 && maxSpeed(i) > -94 
            numOfTimes = numOfTimes + 1; 
            closingTime(numOfTimes) = 2.9; 
        end 
        if maxSpeed(i) < -79.5 && maxSpeed(i) > -88 
            numOfTimes = numOfTimes + 1; 
            closingTime(numOfTimes) = 3.1; 
        end 
        if maxSpeed(i) < -74 && maxSpeed(i) > -79.5 
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            numOfTimes = numOfTimes + 1; 
            closingTime(numOfTimes) = 3.3; 
        end 
        if maxSpeed(i) < -67 && maxSpeed(i) > -74 
            numOfTimes = numOfTimes + 1; 
            closingTime(numOfTimes) = 3.5; 
        end 
    end 

     
    if any(possibleDamping==2.00) 
        if maxSpeed(i) < -91,5 && maxSpeed(i) > -96; 
            numOfTimes = numOfTimes + 1; 
            closingTime(numOfTimes) = 2.7; 
        end 
        if maxSpeed(i) < -84 && maxSpeed(i) > -91.5 
            numOfTimes = numOfTimes + 1; 
            closingTime(numOfTimes) = 2.9; 
        end 
        if maxSpeed(i) < -76.5 && maxSpeed(i) > -84 
            numOfTimes = numOfTimes + 1; 
            closingTime(numOfTimes) = 3.1; 
        end 
        if maxSpeed(i) < -72 && maxSpeed(i) > -76.5 
            numOfTimes = numOfTimes + 1; 
            closingTime(numOfTimes) = 3.3; 
        end 
        if maxSpeed(i) < -68 && maxSpeed(i) > -72 
            numOfTimes = numOfTimes + 1; 
            closingTime(numOfTimes) = 3.5; 
        end 
    end 

     

     
    if any(possibleDamping==2.25) || any(possibleDamping==2.50) || 

any(possibleDamping==2.75) 
        if maxSpeed(i) < -90 && maxSpeed(i) > -95.5 
            numOfTimes = numOfTimes + 1; 
            closingTime(numOfTimes) = 2.7; 
        end 
        if maxSpeed(i) < -82.5 && maxSpeed(i) > -90 
            numOfTimes = numOfTimes + 1; 
            closingTime(numOfTimes) = 2.9; 
        end 
        if maxSpeed(i) < -75 && maxSpeed(i) > -82.5 
            numOfTimes = numOfTimes + 1; 
            closingTime(numOfTimes) = 3.1; 
        end 
        if maxSpeed(i) < -70 && maxSpeed(i) > -75 
            numOfTimes = numOfTimes + 1; 
            closingTime(numOfTimes) = 3.3; 
        end 
        if maxSpeed(i) < -67 && maxSpeed(i) > -70 
            numOfTimes = numOfTimes + 1; 
            closingTime(numOfTimes) = 3.5; 
        end 
    end 
    %% 

     

     
    if numOfPossibleDampings <= 1 
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        numOfDampings = numOfDampings +1; 
        damping(numOfDampings) = possibleDamping; 
    else 
        %Sorting damping for short closing time 
        if any(closingTime==2.7) || any(closingTime==2.9) 
            if minDampSpeed(i) < 1 && minDampSpeed(i) > -2 
                numOfDampings = numOfDampings +1; 
                damping(numOfDampings) = 1.25; 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -2 && minDampSpeed(i) > -10 
                numOfDampings = numOfDampings +1; 
                damping(numOfDampings) =  1.50; 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -10 && minDampSpeed(i) > -15 
                numOfDampings = numOfDampings +1; 
                damping(numOfDampings) = 1.75; 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -15 && minDampSpeed(i) > -22.5 
                numOfDampings = numOfDampings +1; 
                damping(numOfDampings) =  2.00; 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -22.5 && minDampSpeed(i) > -26.5 
                numOfDampings = numOfDampings +1; 
                damping(numOfDampings) =  2.25; 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -26.5 && minDampSpeed(i) > -30.25 
                numOfDampings = numOfDampings +1; 
                damping(numOfDampings) =  2.50; 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -30.25 && minDampSpeed(i) > -34.5 
                numOfDampings = numOfDampings +1; 
                damping(numOfDampings) =  2.75; 
            end 
        end 

         
        %Sorting damping for right closing time 
        if any(closingTime==3.1) 
            if minDampSpeed(i) < -1 && minDampSpeed(i) > -8.5 
                numOfDampings = numOfDampings +1; 
                damping(numOfDampings) =  1.25; 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -8.5 && minDampSpeed(i) > -15 
                numOfDampings = numOfDampings +1; 
                damping(numOfDampings) =  1.50; 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -15 && minDampSpeed(i) > -21 
                numOfDampings = numOfDampings +1; 
                damping(numOfDampings) =  1.75; 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -21 && minDampSpeed(i) > -26 
                numOfDampings = numOfDampings +1; 
                damping(numOfDampings) =  2.00; 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -26 && minDampSpeed(i) > -29.5 
                numOfDampings = numOfDampings +1; 
                damping(numOfDampings) =  2.25; 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -29.5 && minDampSpeed(i) > -34 
                numOfDampings = numOfDampings +1; 
                damping(numOfDampings) =  2.50; 
            end 
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            if minDampSpeed(i) < -34 && minDampSpeed(i) > -36 
                numOfDampings = numOfDampings +1; 
                damping(numOfDampings) =  2.75; 
            end 
        end 

         
        %Sorting damping for long closing time 
        if any(closingTime==3.3) || any(closingTime==3.5) 
            if minDampSpeed(i) < -7.5 && minDampSpeed(i) > -12 
                numOfDampings = numOfDampings +1; 
                damping(numOfDampings) =  1.25; 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -12 && minDampSpeed(i) > -18.5 
                numOfDampings = numOfDampings +1; 
                damping(numOfDampings) =  1.50; 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -18.5 && minDampSpeed(i) > -23.5 
                numOfDampings = numOfDampings +1; 
                damping(numOfDampings) =  1.75; 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -23.5 && minDampSpeed(i) > -28.5 
                numOfDampings = numOfDampings +1; 
                damping(numOfDampings) =  2.00; 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -28.5 && minDampSpeed(i) > -31.5 
                numOfDampings = numOfDampings +1; 
                damping(numOfDampings) =  2.25; 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -31.5 && minDampSpeed(i) > -34 
                numOfDampings = numOfDampings +1; 
                damping(numOfDampings) =  2.50; 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -34 && minDampSpeed(i) > -37 
                numOfDampings = numOfDampings +1; 
                damping(numOfDampings) =  2.75; 
            end 
        end  
    end 
    possibleClosingTimes{i} = possibleClosingTime; 
    possibleDampings{i} = possibleDamping; 
    closingTimes{i} = closingTime; 
    dampings {i} = damping; 

     
end 
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Appendix H – Matlab-program –Gissningsprogram av 
dörrinställning via CAN-mätningar 

 

promptDir = 'What is the file directory for the test file?'; 
fileDir = '\\global.scd.scania.com\home\Se\016\asujn8\Desktop\070_ 

X_jobb Arvid Sundblad\CANalyzer\Measurements\polen\'; 

%input(promptDir, 's'); 
promptFile =  'What is the filename of the test file?'; 
measNumb = '054';%'d250h29' ;% input(promptFile, 's'); 

  

  
% promptRuns = 'How many runs are there on this file?'; 
% numberOfRuns = input(promptRuns); 
runsForMean = 5; 
numberOfRuns=1; 
door = 'Rear'; 
action = 'Close'; 

  
discreteSlopeTime = 0.1; 

  

  
[timesMat, positionsMat, meanTimes, meanPositions] = 

getCAN_meas_data_func (runsForMean,fileDir,door,action,measNumb); 

  

  
if runsForMean > 1 
    meanTimes = mean(timesMat); 
    meanPositions = mean(positionsMat); 
else 
    meanTimes = timesMat; 
    meanPositions = positionsMat; 
end 

  
possibleClosingTimes = {}; 
closingTimes = {}; 
possibleDampings ={}; 
dampings ={}; 
for i = 1:numberOfRuns 

     
    [ ~, ~, ~,~, minDampSpeed(i)] = 

getCANCloseDampData_func(meanTimes(i,1:end),meanPositions(i,1:end), 

discreteSlopeTime); 
    [ ~, ~, ~,~, maxSpeed(i)] = 

getCANCloseSpeedData_func(meanTimes(i,1:end),meanPositions(i,1:end), 

discreteSlopeTime); 

     
    possibleClosingTime=[]; 
    possibleDamping =[]; 
    closingTime=[]; 
    damping =[]; 

 
    %% Find closing time 
    % checks with a look up table 
    numOfPossibleTimes = 0; 
    numOfPossibleDampings = 0; 
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    numOfTimes = 0; 
    numOfDampings = 0; 
    %      if maxSpeed(i) < -92 && maxSpeed(i) > -102 
    %         numOfPossibleTimes = numOfPossibleTimes + 1; 
    %         possibleClosingTime(numOfPossibleTimes) = 2.7; 
    %     end 
    if maxSpeed(i) < -92 && maxSpeed(i) > -100 
        numOfPossibleTimes = numOfPossibleTimes + 1; 
        possibleClosingTime(numOfPossibleTimes) = 2.7; 
    end 
    if maxSpeed(i) < -83 && maxSpeed(i) > -94 
        numOfPossibleTimes = numOfPossibleTimes + 1; 
        possibleClosingTime(numOfPossibleTimes) = 2.9; 
    end 
    if maxSpeed(i) < -77 && maxSpeed(i) > -88 
        numOfPossibleTimes = numOfPossibleTimes + 1; 
        possibleClosingTime(numOfPossibleTimes) = 3.1; 
    end 
    if maxSpeed(i) < -70 && maxSpeed(i) > -80 
        numOfPossibleTimes = numOfPossibleTimes + 1; 
        possibleClosingTime(numOfPossibleTimes) = 3.3; 
    end 
    if maxSpeed(i) < -67 && maxSpeed(i) > -76 
        numOfPossibleTimes = numOfPossibleTimes + 1; 
        possibleClosingTime(numOfPossibleTimes) = 3.5; 
    end 
    %% 
    %Guessing damping for short closing time 
    if any(possibleClosingTime==2.7) || any(possibleClosingTime==2.9) 
        if minDampSpeed(i) < 2 && minDampSpeed(i) > -5 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) = 1.25; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -5 && minDampSpeed(i) > -12 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  1.50; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -12 && minDampSpeed(i) > -17.5 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) = 1.75; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -17.5 && minDampSpeed(i) > -25 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  2.00; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -25 && minDampSpeed(i) > -28.5 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  2.25; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -28.5 && minDampSpeed(i) > -32 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  2.50; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -32 && minDampSpeed(i) > -37 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  2.75; 
        end 
    end 

     
    %Guessing damping for long closing time 
    if any(possibleClosingTime==3.1) 
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        if minDampSpeed(i) < -2 && minDampSpeed(i) > -11 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  1.25; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -11 && minDampSpeed(i) > -17.25 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  1.50; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -17.25 && minDampSpeed(i) > -22 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  1.75; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -22 && minDampSpeed(i) > -28 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  2.00; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -28 && minDampSpeed(i) > -31 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  2.25; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -31 && minDampSpeed(i) > -33 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  2.50; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -33 && minDampSpeed(i) > -37 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  2.75; 
        end 
    end 

     
    %Guessing damping for long closing time 
    if any(possibleClosingTime==3.3) || any(possibleClosingTime==3.5) 
        if minDampSpeed(i) < -11 && minDampSpeed(i) > -17.25 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  1.25; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -17.25 && minDampSpeed(i) > -21.5 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  1.50; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -21.5 && minDampSpeed(i) > -25 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  1.75; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -25 && minDampSpeed(i) > -30 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  2.00; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -30 && minDampSpeed(i) > -32.75 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  2.25; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -32.75 && minDampSpeed(i) > -35 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  2.50; 
        end 
        if minDampSpeed(i) < -35 && minDampSpeed(i) > -38.5 
            numOfPossibleDampings = numOfPossibleDampings +1; 
            possibleDamping(numOfPossibleDampings) =  2.75; 
        end 
    end 
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    %% 
    if any(possibleDamping==1.25) || any(possibleDamping==1.50) || 

any(possibleDamping==1.75) 
        if maxSpeed(i) < -94 && maxSpeed(i) > -101 
            if any(possibleClosingTime==2.7) 
                numOfTimes = numOfTimes + 1; 
                closingTime(numOfTimes) = 2.7; 
            end 
        end 
        if maxSpeed(i) < -88 && maxSpeed(i) > -94 
            if any(possibleClosingTime==2.9) 
                numOfTimes = numOfTimes + 1; 
                closingTime(numOfTimes) = 2.9; 
            end 
        end 
        if maxSpeed(i) < -80 && maxSpeed(i) > -88 
            if any(possibleClosingTime==3.1) 
                numOfTimes = numOfTimes + 1; 
                closingTime(numOfTimes) = 3.1; 
            end 
        end 
        if maxSpeed(i) < -74 && maxSpeed(i) > -80 
            if any(possibleClosingTime==3.3) 
                numOfTimes = numOfTimes + 1; 
                closingTime(numOfTimes) = 3.3; 
            end 
        end 
        if maxSpeed(i) < -70.5 && maxSpeed(i) > -74 
            if any(possibleClosingTime==3.5) 
                numOfTimes = numOfTimes + 1; 
                closingTime(numOfTimes) = 3.5; 
            end 
        end 
    end 

     
    if any(possibleDamping==2.00) 
        if maxSpeed(i) < -92 && maxSpeed(i) > -98; 
            if any(possibleClosingTime==2.7) 
                numOfTimes = numOfTimes + 1; 
                closingTime(numOfTimes) = 2.7; 
            end 
        end 
        if maxSpeed(i) < -84 && maxSpeed(i) > -92 
            if any(possibleClosingTime==2.9) 
                numOfTimes = numOfTimes + 1; 
                closingTime(numOfTimes) = 2.9; 
            end 
        end 
        if maxSpeed(i) < -77 && maxSpeed(i) > -84 
            if any(possibleClosingTime==3.1) 
                numOfTimes = numOfTimes + 1; 
                closingTime(numOfTimes) = 3.1; 
            end 
        end 
        if maxSpeed(i) < -73 && maxSpeed(i) > -77 
            if any(possibleClosingTime==3.3) 
                numOfTimes = numOfTimes + 1; 
                closingTime(numOfTimes) = 3.3; 
            end 
        end 
        if maxSpeed(i) < -70 && maxSpeed(i) > -73 



67 
 

            if any(possibleClosingTime==3.5) 
                numOfTimes = numOfTimes + 1; 
                closingTime(numOfTimes) = 3.5; 
            end 
        end 
    end 

     

     
    if any(possibleDamping==2.25) || any(possibleDamping==2.50) || 

any(possibleDamping==2.75) 
        if maxSpeed(i) < -90 && maxSpeed(i) > -96 
            if any(possibleClosingTime==2.7) 
                numOfTimes = numOfTimes + 1; 
                closingTime(numOfTimes) = 2.7; 
            end 
        end 
        if maxSpeed(i) < -81 && maxSpeed(i) > -90 
            if any(possibleClosingTime==2.9) 
                numOfTimes = numOfTimes + 1; 
                closingTime(numOfTimes) = 2.9; 
            end 
        end 
        if maxSpeed(i) < -76.5 && maxSpeed(i) > -81 
            if any(possibleClosingTime==3.1) 
                numOfTimes = numOfTimes + 1; 
                closingTime(numOfTimes) = 3.1; 
            end 
        end 
        if maxSpeed(i) < -71.5 && maxSpeed(i) > -76.5 
            if any(possibleClosingTime==3.3) 
                numOfTimes = numOfTimes + 1; 
                closingTime(numOfTimes) = 3.3; 
            end 
        end 
        if maxSpeed(i) < -68 && maxSpeed(i) > -71.5 
            if any(possibleClosingTime==3.5) 
                numOfTimes = numOfTimes + 1; 
                closingTime(numOfTimes) = 3.5; 
            end 
        end 
    end 
    %% 

     

     
    if numOfPossibleDampings <= 1 
        numOfDampings = numOfDampings +1; 
        damping(numOfDampings) = possibleDamping; 
    else 
        %Sorting damping for short closing time 
        if any(closingTime==2.7) || any(closingTime==2.9) 
            if minDampSpeed(i) < 2 && minDampSpeed(i) > -5 
                if any(possibleDamping==1.25) 
                    numOfDampings = numOfDampings +1; 
                    damping(numOfDampings) = 1.25; 
                end 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -5 && minDampSpeed(i) > -12 
                if any(possibleDamping==1.50) 
                    numOfDampings = numOfDampings +1; 
                    damping(numOfDampings) =  1.50; 
                end 
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            end 
            if minDampSpeed(i) < -12 && minDampSpeed(i) > -17.5 
                if any(possibleDamping==1.75) 
                    numOfDampings = numOfDampings +1; 
                    damping(numOfDampings) = 1.75; 
                end 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -17.5 && minDampSpeed(i) > -25 
                if any(possibleDamping==2.00) 
                    numOfDampings = numOfDampings +1; 
                    damping(numOfDampings) =  2.00; 
                end 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -25 && minDampSpeed(i) > -28.5 
                if any(possibleDamping==2.25) 
                    numOfDampings = numOfDampings +1; 
                    damping(numOfDampings) =  2.25; 
                end 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -28.5 && minDampSpeed(i) > -32 
                if any(possibleDamping==2.50) 
                    numOfDampings = numOfDampings +1; 
                    damping(numOfDampings) =  2.50; 
                end 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -32 && minDampSpeed(i) > -37 
                if any(possibleDamping==2.75) 
                    numOfDampings = numOfDampings +1; 
                    damping(numOfDampings) =  2.75; 
                end 
            end 
        end 

         
        %Sorting damping for right closing time 
        if any(closingTime==3.1) 
            if minDampSpeed(i) < -2 && minDampSpeed(i) > -11 
                if any(possibleDamping==1.25) 
                    numOfDampings = numOfDampings +1; 
                    damping(numOfDampings) =  1.25; 
                end 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -11 && minDampSpeed(i) > -17.25 
                if any(possibleDamping==1.50) 
                    numOfDampings = numOfDampings +1; 
                    damping(numOfDampings) =  1.50; 
                end 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -17.25 && minDampSpeed(i) > -22 
                if any(possibleDamping==1.75) 
                    numOfDampings = numOfDampings +1; 
                    damping(numOfDampings) =  1.75; 
                end 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -22 && minDampSpeed(i) > -28 
                if any(possibleDamping==2.00) 
                    numOfDampings = numOfDampings +1; 
                    damping(numOfDampings) =  2.00; 
                end 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -28 && minDampSpeed(i) > -31 
                if any(possibleDamping==2.25) 
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                    numOfDampings = numOfDampings +1; 
                    damping(numOfDampings) =  2.25; 
                end 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -31 && minDampSpeed(i) > -33 
                if any(possibleDamping==2.50) 
                    numOfDampings = numOfDampings +1; 
                    damping(numOfDampings) =  2.50; 
                end 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -33 && minDampSpeed(i) > -37 
                if any(possibleDamping==2.75) 
                    numOfDampings = numOfDampings +1; 
                    damping(numOfDampings) =  2.75; 
                end 
            end 
        end 

         
        %Sorting damping for long closing time 
        if any(closingTime==3.3) || any(closingTime==3.5) 
            if minDampSpeed(i) < -11 && minDampSpeed(i) > -17.25 
                if any(possibleDamping==1.25) 
                    numOfDampings = numOfDampings +1; 
                    damping(numOfDampings) =  1.25; 
                end 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -17.25 && minDampSpeed(i) > -21.5 
                if any(possibleDamping==1.50) 
                    numOfDampings = numOfDampings +1; 
                    damping(numOfDampings) =  1.50; 
                end 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -21.5 && minDampSpeed(i) > -25.5 
                if any(possibleDamping==1.75) 
                    numOfDampings = numOfDampings +1; 
                    damping(numOfDampings) =  1.75; 
                end 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -25.5 && minDampSpeed(i) > -30 
                if any(possibleDamping==2.00) 
                    numOfDampings = numOfDampings +1; 
                    damping(numOfDampings) =  2.00; 
                end 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -30 && minDampSpeed(i) > -32.75 
                if any(possibleDamping==2.25) 
                    numOfDampings = numOfDampings +1; 
                    damping(numOfDampings) =  2.25; 
                end 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -32.75 && minDampSpeed(i) > -35 
                if any(possibleDamping==2.50) 
                    numOfDampings = numOfDampings +1; 
                    damping(numOfDampings) =  2.50; 
                end 
            end 
            if minDampSpeed(i) < -5 && minDampSpeed(i) > -38.5 
                if any(possibleDamping==2.75) 
                    numOfDampings = numOfDampings +1; 
                    damping(numOfDampings) =  2.75; 
                end 
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            end 
        end 
    end 
    possibleClosingTimes{i} = possibleClosingTime; 
    possibleDampings{i} = possibleDamping; 
    closingTimes{i} = closingTime; 
    dampings {i} = damping; 

     
end 
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Appendix I – Resultat för gissningsprogram, fall för 
fall 

Här redovisas alla specifika resultat för tester av Matlab-program som gissar dämpning 

och stängningstid för en bussdörr av modell Bode dubbelbladig inåtgående (endast den 

bakre av bladen). Tabell 23 visar resultat för program som gissats utifrån mätdata av 

oscilloskopmätningarna på potentiometer. Tabell 24 visar däremot resultat för program 

som var framtaget för att gissa inställningarna på dörren via de CAN-meddelanden som 

skickas från DCU:n. 

Tabell 23. Alla resultat för test av program för oscilloskopmätningar på testbuss  

Nils-Bertil 

Dämpinställning=D Stängningstid=T 
Gissning av 

program 

1,25 2,7 Rätt 

1,25 2,9 Rätt 

1,25 3,1 Rätt 

1,25 3,3 Rätt 

1,25 3,5 D=1,25 T=3,3 

1,50 2,7 Rätt 

1,50 2,9 Rätt 

1,50 3,1 Rätt 

1,50 3,3 Rätt 

1,50 3,5 Rätt 

1,75 2,7 Rätt 

1,75 2,9 Rätt 

1,75 3,1 Rätt 

1,75 3,3 D=1,75 T=3,5 

1,75 3,5 Rätt 

2,00 2,7 Rätt 

2,00 2,9 Rätt 

2,00 3,1 Rätt 

2,00 3,3 Rätt 

2,00 3,5 Rätt 

2,25 2,7 Rätt 

2,25 2,9 Rätt 

2,25 3,1 Rätt 

2,25 3,3 Rätt 

2,25 3,5 Rätt 

2,50 2,7 Rätt 

2,50 2,9 Rätt 

2,50 3,1 Rätt 

2,50 3,3 Rätt 

2,50 3,5 Rätt 

2,75 2,7 Rätt 

2,75 2,9 Rätt 

2,75 3,1 Rätt 
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2,75 3,3 Rätt 

2,75 3,5 D=2,50 T=3,5 

 

Tabell 24. Alla resultat för test av program för CAN-mätningar av program på testbuss 

Nils-Bertil 

Dämpinställning=D Stängningstid=T 
Gissning av 

program 

1,25 2,7 Rätt 

1,25 2,9 Rätt 

1,25 3,1 Rätt 

1,25 3,3 Rätt 

1,25 3,5 D=1,25 T=3,3 

1,50 2,7 Rätt 

1,50 2,9 Rätt 

1,50 3,1 Rätt 

1,50 3,3 Rätt 

1,50 3,5 D=1,50 T=3,3 

1,75 2,7 Rätt 

1,75 2,9 Rätt 

1,75 3,1 Rätt 

1,75 3,3 D=1,75 T=3,5 

1,75 3,5 Rätt 

2,00 2,7 Rätt 

2,00 2,9 Rätt 

2,00 3,1 Rätt 

2,00 3,3 Rätt 

2,00 3,5 Rätt 

2,25 2,7 Rätt 

2,25 2,9 Rätt 

2,25 3,1 Rätt 

2,25 3,3 D=2,50 T=3,3 

2,25 3,5 Rätt 

2,50 2,7 Rätt 

2,50 2,9 Rätt 

2,50 3,1 D=2,75 T=3,1 

2,50 3,3 D=2,75 T=3,3 

2,50 3,5 D=2,25 T=3,5 

2,75 2,7 Rätt 

2,75 2,9 Rätt 

2,75 3,1 Rätt 

2,75 3,3 Rätt 

2,75 3,5 D=2,50 T=3,5 

 

 


