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Abstract

Nivådiagnos med sensorfusion

Level determination with sensor fusion

Jonas Karlsson

Today’s system to measure the volume in a tank consists of a vertically placed sensor.
When a vehicle is tilted the level of the fluid might change and if the volume is
calculated based only on the information from the sensor it could result in a incorrect
value. 
This thesis exams a new method to calculate the volume in tanks by using sensor
fusion to crosscheck the information from the level sensors when the vehicle is tilted.
The information is then used to see if it is possible to identify the grade of tilt by the
change of fluid level. If the grade of tilt can be measured then the volume can be
calculated in a more accurate way. The accuracy of measuring the fluid level depends
on the tolerance; tank volume, sensor measurement and montage for both tank and
sensor. This limitation is also examined. 
To exam if the tilt can be measured a volume calculation program was created to
calculate the volume in tank as a function of tilt and fluid level.  Volume calculation
was done for both nominal cases and cases with tolerances for the tank and sensor. 
When analyzing the change in fluid level from the data, the result was that the tilt
can’t be determined in a sufficient reliable manner. The tilt combination causing the
fluid level to change could be more than one. This means that there are too many non
unique solutions to determine the tilt with 5 degree accuracy.  
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Populärvetenskaplig beskrivning  

Urea är ett tillsatsämne som i vissa moderna lastbilsmotorer tillsätts i avgaserna för att minska 

utsläppen av kväveoxider. Det finns ett behov av att noggrant kunna detektera hur mycket urea 

som finns kvar i ureatanken då problem uppstår när urean tar slut. Dagens system av att mäta 

volymer i vätsketankar består av en vertikalt placerad sensor. När en lastbil lutar är det möjligt 

att vätskenivån blir en annan och räknas volymen vätska i tanken ut baserad enbart på denna 

information är det stor risk att det leder till ett felaktigt värde. 

Detta examensarbete syftar till att undersöka en ny metod för att mäta volymen. Då det kan 

uppstå nya vätskenivåer vid lutningar och tankarna har olika form samt placering av sensorer 

kommer förändringen i vätskenivån troligen vara olika i tankarna vid samma lutning. Genom att 

samköra informationen om förändringen av vätskenivåerna är det möjligt att en slutsats kan tas 

om vilken lutning lastbilen har. För tankar och sensor finns det toleranser vilket för tanken utgörs 

av avvikelser i mått och infästning. För sensorn finns det avvikelser i mått och infästning samt 

vilken mätnoggrannhet sensorn har. Dessa faktorer påverkar hur mycket volymen kan vara i 

tanken och därmed med vilken noggrannhet vätskehöjden kan bestämmas. Detta påverkar i sin 

tur hur noga lutningen med säkerhet kan bestämmas.  

För att undersöka detta har ett volymberäkningsprogram skapats, programmet beräknar 

volymen i en tank som funktion av lutning och vätskenivå. Detta görs för både nominella värden 

(det vill säga utan toleranser) och med toleranser. På det viset erhålls för varje lutning och 

vätskenivå ett intervall som volymen kan variera inom. Denna skapade datamängd undersöks 

sedan för att se hur vätskenivån förändras i tankar som lutar. Då är det möjligt att kontrollera om 

det går att bestämma en lutning med hjälp av förändringen i vätskenivåerna och i sådana fall 

med vilken noggrannhet.  

När nivåförändringarna i datamängden undersöktes blev resultatet att det inte går att bestämma 

lutningen tillräckligt noggrant. Med mätnoggrannheten som är möjlig kan nivåförändringarna 

som uppstår i tanken bero på flera olika kombinationer av lutningar. Det går därför inte, med 5 

graders noggrannhet, att på ett tillräckligt tillförlitligt sätt bestämma lutningen med hjälp av 

nivåförändringarna som sker i de undersökta tankarna.  

 

 

  



  

 
 

Förord 

Detta examensarbete har utförts på Scania CV AB, Södertälje och gruppen Engine Combustion 

Control Software (NESC) under perioden februari till augusti 2012.  Scania utvecklar och 

tillverkar lastbilar, bussar samt marina och industriella motorer.  

Arbetet har utförts som det avslutande momentet vid civilingenjörsutbildningen System i Teknik 

och Samhälle (STS) vid Uppsala Universitet.  

Författaren vill först och främst tacka handledaren Ola Stenlåås för allt stöd och engagemang 

som givits under arbetets gång.  

Ett stort tack även till alla intervjurespondenter som ställt upp och svarat på frågor angående 

tankar, sensorer, toleranser med mera.  

Tack även till arbetskollegorna på NESC för stöd och roliga stunder vid fikabordet.  

Ett stort tack även till familj och vänner som stöttat under arbetets gång. 

Avslutningsvis vill författaren tacka ämnesgranskaren Alexander Medvedev vid Uppsala 

Universitet för feedback under arbetets gång.  

  

 



  

 1 
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................................................. 3 

1.1 Bakgrund ..................................................................................................................... 3 

1.2 Problemformulering ..................................................................................................... 4 

1.3 Avgränsningar.............................................................................................................. 4 

2 Teori ................................................................................................................................... 5 

2.1 Kartesiskt koordinatsystem .......................................................................................... 5 

2.2 Polärt koordinatsystem ................................................................................................ 5 

2.3 Sensornätverk.............................................................................................................. 6 

2.4 Toleransanalys ............................................................................................................ 7 

3 Informationsundersökning ................................................................................................... 8 

3.1 Litteratursökning på konceptet ..................................................................................... 8 

3.2 Scanias vätsketankar ................................................................................................... 8 

3.2.1 Dieseltank ............................................................................................................. 9 

3.2.2 Ureatank ............................................................................................................... 9 

3.2.3 Expansionstank för kylarvätska ............................................................................10 

3.2.4 Oljetråg motorolja ................................................................................................11 

3.2.5 Oljetråg växellådsolja ...........................................................................................12 

3.2.6 Spolarvätsketank .................................................................................................13 

3.3 Sensorteknik för nivågivare .........................................................................................13 

3.3.1 Vertikal resistanssensor med steg .......................................................................13 

3.3.2 Vertikal resistanssensor steglös ...........................................................................14 

3.3.3 Ultraljudssensor ...................................................................................................14 

3.3.4 Nivåsticka ............................................................................................................14 

3.4 Sensorteknik lutningsgivare ........................................................................................14 

4 Simuleringsprogram ...........................................................................................................16 

4.1 Beräkning av volym nominell tank ...............................................................................16 

4.2 Beräkning av volym med toleranser ............................................................................20 

4.2.1 Toleransberäkning för tanken ..............................................................................20 

4.2.2 Toleransberäkning för sensor ..............................................................................21 

4.2.3 Volymberäkning med toleranser ..........................................................................23 

4.3 Volymberäkning med lutningsgivare ...........................................................................25 

5 Datorsimulering ..................................................................................................................26 

5.1 Steg 1. Beräkning utgående från prestanda med dagens sensorer .............................26 

5.2 Steg 2. Beräkning utgående från bästa tillgängliga sensorprestanda ..........................26 



  

 2 
 

5.3 Steg 3. Med tillgång till lutningsgivare .........................................................................27 

6 Resultat .............................................................................................................................28 

6.1 Steg 1. Med dagens sensorer .....................................................................................29 

6.1.1 Ta fram lutningen med hjälp av information om tanknivåer ..................................29 

6.1.2 Entydiga lösningar ...............................................................................................42 

6.2 Steg 2. Med tillgång till bästa sensorteknik .................................................................48 

6.2.1 Ta fram lutningen med hjälp av information om tanknivåer ..................................48 

6.2.2 Entydiga lösningar ...............................................................................................58 

6.3 Steg 3. Nivåberäkning med lutningsgivare ..................................................................61 

7 Diskussion och slutsatser...................................................................................................64 

8 Rekommendation till fortsatt arbete ....................................................................................65 

9 Källförteckning ...................................................................................................................66 

9.1 Trycka referenser ........................................................................................................66 

9.2 Interna Scania dokument ............................................................................................66 

9.3 Intervjuer .....................................................................................................................66 

9.4 Elektroniska referenser ...............................................................................................67 

Appendix ...................................................................................................................................68 

 

 

    

 

  



  

 3 
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

För att minska utsläppen av kväveoxider från dieselmotorer tillsätts urea i avgaserna. Att 

kunna detektera volymen av urea i ureatanken med så stor noggrannhet som möjligt är av 

betydelse av bland annat följande anledningar:  

 Emissionslagstiftningen kräver att motorn degraderas, med moment eller 

hastighetsbegränsning när volymen urea börjar bli liten.  

 Om volymen urea blir så liten i tanken så systemet suger luft istället för urea finns 

det inget som kyler ureadoseringssystemet. 

 Detekteras volymen noggrant behöver föraren stanna för att tanka urea färre gånger 

än ifall volymen urea i ureatanken inte kan detekteras lika noggrant och föraren 

måste uppmanas att tanka i ett tidigare skede.  

Idag används normalt en vertikalt placerad sensor för nivåmätning av mängden vätska i en 

tank. Denna givare kan komma att ge ett felaktigt värde om fordonet lutar, se  

Figur 1.1.  

 

 

Figur 1.1: Rätblocket till vänster motsvarar en tank på plant underlag med en vertikalt placerad sensor i 
mitten av tanken. Vätskevolymen motsvaras av strecket som går horisontellt längs med sidorna av 
rätblocket.  Rätblocket till höger beskriver samma tank fast lutande. Den vertikalt placerade sensorn kommer 
här att visa ett annat värde än när tanken stod plant trots att volymen i de båda tankarna förblir oförändrad.  

 

En lastbil kan luta i två led, framåt – bakåt samt åt sidorna. Det är möjligt att mäta 

vätskenivån på ett tillförlitligt sätt ifall tre vertikala sensorer placeras i tanken. Det skulle 

dock innebära en extra tillverkningskostnad ifall fordonet utrustades med dessa extra 

sensorer.   

Antalet tankar med sensorer på en lastbil har på senare tid blivit fler och fler. De tankar som 

sedan länge haft någon form av sensor är dieseltanken, expansionstanken för kylarvätska 

och spolarvätsketanken. Ureatanken har sedan urea började tillsättas i avgaserna haft en 

sensor för nivåmätning. Dessutom finns det möjlighet att införa sensorer för mätning av 

oljenivån i oljetråget för motorolja respektive växellådsoljan. Dessa tankar har alla olika form 

vilket gör att vätskan kommer bete sig olika i alla tankar vid lutning. Om en ny nivå 

detekteras som inte motsvarar den normala förbrukningen kan det bero på att fordonet lutar 
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eller att det finns ett läckage. Skulle alla undersökta tankar samtidigt indikera en ny nivå är 

det mer troligt att det beror på att fordonet lutar än att alla tankar drabbats av läckage.  

En möjlig lösning för att detektera lutning är att använda lutningsgivare. Men skall en sådan 

användas för att detektera mängden urea kräver emissionslagstiftningen att  Scania kan 

påvisa tillförlitligheten hos lutningsgivaren. För en del av Scanias fordon som är utrustade 

med automatväxellåda sitter det en lutningsgivare monterad (Nilsson, 2012). Tekniken för 

att detektera lutningen på en lastbil med hjälp av lutningsgivare finns, men den finns inte 

tillgänglig på alla fordon i dagsläget.     

För att noggrant mäta volymen krävs det dels att sensorn har tillräckligt bra upplösning dels 

att den har bra noggrannhet. Vid montering av vätsketankar och sensorer är det inte säkert 

att dessa monteras helt perfekt, utan infästningstoleranserna gör att de kan bli felmonterade 

vilket kan påverka volymberäkningen. Dessa faktorer kommer kallas toleranser i arbetet.  

1.2 Problemformulering 

1. Kan man, utifrån information om tanknivåer i flera tankar, få fram lutningen på ett fordon.  

2. Om så är fallet, med vilken noggrannhet kan lutningen bestämmas.  

(givet nuvarande placering och toleranser för montering av tankar och sensorer) 

2.1  Med dagens sensorteknik.  

2.2  Med tillgång till bästa möjliga tillgängliga sensorteknik.  

3. Går det att, jämfört med dagens koncept, förbättra volymberäkning med 

lutningsinformation.  

3.1. Med dagens sensorteknik. 

3.2. Med tillgång till bästa möjliga sensorteknik.  

3.3. Med tillgång till lutningsgivare.  

1.3 Avgränsningar  

I undersökningen kommer fordonet antas vara stillastående när tanknivåerna utvärderas. Detta 

då skvalpningar som uppkommer vid acceleration och retardation gör meningsfull nivåmätning 

omöjlig.    

Undersökningen har begränsats till vätskor i tankar som har tillgång till nivågivare.  

Studien begränsas till ett urval av Scanias många olika tankmodeller. Detta beroende på 

arbetets omfattning. 

I studien kommer inte ramdeformationer ingå. Deformering av lastbilsramen är något som skulle 

kunna påverka infästningen av tankar. Detta är en alltför omfattande och osäker parameter med 

avseende på arbetets omfattning.  
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2 Teori 

2.1 Kartesiskt koordinatsystem  

Positionen av alla punkter i ett plan kan mätas i förhållande till två raka reella axlar som ligger i 

planet och skär varandra i origo. Dessa linjer kallas koordinataxlar i planet. Koordinataxlarna 

brukar betecknas X- och Y -axeln, där X -axeln går horisontellt i planet med ökning av värdet till 

höger. Y- axeln går vertikalt, där värden på Y ökar uppåtgående. Om P utgör en punkt i planet 

kan en rätvinklig linje dras till X- och Y- axeln. Ifall a är värdet på X- axeln som linjen skär 

igenom kallas a för X- koordinaten för P. Motsvarande kan göras för Y- axeln, och om det värdet 

kallas b så utgör (a,b) det ordnade paret för P. En annan beteckning för ordnade paret är 

koordinatpar eller Kartesiska koordinater för punkten P. Varje punkt i planet utgörs av ett unikt 

koordinat par. En uppsättning av koordinataxlar och koordinatpar brukar kallas för Kartesiskt 

koordinatsystem (Adams, 2006, sid 11).   

För en mer verklighetstrogen representation måste en till dimension adderas. Detta görs genom 

att addera en tredje axel i det kartesiska koordinatplanet. Den tredje axeln utgår från origo och 

är rätvinklig mot XY – planet. Denna axel brukar kallas Z- axeln och en punkt som ligger i det 3-

dimensionella koordinatsystemet består då av tre koordinater (X,Y,Z), där värdet baseras på 

avståndet från origo. Koordinatsystemet brukar ha en högerhands orientering vilket innebär att 

tumme, pekfinger och långfinger på högerhanden kan sträckas ut så varje finger pekar i 

respektive positiva X-, Y, och Z- axel (Adams, 2006, sid 538).  

2.2 Polärt koordinatsystem  

Det polära koordinatsystem är ett alternativ till det Kartesiska för att beskriva punkters placering 

i ett plan. I det polära koordinatsystemet finns det ett origo samt en polär axel som utgår från 

origo och går horisontellt till höger. Placeringen av en punkt P i planet beskrivs med r och θ. Där 

r  är avståndet från origo till P, och θ är vinkeln mellan P och den polära axeln. Positiv riktning 

på vinkeln är moturs (Adams, 2006, sid 458).  

Förhållandet mellan Kartesiska och polära koordinatsystemet beskrivs i Figur 2.1.  

 

Figur 2.1: En punkt i ett Kartesiskt och polärt koordinatsystem. Den polära axeln i det polära 
koordinatsystemet motsvaras här av X-axeln i det Kartesiska koordinatsystemet. (Adams, 2006, sid 459)  
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För att gå från polära koordinater till Kartesiska kan följande formler användas (Adams, 2006, 

sid 459):  

          
                                                            
(1) 

             (2)                                               

      
  
(3) 

                          

För att sedan gå från Kartesiska till polära koordinater kan följande formler användas 

(Weisstein, 2012):  

                 

 
        

 

 
 

(4) 

                    (5) 
 

2.3 Sensornätverk 

En sensor är en komponent som har förmåga att samla information om ett fysiskt objekt, en 

process eller ett händelseförlopp såsom en temperaturändring. Sensorn kan transformera 

parametrar eller händelser i den fysiska världen till signaler som kan mätas och analyseras 

(Dargie & Poellabauer, 2010, sid 4).  

Många sensorer används för att styra processer. För att göra det finns det ett 

behandlingsprogram som tar emot signaler från sensor och sedan bestämmer vad som ska 

göras (Dargie & Poellabauer, 2010, sid 5).  

Kapaciteten hos sensorer varierar kraftigt. Enkla sensorer kan övervaka enkla fysiska fenomen 

medan mer komplexa sensorer har kapacitet att kombinera olika mättekniker. Även 

kommunikationsförmågan mellan sensorer varierar. Enkla sensorer samlar endast in 

information och kommunicerar ut denna, medan kraftfullare kan utföra beräkningar och göra 

sammanställningar (Dargie & Poellabauer, 2010, sid 7). 

Signalerna från sensorn måste ofta behandlas innan de kan användas för mätning. Detta 

innebär att icke önskat brus måste filtreras bort. Signalen kan även behöva överföras från 

analog till digital form för att lättare kunna behandlas (Dargie & Poellabauer, 2010, sid 4). 

Det finns nätverk som utgörs av tusentals sensorer där en del av dessa kan vara placerade i 

otillgängliga områden. Detta gör att en sensor inte bara behöver ha kapacitet att samla 

information, utan också måste kunna processera, kommunicera och ha lagringsmöjligheter. När 

många sensorer tillsammans övervakar miljöer bildar de ett  sensornätverk. På detta vis är det 

möjligt att använda data från sensorer till att övervaka, visualisera och analysera processer 

(Dargie & Poellabauer, 2010, sid 7). Sensornätverk kan exempelvis användas till att övervaka 

temperaturskillnader i områden, vulkanaktivitet, svampsjukdomar i potatisfält etc. Med ett 

sensornätverk går det enkelt samla in information om ett område (Dargie & Poellabauer, 2010, 

sid 37-39).  
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2.4 Toleransanalys 

Toleranser som är relevanta för detta arbete kan delas in i två kategorier: Mekaniska och 

digitala toleranser.  

Mekaniska toleranser definierar det intervall som ett föremål vid montering kan variera inom, 

med avseende på dess dimension, geometri och positionering (Khodaygan & Movahhedy, 

2007, sid 1). Toleransanalys är viktig under tillverkning av komponenter för att försäkra att det 

som tillverkas klarar designspecifikationerna. Detta så att komponenten som tillverkas har mått 

som gör det möjligt att montera den (Zhang, 1997, sid 13-14). 

 Förutom mekaniska toleranser finns det även digitala toleranser för mätfel och komponenter 

vars specifikationer innehåller toleranser. Exempel på detta kan vara elektriska komponenter 

såsom resistorer. En resistor kan ha ett nominellt värde på 100  med tolerans på 10%, vilket 

gör att resistorn kan ha ett värde på mellan 90 och 110 . Att ha kontroll på toleranserna är 

viktigt dels för att veta vilka avvikelser som kan förekomma när komponenten sedan används. 

Men även ur produktionskostnad, det som tillverkas måste uppfylla specifikationerna. Annars 

kommer tillverkade delar behöva kasseras då de inte uppfyller specifikationerna för vad 

komponenten skall klara av (Spence & Singh, 1997, sid 4). 

En toleranskedja utgör ansamlingen av alla dessa variationer vilket resulterar i ett 

toleransintervall. Två vanliga metoder för att genomföra toleransanalys är; Worst-Case 

scenarior och statistiska metoder. En vanlig statistisk metod är root-sum-square (RSS)- 

metoden. Worst-Case metoden brukar resultera i ett alltför pessimistiskt resultat, medan RSS 

tenderar att ge ett alltför optimistiskt resultat (Khodaygan & Movahhedy, 2007, sid 1).  

I Worst-Case metoden adderas toleranserna till varandra utan hänsyn till sannolikheten för att 

toleranserna inträffar. Detta gör att det inte är särskilt representativt för hur toleranskedjan 

byggs upp. Det är väldigt sällsynt att alla delar som används samtidigt har sina maximala 

toleransnivåer. Däremot är metoden av säkerhets- eller prestandaskäl användbar när det finns 

hårda krav på monteringen (Khodaygan & Movahhedy, 2007, sid 2). 

RSS-metoden skiljer sig från Worst-Case då den tar hänsyn till att sannolikheten att delarna har 

sina maximala toleranser. RSS-metoden brukar vara den metod som används mest i praktiken  

(Khodaygan & Movahhedy, 2007 sid 2).  
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3 Informationsundersökning  
Den största del av information som inhämtats för undersökningen har tagits fram internt inom 

Scania men viss komplettering har skett med externa källor.  

För informationsunderlaget som hämtats inom Scania, så utgörs det dels av informationsutbyte 

med specialister inom det undersökta området, ritningar ur Scanias ritningsarkiv och interna 

produktblad. Informationsutbytet har skett i form av personliga möten och mejlkonversation.  

 

3.1 Litteratursökning på konceptet  

I början på projektet undersöktes litteratur för att försöka hitta information om liknande koncept. 

Denna informationssökning gav dock ingenting av värde. En tänkbar anledning till det är att 

antalet vätsketankar med sensorer först nyligen blivit tillräckligt många på fordon för att göra 

konceptet genomförbart.  

3.2 Scanias vätsketankar 

Vilka vätsketankar som sitter monterade på en Scanialastbil visas i Figur 3.1.  

  

Figur 3.1: Figur över vätsketankar i en lastbil och exempel på hur de kan vara placerade (Product 
information for emergency services, Scania 00:01-06, 2009). 

 

1. Kylarvätska 

2. Spolarvätska 

3. Oljetråg motorolja 

4. Oljetråg växellåda 

5. Ureatank 

6. Dieseltank  

7. Batterisyra  
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3.2.1 Dieseltank 

Dieseltanken på en Scanialastbil finns i ett antal olika storlekar. Det kan finnas både en och två 

dieseltankar monterade. Är det en dieseltank monterad på lastbilen kan den sitta på antingen 

vänster- eller högersida. Finns det två dieseltankar utgörs det av en dubbelmonterad tank, där 

det sitter en tank både vänster- och högersida om lastbilen och ett rör som förbinder dessa 

båda tankar (Lauffs, 2012).  

Dieseltanken monteras på lastbilsramen genom att band av aluminium spänns över tanken och 

dras åt med moment, se Figur 3.2 för bild på en dieseltank monterad med tre monteringsband. 

Vid monteringen upptäcks stora avvikelser på banden vilket minskar risken för toleranser. Skulle 

det vara alltför stora avvikelser på banden skulle en montering ej gå att genomföra och en 

sådan lastbil skulle ej kunna lämna fabriken. Dieseltanken som även den är av aluminium är 

inte stum, utan när banden dras åt formar sig tanken efter dessa vilket även det leder till mindre 

infästningstoleranser (Wedholm, 2012).  

På toppen av dieseltanken monteras en enhet bestående av uppsugningsrör och ett rör för 

sensorn som sitter nedsänkt i dieseln. Enheten monteras med ett bajonettfäste vilket är en 

monteringsmetod med liten risk för felmontering. Placeringen av enheten är i det närmaste 

nominell i toppen, vilket gör att nederdelen på enheten kan avvika från sitt nominella läge 

väldigt lite (      ). Enheten monteras nära mitten av toppen på dieseltanken, detta då risken 

för att suga luft är som minst där. Vilket är något som skulle kunna inträffa om vätskevolymen är 

liten samt fordonet kör i långa uppförs- och nedförsbackar (Wedholm, 2012). 

 

 

Figur 3.2: Dieseltank monterad med tre monteringsband (STDV 1531804). 

 

3.2.2 Ureatank 

Ureatanken finns i några olika volymer men den vanligaste på Scanias fordon är på 80-liter. 

Volymen på tanken baseras på att föraren inte skall behöva stanna för att tanka enbart urea 

utan kunna tanka både diesel och urea på samma gång. Förbrukningen av urea beror på hur 

mycket diesel som förbrukas samt vilken sorts motor som är monterad i lastbilen. Om en EGR 

(Exhaust Gas Recirculation)-motor används kan förbrukningen av urea minskas. EGR späder ut 

insugsluften genom att leda tillbaka en del av avgaserna in i motorn. Det leder till sänkt 

förbränningstemperatur med en reducering av kväveoxider i avgaserna som följd. Detta gör att 
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mängden urea som behöver tillsättas i avgaserna blir mindre. En uppskattning är dock att 

förbrukning av urea är 9 % av förbrukningen för diesel (Gustafsson, 2012).  

Ureatanken kan monteras på olika sätt beroende på tankmodell. För 80- literstanken används 

sidomontering på ramen. Denna montering visas i Figur 3.3.  

 

Figur 3.3: Sidomontering av 80-liters ureatank (STDV 2073274). 

Denna montering bedöms vara väldigt exakt. Detta då bultar presskruvas in i lastbilsramen samt 

rotationssäkras. Bultarna har en diameter som är större än hålen i lastbilsramen men genom 

presskruvning går det att montera fast skruvarna. Den ram som i Figur 3.3 ses sitta monterad 

runt ureatanken bedöms inte innehålla några toleranser. Detta då feltillverkade delar inte skulle 

gå att montera och en sådan ram skulle inte lämna fabriken. Fästningen mellan ram och fästet 

på lastbilsramen skruvas ihop med runda bultar som vrider sig i rätt läge (Karlsson, 2012).  

På toppen av ureatanken sitter samma typ av enhet som används för dieseltanken monterad. 

Enheten består av uppsugningsrör och sensor som låses fast med ett bajonettfäste. Detta gör 

att toleranser för dess placering blir liknande de för dieseltanken. Den skillnad som finns är att 

nederdelen på enheten kan avvika lite mer (     ) än för dieseltanken, på grund av att 

ureatanken är mjukare då den är av plast tillskillnad mot dieseltanken som är av aluminium 

(Karlsson, 2012).  

 

3.2.3 Expansionstank för kylarvätska  

Till kylarsystemet finns det en expansionstank (se Figur 3.4), vars syfte är att hantera den 

expansion som uppstår när kylarvätskan blir varm. Kylarvätskesystemet är ett slutet system och 

om inget läckage sker är nivån i tanken konstant för en stillastående lastbil. Till systemet 

används idag en sensor som varnar ifall vätskenivån skulle komma att bli så pass låg så det 

skulle kunna leda till överhettning av motorn (Kållberg, 2012).   

Expansionstanken sitter monterad i fronten på lastbilen. Vid montering skruvas 

expansionstanken fast med moment (Kållberg, 2012). Toleranser för monteringen hämtas ur 
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Scanias ritningsarkiv (STDV 1894478) där det finns mått angivna för hur storleken kan variera 

på hålen som används vid montering.  

 

 

Figur 3.4 Expansionstank för kylarvätska som används i Scanias lastbilar (STDV 1894478). 

 

3.2.4 Oljetråg motorolja 

Under motorn sitter ett oljetråg (se Figur 3.5) monterat som samlar upp den olja som används 

för smörjning av motorn. Motorolja är inget som i en perfekt motor ska förbrukas men i praktiken 

förekommer visst läckage på i princip alla motorer (Is).  Införandet av en sensor för nivåmätning 

underlättar för föraren som tidigare fått använda en oljesticka för att kontrollera oljenivån. 

Nivåsensorn monteras i undersidan av oljetråget och är av typen vertikal resistanssensor 

steglös (Gromov, 2012).  

 

 

Figur 3.5: En Scania 13-liters motor, oljetråget utgörs av kåpan som sitter på underdelen av motorn 

(Scanianewsroom.com (A) ).  
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Figur 3.6: Ett oljetråg i genomskärning (STDV 2102850). 

 

Toleranser för oljetrågets montering på motorn är så pass små att de går att försumma, däremot 

finns det toleranser för sensorns placering i höjdled (Göransson, 2012). Vissa oljetråg har 

toleranser för tjockleken på oljetråget, vilket skulle kunna komma att påverka volymberäkningen 

(STDV 2102850).  

Motorn sitter monterad tillsammans med växellådan som, om drivlinans väg längs lastbilen följs, 

kommer efter motorn. Detta gör att motorn delar infästningstoleranser med växellådan (Norberg, 

2012).  

 

3.2.5 Oljetråg växellådsolja 

Oljetråget för växellådsoljan utgörs inte av någon enskild del, likt det oljetråg som finns för 

motoroljan. Utan det utgörs helt enkelt av den nedre delen på växellådan där det samlas upp 

olja som används för smörjning av växellådan (se Figur 3.7). Växellådsoljan ligger på konstant 

volym om inte läckage förekommer. Tidigare är det bara vid service som det varit möjligt att 

undersöka växellådsoljan men genom montering av en sensor görs det möjligt även för föraren 

att hålla koll på nivån växellådsolja (Norberg, 2012).  

Sensorn är exakt samma som den som används för oljetråget för motoroljan. Detta gör att 

förutom att dela infästningstoleranser i lastbilsramen med motorn har den även liknande 

infästningstoleranser för sensor (Norberg, 2012). 

  

Figur 3.7: Scanias automatväxellåda, kallad opticruise (Scanianewsroom.com (B) ). 
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3.2.6 Spolarvätsketank 

Spolarvätska används för att rengöra vindruta och strålkastare. Det sitter en tank med 

spolarvätska (se Figur 3.8) monterad i fronten bakom vänstra strålkastaren på Scanias lastbilar 

(STDV 1900297). Spolarvätsketanken monteras i stötfångaren som sedan monteras på 

lastbilsramen. Detta gör att det finns många infästningstoleranser då det är många delar som är 

inblandade i monteringen av spolarvätsketanken (Friman, 2012). De toleranser för infästning 

som finns är hur stora avvikelser det finns för hålen som används vid montering. Dessa tas fram 

ur Scanias ritningsarkiv (STDV 1854255 samt STDV 1793700).    

 

Figur 3.8: Spolarvätsketank (STDV 1854255) . 

Idag används den sensor som sitter i spolarvätsketanken bara för att detektera när nivån blir för 

låg och det är dags för föraren att fylla på spolarvätska. Om spolarvätsketanken skall kunna 

användas i konceptet måste en ny sensor installeras. Detta gör att de toleranser som finns för 

den nuvarande sensor inte är tillämpbara i konceptet.  

3.3 Sensorteknik för nivågivare  

I detta stycke beskrivs de olika typer av sensorer som antingen används eller som skulle vara 

tekniskt möjliga att användas av Scania för nivåmätning av vätskevolymer.  

3.3.1 Vertikal resistanssensor med steg 

Den vertikala resistanssensorn med steg består av ett rör med ett antal resistorer. Röret med 

resistorer placeras vertikalt i tanken och längs med röret rör sig en flottör. Beroende på var 

flottören befinner sig på röret ändras den uppmätta resistansen i röret. För en välfylld tank där 

flottören befinner sig högt upp blir resistansen liten. Motsvarande gäller för en tank som börjar 

bli tom, då blir resistansen hög (Gustafsson).  

Denna sensortyp används idag av Scania för nivåmätning i diesel- och ureatank. Monteringen 

sker med ett bajonettfäste i toppen på tanken, där den monteras tillsammans med 

uppsugningsröret i en enhet (Karlsson, 2012 & Wedholm, 2012). Toleranser som blir av denna 

typ av sensor är dels beroende på längden på röret där flottören rör sig, mättnoggrannheten 

samt upplösningen. Upplösningen beror på hur många resistorer som placeras i röret. Detta gör 

att det alltid finns en risk att den korrekta vätskehöjden egentligen är ett visst antal millimeter 

ovanför eller under den nivån som sensorn registrerar (Wallebäck, 2008, sid 30). 
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3.3.2 Vertikal resistanssensor steglös 

Denna sensortyp är liknande den vertikala resistanssensor med steg då den består av ett 

vertikalt rör där en flottör kan röra sig. Den stora skillnaden är att den är steglös, istället för fasta 

resistorer placerade på röret skickas en spänningspuls in. Fasförskjutningen för den 

spänningspuls som kommer tillbaka mäts. Fasförskjutningen blir olika beroende på hur lång tid 

det tar för spänningspulsen att komma tillbaka. Tiden det tar för spänningspulsen att komma 

tillbaka beror på flottörens läge och utifrån det kan sedan vätskenivån bestämmas (Gromov, 

2012).  

Denna typ av sensor är nyutvecklad och används i oljetråget för motor- och växellådsolja. Det 

blir mindre toleranser med denna sensor då den är steglös samt då den har bättre 

mättnoggrannhet än den vertikala resistanssensor med steg (Gromov, 2012).  

3.3.3  Ultraljudssensor 

Ultraljudssensor består av en enhet med ungefär samma mått som en hockeypuck. 

Monteringen sker antingen i toppen eller botten av tanken. Monteras den i toppen skickas 

ultraljudsvågor ner som studsar mot vätskeytan och tillbaka mot enheten. Beroende på hur lång 

tid det för ljudet att studsa tillbaka går det att bestämma vätskenivån. Motsvarande sker om den 

monteras i botten av tanken (Popescu, 2012). 

Ultraljudssensor kan sampla kontinuerligt och har en klar fördel ur platssynpunkt jämfört med de 

båda vertikala resistanssensorerna då ingen del behöver sitta i vätskan (Popescu, 2012).  

Ett problem som kan uppstå med ultraljudssensor är ångor som kan uppstå från exempelvis 

diesel. Ultraljudssensorn skiljer på luft och vätskor, men ånga som är en blandning kan ge 

problem och göra att sensorn visar ett felaktigt värde. Även skum som kan uppstå i bland annat 

i dieseltanken när returbränsle skickas tillbaka in i dieseltanken, kan leda till att sensorn får 

problem med att avläsa ett korrekt värde (Nordling, 2009, sid 19-20).  

3.3.4 Nivåsticka 

Att mäta nivån hos en vätska är möjligt genom att en sticka sitter nedsänkt i vätskan. Genom att 

kontrollera stickan och se hur mycket av den som är täckt av vätska kan en uppfattning om 

nivåmängden erhållas. Denna teknik används idag på motorolja men är fullt möjlig att applicera 

på alla vätskor som undersöks i konceptet. Det kräver dock aktivt handlade från förarens sida 

och någon information för att använda i exempelvis instrumentpanelen går inte att få fram från 

nivåstickan.  

3.4 Sensorteknik lutningsgivare  

Den teknik som används för de lutningsgivare som Scania använder består av en 

accelerometer (Jarelius, 2012). Den typ som sitter används av Scania baseras på ett så kallat 

Corilis Vibratoty Gyroscopes (CVG) som kan mäta lutningen i X-,Y- och Z- led (Design 

Specification Scania YRS 3.8, 2010, sid 5). CVG är en teknik som bygger på att två stående 

vågor rör sig i en fysisk kropp. Genom att mäta förändringen som uppstår i vågorna när givaren 

lutas kan lutningen på fordonet räknas ut (http://innalabs.com).  

Precisionen mäts i procent, där 1 % motsvarar en meters stigning på 100 meter. Upplösningen 

på givaren är bra (<0.1 % steg), men datamängden från sensorn innehåller en hel del brus 

vilket gör att beräkningar som kräver högre upplösning än hela procent ej är att rekommendera. 
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Vid beräkningen av lutningen från det värde som erhålls från accelerometern adapteras 

toleranser såsom infästning in (Nilsson).  
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4 Simuleringsprogram 
För att besvara frågeställningarna har ett volymberäkningsprogram utvecklats. Programmet 

beräknar volymen i en tank som lutas, baserat på information om vätskenivån från sensorn. När 

en tank lutas kommer sensorn eventuellt att registrera ett annat värde på vätskenivån trots att 

volymen vätska i tanken förblir oförändrad. Undersöks den uträknade datamängden för när 

vätskevolymen är oförändrad är det möjligt att en slutsats om vilka lutningar som motsvarar den 

nya vätskenivån kan dras. 

Programmet är uppdelat i tre fall; det första för att beräkna volymen för en nominell tank med 

avseende på lutning och vätskehöjd. I detta fall antas tanken och sensorn inte ha några 

toleranser utan är helt nominella. För det andra fallet beräknas volymen utifrån toleransernas 

påverkan. Detta för att undersöka vilken påverkan toleranserna har på volymen. Avvikelser i 

tankens placering och sensorns mätning av vätskehöjden kan påverka hur mycket volym vätska 

som finns i tanken. I det tredje fallet används en lutningsgivare för att bestämma lutningen. 

Detta för att jämföra hur volymberäkningen blir om en lutningen av fordonet bestäms av en 

lutningsgivare istället för med hjälp av den nivåförändring som sker i vätsketankarna vid  lutning. 

Programvaran är skriven i beräkningsprogrammet Matlab, version R2011b.  

4.1  Beräkning av volym nominell tank  

De tankar som skall undersökas spänns upp med koordinater i ett tredimensionellt Kartesiskt 

koordinatsystem. Där X-led är lastbilens färdriktning, Y-led sidled och Z- led höjden som är 

vinkelrät mot vätskenivån. Detta görs för de hörnpunkter som spänner upp respektive  tank och 

en av hörnpunkterna placeras i origo. Sensorn ges koordinater för dess ändlägen i tanken, där 

sensorn visar 0%, respektive 100% fyllnadsgrad.  

 

 
Figur 4.1: En vätsketank som lutas i ett tredimensionellt Kartesiskt koordinatsystem.  

 

Tanken lutas i två led (X och Y) från - 40° till 40° med 5° intervall. Då skapas nya koordinater för 

tankens hörnkoordinater och sensorns placering som motsvarar koordinaterna för en viss 

lutning av tanken och sensorn, se Figur 4.1 för exempel. Vätskevolymen i tanken spänns upp 

av tankens hörnkoordinater som ligger under vätskeytan, samt de koordinater som ligger på 

vätskeytan. Därför är det viktigt att tankens hörnkoordinater undersökas ifall de ligger ovanför 

eller under vätskeytan.  

 

För att luta tanken används Matlabs inbyggda funktion cart2pol som räknar om Kartesiska 

koordinater till polära koordinater. De polära koordinaterna består av θ och r, där θ är vinkeln 

från det polära planet och r avståndet från origo. Lutningarna i X- respektive Y-led adderas till θ 
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och ett nytt θ räknas ut. De polära koordinater beräknas därefter om till Kartesiska med Matlabs 

inbyggda funktion pol2cart. Vätsketanken har nu fått nya Kartesiska koordinater som motsvarar 

lutningen. 

För sensorn skapas nya koordinater med avseende på lutningen på precis samma sätt som för 

tanken.  

Volymen beräknas från det att sensorn visar 0% till 100 %. I hur många steg det görs i denna 

studie beror på upplösningsgraden på den sensor som är monterad i tanken. Hur många steg 

det är för respektive tank kan ses i Appendix 1. Antas sensorn vara steglös beräknas volymen 

från 0 % till 100 % med 1 % steg. För att beräkna volymen behöver den höjd        (Z- koordinat) 

som motsvarar vätskenivån i tanken tas fram. Den kan tas fram med hjälp av interpolation: 

                     

                       (6) 
                      

Där A är vätskenivån (i procent), vilken är definierad som det värde som erhålls från sensorn. Z1 

motsvarar Z- Koordinaten för sensorn vid signal för 0 % vätskenivå och Z2 vid signal om 100% 

vätskenivå. Det uträknade Z3 motsvarar höjden för vätskenivån.  

När tanken lutas kommer en del hörnpunkter i tanken att hamna ovanför vätskenivån och en del 

under. Genom att jämföra Z- koordinaterna erhålls vilka hörnpunkter i tanken som är ovanför 

och under. För att beräkna volymen måste arean som vätskenivån spänner upp i tanken hittas. 

Med hjälp interpolationsformeln, ekvation (6), kan X-, och Y- koordinater räknas fram för de 

hörnkoordinater som ligger på vätskeytan. Då arbetet är avgränsat till ett stillastående fordon 

kan vätskenivån antas vara konstant vilket gör att dessa koordinater har samma Z- koordinat 

som vätskeytan.  

De beräknade koordinaterna som ligger på vätskeytan kan utgöras av fler än bara 

begränsningskoordinater. För att urskilja begränsningskoordinaterna från övriga används ett 

färdigskrivet Matlab-skript: Representing Polyhedral Convex Hulls by Vertices or (In)Equalities  

(http://www.mathworks.com).  

Det färdigskrivna Matlab-skriptet innehåller två funktioner kallade VERT2LCON och 

LCON2VERT. Dessa funktioner hittar de linjära begränsningarna som definierar en begränsad 

polyeder i Rn-planet given dess hörn. Ett krav för att dessa två funktioner skall fungera är att 

kroppen är konvex. Efter att dessa två funktioner använts har de koordinater som utgör 

begränsningspunkterna för vätskevolymen tagits fram. Detta utgörs av koordinater som ligger 

på vätskeytan, samt de hörnkoordinater som ligger under vätskeytan dessa utgör tillsammans 

alla de koordinater som spänner upp vätskevolymen.  

För volymberäkning av en volym med okänd form är en tillämpbar metod att dela in volymen i 

tetraedrar. Beräknas volymen för alla dessa tetraedrar motsvarar det summan av volymen för 

den undersökta kroppen. För att dela in vätskevolymen i tetraedrar används Matlabs 

färdigbyggda kommando DelaunayTRI 1.Volymen för en tetraeder kan enligt Kahan (2001) 

beräknas med:  

                                                
1
 För mer information om funktionen DelaunayTRI, se: 

http://www.mathworks.se/help/techdoc/ref/delaunaytri.html 
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  (7) 

 

 

 

 

 

Där sidorna på tetraedern är följande:  

 

 
Figur 4.2: En tetraeder och beteckningen på längden mellan hörnen (Kahan, 2001) . 

Längden mellan två hörn i tetraedern kan beräknas med avståndsformeln i 3-dimensionellt plan:  

 
             

         
         

  
(8) 

                       

Där L är längden och X,Y,Z  utgör koordinater i ett 3-dimensionellt plan.  

Genom att göra en beräkningen enligt ovan för alla vätskenivåer och lutningar erhålls en matris 

med volymer för alla olika vätskenivåer och lutningar. Flödesschema för uträkningen av volym 

för en nominell tank ses i  Figur 4.3.  
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Indata: Huvudflöde:

Flödesschema för beräkning av volym 

med nominella koordinater 

 Data för olika vätsketankar:

Koordinater för hörnpunkter 

och sensorns 

fästningspunkter(S0-S100) 

Hämta koordinater för tank och 

sensor som undersökas  

Vrid tanken utifrån lutning

Lutning i grader

Vätskenivå på sensorn %

Vrid sensorn utifrån lutning

Tanksensorns placering. 

% → Z- koordinat (höjd)

Volymberäkning

(Volym under vätskans Z-nivå)

Datamängd bestående av 

volym som en funktion av 

lutning och vätskenivå.

 

Figur 4.3: Flödesschema för volymberäkning av en tank utan toleranser.  
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4.2  Beräkning av volym med toleranser  

De toleranser som undersöks är mekaniska och elektroniska. De mekaniska är de avvikelser 

som finns på infästning, tillverkning och placering av tank och sensor. För sensorn finns det 

även elektroniska toleranser som bestämmer med vilken noggrannhet höjden på vätskenivån 

kan bestämmas. 

Toleransernas inverkan gör att tanken och sensorn får nya koordinater, dessa nya koordinater 

måste tas fram innan volymberäkningen kan göras. Volymberäkningen för en tank och sensor 

med toleranser sker sedan på samma sätt som för en nominell tank.  

Toleranserna för tanken och sensor är angivna för X-,Y-,Z -led i ett tredimensionellt Kartesiskt 

koordinatsystem med millimeter som enhet. Dessa toleranser är angivna med avseende på 

geometri, dimension, positionering för den undersökta tanken och dess sensor. För sensorn 

tillkommer även digitala toleranser, som blir till toleranser i Z –led då de påverkar mätningen av 

vätskenivån. Vid beräkningen av toleranser kommer ett Worst-Case scenario att tillämpas. 

Detta gör att det tas ingen hänsyn till sannolikheten för att toleranserna inträffar. Anledningen till 

att Worst-Case metoden används är för att se vilka effekter extremfallen för toleranserna får för 

konceptet, även om det inte är särskilt sannolikt att toleranskedjan inträffar. Fungerar konceptet 

i detta fall kommer det alltid att fungera med nuvarande tillverkningskrav.  

 

4.2.1 Toleransberäkning för tanken 

För att beräkna hur mycket en koordinat kan röra sig med avseende på toleranserna används 

först Matlabs inbyggda funktion atan2.  

α = atan2(Y,X)  

Denna funktion beräknar vinkeln (α)  mellan ett horisontellt plan och en punkt i planet.  

Först beräknas lutningen mellan en nominellt placerad koordinat i ett 2-dimensionellt Kartesiskt 

koordinatsystem och den horisontella axeln. 

Där lutningen med avseende på X-koordinaten beräknas med: 

α x = atan2(X,Z) 

För Y-koordinaten används:   

α y = atan2(Y,Z) 

Där värdet på Z -axeln utgör vätskenivån och α x respektive α y blir vinkel mellan Z- axeln och 

koordinaten. Genom att räkna ut motsvarande vinkel, men med koordinater med toleranser, 

erhålls en ny lutning. Undersöks alla kombinationer av toleranser kan sedan de toleranser som 

ger störst vinkelavvikelser hittas. Därefter subtraheras den nya vinkeln från vinkeln för den 

nominella koordinaten, vilket ger den maximala vridningen. Detta visas i Figur 4.4.  
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Figur 4.4: Beräkning av α x för olika toleranser på X- och Z- koordinaten. X och Z utgör nominella värden och 
X1,2 samt Z1,2 utgör toleranser.  

       

      

För att hitta värdet som X kan avvika på grund av toleranserna används:  

            
            

            
   

(9) 
 

Omskrivet blir det:  

               
           

           
  

(10) 

 

Motsvarande görs sedan för Y- koordinaten.  

Dessa värden adderas och subtraheras med de nominella koordinaterna vilket ger olika 

kombinationer av koordinater på tanken för Worst-Case scenarior. Därefter lutas koordinaterna 

för tank och sensor på samma sätt som beskrivs i Kapitel 4.1.  

4.2.2 Toleransberäkning för sensor 

Toleransberäkningen för sensorn skiljer sig från toleransberäkningarna för tanken då geometrin 

avviker. Det finns dessutom ingen koordinat placerad i origo för sensorn som vridningen kan 

beräknas ifrån.   

Sensorns placering i ändpunkterna kan förenklat ses avvika från sitt nominella läge i 8 

extremfall, detta visas i Figur 4.5.   
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Figur 4.5: Toleransavvikelser för sensorn. Cirkeln i mitten på rätblocket motsvarar en av de två ändpunkterna 
på sensorn. Hörnen på rätblocket är extremfallen för toleranserna på sensorn.  

Detta gör att sensorns placering går att betrakta som i Figur 4.6.  

 

Figur 4.6: Linjen utgör en sensor och visar den nominella placeringen. Rätblocken som omger ändarna utgör 
toleranserna. Toleranserna är överdrivet stora i figuren i förhållande till längden på sensorn.  

Först beräknas vinkeln mellan sensorns koordinater för 0% och 100% fyllnadsgrad för nominell 

placering. Detta görs med skalärprodukten även kallad Euclidean inner product: 

                             (11) 

 

Där  u och v är vektorer i ett 2- eller 3-dimensionellt rum och β är vinkeln mellan  u och v. Detta 

gäller för u och v ≠ 0 (Anton & Rorres, 2006, sid 137).  

Nya vinklar räknas sedan ut baserade på toleransernas värden. Utifrån de vinklar som ger störst 

värde beräknas därefter toleransernas värden ut. Detta görs med ekvation (11) där de 

Kartesiska koordinaterna motsvaras av vektorerna u och v. Dessa toleranser används sedan för 
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att skapa koordinater i ett Kartesiskt koordinatsystem, vilket motsvaras av hörnen som utgör 

rätblocket i Figur 4.5.  

Om sensorns ände för 0 % fyllnadsgrad placeras vid något av de nedre hörnen på det rätblock 

som syns i Figur 4.6, så kommer placeringen av änden vid 100% fyllnadsnivå bero på längden 

av sensorn. För extremfallen kan sensorns ände hamna vid något av hörnen på det rätblocket 

som utgör toleranserna för sensorns placering vid 100% fyllnadsnivå.  Detta gör att för sensorns 

placering vid nedre delen av rätblocket för 0 % fyllnadsgrad kan det få fyra kombinationer, vilket 

utgörs av sidohörnen på rätblocket för 100 % fyllnadsgrad. Detta gör att det finns totalt 4*8 = 24 

kombinationer för placering av sensor vid 0 % fyllnadsgrad. Samt de 24 kombinationer som 

finns när sensorn utgår från hörnen på rätblocket vid 100 % fyllnadsgrad och placeras på 

hörnen vid 0 % fyllnadsgrad.  Det blir totalt 24 + 24 = 48 kombinationer av placering av sensorn 

med avseende på toleranserna.  

De nya koordinaterna för sensorn lutas sedan och Z- koordinaten för höjden beräknas på 

samma sätt som för den nominella tanken.  

4.2.3 Volymberäkning med toleranser 

De koordinater som skapades baserade på toleranserna beräknas volymen sedan för. Detta 

sker på samma sätt som för den nominella tanken och förfarandet finns beskrivet i  

Kapitel 4.1. Alla kombinationer av toleranser testas, vilket innebär alla möjliga kombinationer av 

toleranser för tank och sensor. De uträknade volymerna jämförs med varandra och det största 

och minsta värdet sparas i två matriser. För varje nivå och lutning finns det ett nominellt värde 

samt ett intervall baserat på toleranserna, ett för maximal volym och ett för minimal volym. 

Flödesschema för volymberäkning med toleranser kan ses i Figur 4.7.  
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Figur 4.7: Flödesschema för volymberäkning med toleranser.  
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4.3  Volymberäkning med lutningsgivare 

Då även lutningsgivaren har toleranser kan inte lutningen bestämmas helt nominellt. I 

Kapitel 4.2 räknades två matriser fram som funktion av vätskenivå och lutning  

(med 5° intervall). Ytterligare matriser beräknas fram avseende på toleranser för tank och 

sensor. Hänsyn till toleranser för tank och sensor måste tas med även i denna volymberäkning.  

Den nya lutningen som uppstår på grund av lutningsgivarens toleranser ligger i de flesta fall 

mellan två redan beräknade lutningskombinationer. Då det antas ske en linjär förändring i 

vätskenivån mellan lutningsstegen och därmed den volym som beräknas ut, kan volymen 

beräknas ut med hjälp av interpolation, se ekvation (12).  

                  (12) 

 

V3 är den nya uträknade volymen, V1 utgör volymen för den nominella lutningen, V2 volymen för 

nästa uträknade lutning och t är toleransen för lutningsgivaren omräknat i procent baserat på 5° 

intervall. Vid lutningen av tank och sensor för volymberäkning gjordes detta i 5° intervall, detta 

gör att volymberäkningen även här sker i 5° intervall. Varje nominell lutning räknas om två 

gånger, det ena för att lutningsgivarens toleranser visar en mindre lutning än den nominella, 

samt för att den visar en större lutning.  

 Förändringen är enbart linjär när det ena ledet lutas, vilket gör att de lutningar som ligger 

utanför intervallen för lutningen i ett led inte kan interpoleras med linjär interpolation. För de 

lutningarna används linjär extrapolation för att beräkna volymen. Beräkningen går till på samma 

sätt som i ekvation (12) med skillnad att V3 ej ligger mellan V1 och V2. Då volymberäkningen 

beskriven i Kapitel 4, gjordes för ± 40° i både X- och Y-led, utgör även det begränsningen för 

lutningsgivaren.  

Matriserna som beräknades i Kapitel 4.2 består av matriser för minimal volym och maximal 

volym. Detta gör att två nya matriser med minimal och maximal volym med avseende på 

lutningsgivarens toleranser skapas. Volymer beräknade för en lutningsgivare som har nominella 

värden har redan beräknats i Kapitel 4.2 vilket gör att det ej behövs några nya beräkningar i det 

fallet.  
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5 Datorsimulering  
Programvaran som beskrevs i Kapitel 4 och informationen som finns samlad  i Kapitel 3 

utnyttjades för att besvara det formulerade problemet. Detta gjordes i tre delstudier.      

5.1  Steg 1. Beräkning utgående från prestanda med dagens sensorer 

Med dagens sensorer avses de vätsketankar som på Scanias fordon idag normalt är utrustade 

med sensorer. Konceptet begränsas av att enbart sensorer med tillräcklig upplösning kan 

användas i konceptet, vilket i dagsläget är ureatanken och dieseltanken. För båda dessa 

används idag en sensor av typen vertikal resistanssensor med steg. De båda oljetrågen 

kommer i detta steg antas vara utrustade med sensorer, då av typen vertikal resistanssensor 

steglös. Idag är oljetrågen inte utrustade med sensorer, men då möjligheten att införa detta 

undersöks så kommer dessa tankar antas vara utrustade med sensorer för detta steg.  

  

Tabell 5.1: Vilka vätsketankar och deras respektive sensorer som användes för Steg 1.  

Typ av vätsketank: Sensor: 

Ureatank Vertikal resistanssensor med steg 

Dieseltank Vertikal resistanssensor med steg 

Oljetråg, motorolja Vertikal resistanssensor steglös 

Oljetråg, växellådsolja Vertikal resistanssensor steglös 

 

 

   

5.2 Steg 2. Beräkning utgående från bästa tillgängliga 

sensorprestanda 

Både ureatanken och dieseltanken kan utrustas med noggrannare sensorer än vad som idag 

används. De båda tankarna antas därför utrustas med sensorer av bästa tillgängliga teknik som 

har högre upplösning och mindre toleranser för mätningen av vätskehöjden än den vertikala 

resistanssensor med steg har.  

Vertikal steglös resistanssensor som i Steg 1 antogs vara monterad i de båda oljetrågen kan 

ses som den bästa tillgängliga sensorn för mätning av motorolja och växellådsolja. Därför 

kommer den sensorn också ingå i Steg 2 för motorolja och växellådsolja.  

Expansionstanken för kylarvätska och spolarvätsketanken är idag inte utrustade med sensorer 

som är möjliga att använda i konceptet. Detta då de enbart registrerar när vätskenivån blir så 

låg så att föraren ska varnas. För dessa båda tankar antas därför att en sensor av bästa 

tillgängliga sensorprestanda monteras i tanken som mäter vätskenivån. Detta gör att flera 

tankar kan ingå i konceptet och eventuellt leda till en noggrannare beräkning av lutningen. 
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Tabell 5.2: Vilka vätsketankar och deras respektive sensorer som används för Steg 2.  

Typ av vätsketank: Sensor: 

Ureatank Bästa tillgängliga teknik 

Dieseltank Bästa tillgängliga teknik 

Oljetråg, motorolja Vertikal resistanssensor steglös 

Oljetråg, växellådsolja Vertikal resistanssensor steglös 

Expansionstank för kylarvätska Bästa tillgängliga teknik 

Spolarvätsketank Bästa tillgängliga teknik 

 

 

5.3 Steg 3. Med tillgång till lutningsgivare 

Ifall en lutningsgivare monteras i lastbilen kan lutningen bestämmas med den istället för med 

hjälp av den nivåförändring som sker i vätsketankarna vid lutning. Detta är något som eventuellt 

kan ge noggrannare volymberäkning, då toleranserna för vätsketankar och sensor kan göra en 

noggrann uträkning av lutningen med hjälp av nivåförändringen omöjlig. Den lutningsgivare som 

används har dock i sin tur toleranser vilket påverkar hur noga lutningen på fordonet kan 

bestämmas.  

Lutningsgivaren används sedan på alla tankar som ingick för Steg 1 och Steg 2 med respektive 

toleranser på tank och sensor.  
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6  Resultat  
För att läsaren lättare ska kunna tolka resultatet som presenteras visas hur lutningen har 

definierats i Figur 6.1. 

 

Figur 6.1: Hur lutningen är definierad. För positiva lutningar i sidled lutar lastbilen åt vänster, vid negativa 
lutar den åt höger. För positiva lutningar i X-led lutar lastbilen framåt, vid negativa lutningar i X-led lutar den 
bakåt. 

För att skapa en bättre förståelse för konceptet visas exempel på hur vätskenivån förändras i en 

tank när den lutas i enbart en dimension, detta visas i Figur 6.2. När tanken står plant, vid 0 på 

figurens X-axel, syns att vätskenivån är ungefär 40 %. Vid lutning kommer detta att ändras till 

andra värden. Detta leder till att sensorn som registrerar vätskehöjd kommer registrera ett annat 

värde. Räknas sedan volymen vätska i tanken ut med enbart tillgång till denna information 

kommer det leda till felaktig volymberäkning.   

 

Figur 6.2: Hur vätskenivån förändras i en enkelmonterad dieseltank som lutas i enbart en led, i detta fall 
sidled vilket motsvarar lutning för lastbilen i y- led. Det sker ingen lutningen framåt- bakåt (X- led), utan det är 
i det ledet plant. 
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6.1 Steg 1. Med dagens sensorer 

6.1.1 Ta fram lutningen med hjälp av information om tanknivåer 

För att besvara den första frågeställningen; Kan man, utifrån information om tanknivåer i flera 

tankar, få fram lutningen på ett fordon, undersöks hur vätskenivån ändras i vätsketankarna när 

lutning sker.  

För att studera detta måste datamängden som skapades vid körning av 

volymberäkningsprogrammen behandlas. Då volymen i tanken är konstant vid lutning hämtas 

först en viss vätskevolym fram ur volymberäkningsmatriserna för när tanken står plant. 

Motsvarande mängd volym finns sedan uträknad i volymmatriserna när tanken lutar. När tanken 

lutar är det troligt att vätskenivån bli en annan än när tanken stod plant. Genom att ta fram de 

nya vätskenivåerna går det att dra slutsatser om hur vätskan rör sig i tanken när den lutas. En 

del lutningar kommer innebära att vätskenivån blir lägre, medan andra kan göra så att den blir 

högre. 

Volymen i tanken förblir oförändrad när den lutas men programmet räknar ut volymen för en 

viss nivå som sensorn registrerar. Detta gör att den nivå sensorn registrerar räknas som 

vätskehöjden i en plan tank fast tanken lutar. Volymen som räknas ut blir då inte exakt samma 

som för en tank som står plant. Även avrundningar som uppstår när koordinater i kartesiska 

koordinatsystemet får nya positioner gör att exakt samma volymer som räknades fram för en 

horisontellt stående tank inte kommer räknas fram vid lutning. De motsvarande volymerna för 

när tanken lutas hittas då genom att jämföra alla uträknade volymer och för varje lutning ta fram 

den volym som är närmast den sökta. Genom att göra detta erhålls en vätskenivå för varje 

lutningssteg som motsvarar den undersökta volymen. Lutningen i X- och Y-led är definierad 

enligt Figur 6.1.  

Figur 6.3 visar nivåförändring i vätskan då lutning sker i X- och Y-led med lutningsintervall ±40°. 

I figuren används ekvidistanslinjer, varje linje motsvarar att en viss nivåförändring sker och det 

mellanrum som finns mellan linjerna innebär att nivån inte passerat för nästa övre eller undre 

ekvidistans. Desto tätare linjerna befinner sig, desto större förändring sker för en viss 

lutningsändring. Blir  ekvidistansen rödare indikerar det högre vätskenivå, medan blått indikerar 

låg vätskenivå. Hur många nivåer sensorn kan registrera beror på sensorns upplösning, antalet 

ekvidistanslinjer väljs här för att göra graferna så lättolkade som möjligt. För en del tankar finns 

det områden som ligger utanför 100 % respektive 0 % vätskenivån, i dessa områden kommer 

sensorn inte registrera någon nivåförändring. Är lutningen sådan att sensorn inte registrerar 

någon nivåförändring kommer den tanken inte att kunna bidra med någon information för att 

bestämma lutningen inom det området. Baserat på information från enbart den tanken kan 

lutningen därför vara någon av de lutningar som är inom det området (då sensor visar 0 % 

respektive 100 %). Det område där sensorn kan registrera nivåförändringar kommer i rapporten 

kallas range.  

Mittenpunkten på varje graf motsvarar att tanken står plant och färgen vid den punkten 

motsvarar således nivån när tanken står plant. Lutningar i X-led i graferna motsvarar lutningar i 

X-led för lastbilen vilket är framåt/bakåt, lutningar på Y-led motsvarar lutningar i sidled för 

lastbilen.  
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Lutningar i ± 40° är extremt mycket och att en lastbil lutar så mycket inträffar ytterst sällan. Att 

undersöka lutningar för ±15° är därför mer intressant då en lastbil kommer luta inom det 

intervallet betydligt oftare, lutningar på upp till 15° visas i Figur 6.4. 

Toleranserna påverkar vilken volym det kan finnas i en tank. Ökar volymen vätska i en tank 

kommer också dess vätskenivå att öka, på samma sätt som om den skulle minska ifall volymen 

vätska minskar. Däremot är den beskrivna förändringen inte alltid linjär, detta gäller för 

exempelvis sfäriska tankar. För att undersöka hur toleranserna påverkar undersöks den 

osäkerhet nivån kan bestämmas med. Genom att jämföra hur mycket större respektive mindre 

volymen är i matriserna för toleranser (se Kapitel 4.2), jämfört med volymen för det nominella 

fallet hittas volymskillnaden. Volymskillnaden delas sedan med volymen för en full tank för att 

hitta hur många procent som volymskillnaden utgör. Detta värde adderas respektive 

subtraheras till den uträknade nivån. På så viss erhålls för varje lutning en nominell nivå, samt 

en minimal och maximal nivå. I Figur 6.5 visas osäkerheten för varje tank som ingår i Steg 1 och 

hur det varierar med lutning och volym, data från Figur 6.5 sammanfattas i Tabell 6.1. 
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Figur 6.3: Hur vätskenivåerna förändras i olika vätsketankar vid lutning i två led för Steg 1. Vätskenivån går 
från 0 till 100 % i figuren. 
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Figur 6.4: Nivåförändringar i vätsketankar i Steg 1 som lutas i 15 grader. 
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Figur 6.5: Osäkerheten i nivån för vätsketankar i Steg 1. De vita områdena indikerar ett område utanför 
rangen för tanken,  där är toleranser således ointressanta att undersöka då sensorn inte bidrar med någon 
betydelsefull information.  
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Tabell 6.1: Vilken osäkerhet det finns i nivån för vätsketankar vid olika volymer vätska i tanken som används 
i Steg 1 på grund av toleranserna. 

Typ av tank: Nivåosäkerhet i % 

 10 % volym 25 % Volym 50 % Volym 75 % Volym 90 % Volym 

Diesel enkel 4.3 ± 0.2 4.3 ± 0.2  4.2 ± 0.2 4.2 ± 0.2 4.3 ± 0.2 

Diesel dubbel 3.3 ± 0.2 3.4 ± 0.2 3.2 ± 0.2 3.1 ± 0.2 3.2 ± 0.2 

Urea 4.8 ± 0.3 4.8 ± 0.3 4.0 ± 0.3 4.0 ± 0.3 4.4 ± 0.3 

Oljetråg motorolja 2.3 ± 0.2 2.2 ± 0.2 2.2 ± 0.3 2.2 ± 0.3 2.3 ± 0.3 

Oljetråg växellådsolja 2.3 ± 0.2  2.3 ± 0.2 2.1 ± 0.2 2.1 ± 0.2 2.3 ± 0.2 

 

För den enkelmonterade dieseltanken syns tydligt i Figur 6.3 hur nivån ändras när lutning sker. 

Den dieseltank som används i konceptet är i X-led ungefär dubbelt så långt som i Y-led. 

Dieseltanken sitter för den undersökta tanken placerad på höger sida om lastbilen. Sensorns 

placering i dieseltanken visas i Figur 6.6. När vätsketanken lutas i X-led, för positiva X, kommer 

diesel att förflytta sig framåt i tanken och sensorn blir mer täckt av diesel. För Y-led leder 

positiva lutningar till att sensorn också blir mer täckt av diesel. Negativa lutningar på X-led och 

negativa lutningar på Y-led gör att sensorn inte registrerar ökad vätskenivå. Detta då mer diesel 

samlas i den högra och bakre delen av dieseltanken och sensorn sitter placerad till vänster. 

Nivåosäkerheten för den enkelmonterade dieseltanken kan ses i Tabell 6.1, där ses att 

nivåosäkerheten är strax över 4 % och är i princip konstant oberoende av lutning och volymen i 

tanken. Om dieseltanken har hög respektive låg fyllnadsgrad kommer sensorn registrera 0 % 

eller 100 % för många lutningar inom ± 40°. Detta gör att sannolikheten att hamna inom rangen 

är liten i dessa fall. I Figur 6.4 syns lutningar inom intervallet ± 15°, där syns att sannolikheten 

att hamna utanför rangen är mindre men för väldigt höga eller låga volymer kommer det inträffa.  

 

Figur 6.6: Dieseltanken och dess sensorplacering som används i undersökningen. 

Den dubbelmonterade dieseltanken består av två tankar (se Figur 6.7) som har samma form 

som den enkelmonterade och sensorns placering i den ena tanken är motsvarande som för den 

enkelmonterade dieseltanken. Sensorn är placerad i den högra av dieseltankarna om lastbilen 

betraktas i färdriktningen. Från Figur 6.3 ses att när Y-led ökar med positiva värden och 

lastbilen lutar åt vänster så rinner vätska över till den vänstra dieseltanken. Till skillnad från den 

enkelmonterade där det då samlas diesel vid sensorn. På samma sätt leder lutningar till höger 

(negativ Y-led) att mer diesel från den vänstra dieseltanken, som inte har sensor, rinner över till 

den högra där sensorn sitter. Hur mycket som rinner över beror på vart slangen som binder 

samman de båda dieseltankarna sitter placerad för både i höjd- och längdled. Slangens 

placering i höjdled visas i Figur 6.7, för längdled är den placerad i mitten mellan tankarna. Vid 

framåtlutning, det vill säga för positiva X-led så kommer sensorn visa ökad vätskemängd. Detta 

då sensorn i X-led sitter i framänden av den högra dieseltanken. Rangen är betydligt sämre för 

den dubbelmonterade dieseltanken än för den enkelmonterade för lutningar i ±40° (se  

Figur 6.3). Detta gäller även för lutningsrangen ±15° (se Figur 6.4). I Tabell 6.1 syns 
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nivåosäkerheten för den dubbelmonterade dieseltanken. Den är i princip konstant oberoende av 

volymen i tanken och tankens lutning. Nivåosäkerheten ligger på runt drygt 3 %.   

 

Figur 6.7: Två dubbelmonterade dieseltankar, färdriktning är inåt i figuren. Det svarta strecket som pilen 
pekar på i en av tankarna motsvarar sensorn. 

I Figur 6.3 syns att ureatanken är mindre känslig för lutningar än för många andra tankar. Detta 

syns på att nivån inte minskar alternativt ökar lika mycket som för andra tankar vid lutning. 

Främst är det formen på ureatanken som gör att vätskenivån inte förändras så mycket vid 

lutning. Ureatanken är hög i förhållande till dess längd och bredd. Då dess tank är längre i 

sidled (Y-led) än längdled (X-led), se Figur 6.8 för bild på ureatanken, blir den mer känslig för 

lutningar i Y-led än X-led. Att den är mer känslig för lutningar i Y-led ses då förändringar i 

lutningen på Y-led leder till större nivåförändringar än motsvarande förändring i lutning i X-led, 

även om skillnaden är liten. Ekvidistanslinjerna är mer stjärnformade än för andra tankar, detta 

kan förklaras med att sensorn sitter mer centralt placerad i tanken än många andra 

vätsketankar samt det relativt kvadratiska tvärsnittet. Det krävs lutningar i både X- och Y-led för 

att nivån ska ändras vid sensorn. Den relativt centralt placerade sensorn gör att det vid stora 

eller små vätskevolymer är färre lutningskombinationer som leder till att sensorn blir helt täckt 

av vätska eller torrlagd. Först vid kraftiga lutningar i både X- och Y-led minskas vätskehöjden 

hos sensorn. Vid små volymer leder lutningar till att vätskenivån minskas. I en helt symmetrisk 

tank med centralt placerad sensor borde lutningar i bara en dimension leda till vätskenivån 

förblir den samma. Ureatanken är avsmalnad i botten samt en avsmalnad bit där fästet sitter 

vilket förklarar ändringen i vätskenivån för 25 % volym. För 50 % volym leder lutningar i enbart 

en dimension till att vätskenivån förblir den samma. Då tanken är mer symmetrisk där. För hög 

fyllnadsgrad kommer sensorn vid stora lutningar att bli mer täckt av vätska och därmed visa en 

högre nivå. Detta då vätskan träffar taket på tanken och inte rinner undan. Tillskillnad från vid 

lägre volymer då vätskan rinner undan utan att vätskenivån höjs vid sensorn. Det är först vid 

extremt låga eller höga volymer som det kan bli problem med rangen för ureatanken. För  

lutningar i ± 15° syns i Figur 6.4 att vid krävs det i princip helt full eller tom tank för det ska 

inträffa. 

Nivåfelet för ureatanken syns i Tabell 6.1, där syns att den är lite mer varierande vad gäller 

volymen än för andra tankar men det är ingen extrem avvikelse utan kan ses som konstant 

oberoende av volym och är omkring 4.5 %. Med avseende på lutning så är nivåfelet konstant.  
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Figur 6.8: Ureatank med sensor monterad i toppen av tanken. Pilen på tanken till vänster pekar på enheten 
med sensor och uppsugningsrör. Ureatanken till höger visar tankens placering i förhållande till 
färdriktningen. 

Sensorn för oljetråg motorolja är placerad vid den smala utskjutande delen som syns i Figur 6.9. 

Detta leder till att sensorn är väldigt känslig för lutningar i X-led vilket syns i Figur 6.3, i Y-led är 

även sensorn placerad långt ut på kanten. Detta leder till att det snabbt blir stora variationer i 

vätskenivån vid lutningar. Detta gör också att sensorn för många lutningar kommer registrera 

antingen full vätskenivå eller ingen vätskenivå. När lastbilen lutar framåt kommer sensorn bli 

torrlagd och registrera 0 % i vätskenivå. Vid lutningar i sidled så visar den mer ifall lutningen 

sker mot den sida som sensorn sitter närmast. Men för stora lutningar mot den sida sensorn 

sitter närmast, samt för små vätskenivåer kommer sensorn att bli torrlagd. Hur sensorn sitter 

placerad ses i Figur 6.9. Sensorn placering gör att rangen vid lutningar ±40° är väldigt liten 

oavsett volym. För lutningsrangen ±15° är rangen bättre men där beror rangen i förhållandevis 

större utsträckning på volymen än den gör för lutningsrangen ±40°. Nivåosäkerheten för oljetråg 

motorolja syns i Tabell 6.1, där ses att den är i princip konstant oberoende av lutning och 

fyllnadsgrad och ligger på drygt 2 %.  

  

Figur 6.9: Figur som visar sensorns placering i ett oljetråg motorolja. Sensorn utgörs av det röda strecket i 
bilden till vänster.  

 

Oljetråget för växellåda kan ses i Figur 3.7. Oljetråget är långsmalt med långa delen av 

oljetråget i X-led. Sensorn är placerad i den främre änden av oljetråget i X-led i lastbilens 

färdriktning, samt nära kanten för Y-led, vilket ses i Figur 6.10. Från Figur 6.3 ses att sensorn är 

väldigt känslig för lutningar i X-led, vilket gör att den för många lutningar i X-led antingen visar  

100 % fyllnadsgrad eller 0 %. Lutar lastbilen framåt kommer sensorn bli täckt av växellådsolja, 

om lastbilen lutar bakåt blir den helt torrlagd. Lutar lastbilen i sidled till höger i lastbilens 

färdriktning kommer sensorn bli mindre täckt av växellådsolja och registrera en mindre nivå. 

Detta beroende på sensorns placering i sidled, på motsvarande sätt leder lutningar till vänster i 

sidled att sensorn visar en högre vätskenivå. På grund av sensorns placering är rangen väldigt 
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liten i lutningsrangen ±40° oavsett volym i oljetråget. Från Figur 6.4 syns att i lutningsrangen 

±15° är den bättre men där beror rangen i större utsträckning på volymen som finns i oljetråget. 

Från Figur 6.5 och Tabell 6.1 syns att nivåosäkerheten för oljetråg växellåda kan ses som 

konstant oberoende av volym och lutning och ligger omkring 2 %.  

 

 

Figur 6.10: Oljetråg växellåda där det svarta strecket motsvarar sensorns placering. Färdriktning är inåt i 
figuren.  

Resultatet över hur nivåförändringen sker i varje tank tyder på att det finns potential för 

konceptet men även att konceptet har begränsningar såsom små och stora volymer i tankarna. 

Är tankarna tomma respektive fulla kommer det bli i det närmaste omöjligt att detektera 

lutningen. Se exempelvis på den enkelmonterade dieseltanken som vid 25 % volym kommer 

sensorn visa 0 % i vätskenivå för många lutningskombinationer.  

Placeringen av sensorn är viktig för att rangen skall bli så bra som möjligt, placering i änden av 

tanken kommer leda till att rangen blir väldigt liten. Detta visar sig i oljetråget för växellådan och 

motoroljan då dessa är väldigt känsliga för lutningar beroende på sensorns placering. För båda 

dessa oljetråg har samma vätskenivå ett stort antal lutningskombinationer. Detta utgörs av de 

stora vita fälten som visar att sensorn inte registrerar någon nivåförändring utan visar 100 % 

alternativt 0 %. Att bestämma lutningen utifrån information om vätskenivån från bara dessa två 

vätsketankar blir därmed svårt.  

Lutningar i ±40° är extremt mycket och en lastbil som lutar så mycket inträffar ytterst sällan. Att 

undersöka lutningar för ±15° är därför mer intressant då en lastbil kommer luta inom det 

intervallet betydligt oftare. Då risken att någon tank visar 0 % eller 100 % vid lutningar inom 

±15° är mindre borde det öka sannolikheten att en lutning kan bestämmas.   

Toleranserna är större för diesel och ureatanken, den största orsaken till det är att den vertikala 

resistanssensorn med steg sitter monterad i båda dessa två tankar. Nivåosäkerheten påverkar 

hur noggrant lutningen kan bestämmas. Hur mycket detta påverkar lutningsosäkerheten beror 

också på hur känslig tanken är för lutningar. För ureatanken krävs det väldigt stora lutningar för 

att åstadkomma någon nivåförändring. Vilket gör det svårt att veta om förändringen med 

säkerhet kan bestämmas beroende på lutningen. För de båda oljetrågen där nivåförändring 

sker snabbt för även små lutningar blir toleransernas påverkan för noggrannheten i lutningen 

mindre.   

Från Tabell 6.1 syns att nivåosäkerheten skiljer mellan tankarna, däremot har den visat sig vara 

i princip konstant oavsett lutning och vätskevolym för alla undersökta tankar.  
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6.1.2 Entydiga lösningar  

För att kunna bestämma lutningen behöver informationen om nivåändringarna från flera tankar 

samköras. För att visa principen skapas en graf som visar nivåförändringarna beroende på 

lutning för alla vätsketankar som ingår i Steg 1. Resultatet av det kan ses i Figur 6.11. Där visas 

nivåförändringen som inträffar i flera vätsketankar där alla har 50 % volym som funktion av 

lutningen. För att lättare kunna urskilja vätsketankarna från varandra i grafen tilldelas varje tank 

en viss färg. Detta gör att det inte går att se om nivåförändringen innebär att sensorn visar ett 

högre eller mindre värde, men denna information visas i Figur 6.3 och Figur 6.4 i kolumnen med 

50 % volym för tankarna.  

Kärnan av det som visas i Figur 6.11 är hur nivåförändringarna sker olika i tankarna, vissa får 

stora nivåförändringar för lutningar i X-led, medan andra påverkas mer av lutningar i Y-led.   

I exemplet antas lastbilen vara utrustad med en enkelmonterad dieseltank istället för den 

dubbelmonterade dieseltanken.  

 

Figur 6.11: Nivåförändringen som funktion av lutningen för enkelmonterad dieseltank, ureatank, oljetråg 
motorolja och oljetråg växellådsolja.   

Ur Figur 6.11 syns att för en viss kombination av nivåförändringar i ureatanken, dieseltanken 

och de båda oljetrågen skulle lutningen kunna motsvara det svartmarkerade området. Om 

ureatanken och dieseltanken inte går att använda i konceptet, vilket skulle kunna inträffa om 

båda tankarna är fulla, så skulle lutningen också kunna vara det brunmarkerade området. Detta 

är ett problem då det krävs en entydig lösning för att noggrant kunna bestämma lutningen. Ett 
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liknande scenario är de två gråmarkerade områdena, detta scenario skulle kunna inträffa om 

dieseltanken inte går att använda. Områdena är sådana att växellådan visar 0 %, sensor för 

urea och motorolja visar samma nivå för dessa områden. Detta är således ytterligare ett 

scenario där icke entydiga lösningar hittas.   

En förutsättning för att konceptet skall fungera är att entydiga lösningar går att hitta. För att 

undersöka om entydiga lösningar kan hittas skapas ett skript som för en viss vätskenivå och en 

viss lutning undersöker vätskenivån vid alla andra möjliga lutningar. Skriptet undersöker om 

skillnaden mellan den undersökta lutningen och andra tänkbara lutningar är mindre än 

nivåosäkerheten. Ovanstående gjordes för alla tankar, om det uträknade värdet befanns vara 

mindre än nivåosäkerheten för alla tankar som undersöks sparas värdet 1 i en matris. 

Vätskenivåerna undersöks i varje tank från 0 % i volym till 100 % med 25 % steg. Lutningen 

undersöks med 5° noggrannhet. För varje fall av olika volymkombinationer beräknas antalet 

ickenollskiljda element.  På detta vis erhålls en datamängd som anger om det finns en entydig 

lösning (det vill säga ett svar som uppfyller noggrannhetskravet) eller inte. Denna datamängd 

undersöktes för varje kombination av volym och lutning för att se hur många entydiga lösningar 

som kan hittas. Med lutningsrangen ±40° i X- och Y-led och 5 ° intervall mellan de undersökta 

lutningarna blir det totalt 289 olika lutningskombinationer. Går det att hitta entydiga lösningar för 

varje lutningskombination kommer det för en kombination av volymer att vara 289 stycken 1:or i 

matrisen.  

Då antalet tankar är 4 stycken i Steg 1 blir antalet kombinationer olika volymer som undersöks: 

5*5*5*5 = 625. En viss kombination av volymer kommer hädanefter att kallas fall. Då antalet fall 

är 625 är det av tidsmässiga skäl orimligt att detaljstudera varje fall. Fallen undersöks genom att 

plotta hur stor andel av antalet lutningskombinationer som det finns entydiga lösningar för. För 

Steg 1 finns det två olika scenarior, då antingen en enkelmonterad eller dubbelmonterad 

dieseltank kan användas.  

Till att börja med undersöks plottarna med entydiga lösningar för Steg 1 och den 

enkelmonterade dieseltanken. Genom att studera dessa kan ett antal slutsatser tas. Det 

framkom att om nivån i fler än två av tankarna ligger utanför intervallet 25-75 % volym går det i 

princip inte att hitta några entydiga lösningar alls. Det syntes även att inom lutningsrangen ±15° 

finns det överlag förhållandevis fler kombinationer som ger entydiga lösningar. Problemet är att 

det ofta inte täcker in hela området med lutningsrangen ±15° vilket skulle behövas för att få 

konceptet att fungera för det lutningsintervallet. När det blir som bäst för lutningsrangen ±40° så 

blir det ungefär 1/3 av antalet lutningskombinationer för ett fall som det finns entydiga lösningar 

inom (se Figur 6.13). I Figur 6.12 och Figur 6.13 visas exempel på ett fall när det finns få 

entydiga lösningar, respektive ett fall när det finns många.  
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Figur 6.12: Det inringade området i figuren motsvarar antalet lutningskombinationer som det finns entydiga 
lösningar för med 25 % volym i oljetråg växellådsolja och 0 % i volym för övriga tankar.   

 

 

Figur 6.13: Det inringade området i figuren motsvarar antalet lutningskombinationer som det finns entydiga 
lösningar för med  50 % volym i dieseltanken och oljetråg för motorolja, 25 % volym i ureatanken och 75 % i 
oljetråg för växellådsolja.    

Problemet är att Figur 6.13 som motsvarar ett bra exempel för Steg 1 med enkelmonterad 

dieseltank är det fortfarande väldigt få antal lutningskombinationer där det går att hitta entydiga 

lösningar.  

För att presentera resultatet mer tydligt undersöks hur stor andel av antalet 

lutningskombinationer som består av 1:or i matrisen som beskrevs ovan, det vill säga det 

område där det finns entydiga lösningar. Resultatet för den undersökningen presenteras i figur 

6.14 - Figur 6.17. Där visas hur många lutningskombinationer av alla möjliga 625 fall det finns 

entydiga lösningar för. Dels visas för lutningsrangen ±40° lutning, både med 0–100% volym för 

alla tankar (Figur 6.14) samt med 25-75 % (Figur 6.15). Detta då det borde finnas fler entydiga 

lösningar när tankar har volym inom det intervallet. Även ±15° lutning undersöks, med 0 – 100% 

volym för alla tankar (Figur 6.16), samt med 25-75 % (Figur 6.17).  I fallet med lutningar ±40° 
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blir det med 5° graders intervall 289 olika möjliga lutningar. För att det skall finnas entydiga 

lösningar i alla lutningskombinationer skall det därför finnas 289 antal lutningskombinationer 

med entydiga lösningar. I lutningsrangen ±15° är motsvarande siffra 49 olika 

lutningskombinationer. 

 

 

 
 

 
 

Figur 6.14: Antal lutningskombinationer för 
lutningsrangen ±40°. 

Figur 6.15: Antal lutningskombinationer för 
lutningsrangen ±40° med 25-75% volym i alla tankar. 

  

 
 

 
 

Figur 6.16: Antal lutningskombinationer för 
lutningsrangen ±15°. 

 

Figur 6.17: Antal lutningskombinationer för 
lutningsrangen ±15° med 25-75% volym i alla tankar. 

 

I Figur 6.14 - Figur 6.17 ses att det aldrig med 5° noggrannhet går att hitta entydiga lösningar 

för alla lutningskombinationer. Som bäst är det ungefär 100 av 289 lutningskombinationer i 

lutningsrangen ±40° (Figur 6.14 och Figur 6.15) som det finns entydiga lösningar för. Det blir 

bättre om alla tankar har volym mellan 25-75 % (jämför Figur 6.14 med Figur 6.15). Om 

intervallet ±15° undersöks (Figur 6.16 och Figur 6.17) hittas förhållandevis betydligt fler entydiga 

lösningar, det blir även bättre om alla tankar har volym mellan 25-75 %, dock går det aldrig att 

hitta entydiga lösningar för alla lutningskombinationer. Figur 6.14 – Figur 6.17 bekräftar därmed 

de slutsatser som kunde tas från att studera plottarna för varje fall.  
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Den dubbla dieseltanken har en annan nivåförändring än för den enkelmonterade, det är därför 

intressant att se om det finns skillnader mellan hur många entydiga lösningar som går att hitta. 

Undersökningen av det går till på motsvarande sätt som den enkelmonterade undersöktes. När 

de 625 olika fallen med entydiga lösningar undersöks blir resultatet väldigt liknande det som för 

den enkelmonterade dieseltanken. I Figur 6.18 och Figur 6.19 visas exempel på ett litet område 

med entydiga lösningar, respektive ett relativt stort område. Dessa kan jämföras med Figur 6.12 

och Figur 6.13 för ett litet, respektive stort område med entydiga lösningar för scenariot med 

den enkelmonterade dieseltanken.  

 

Figur 6.18: De inringade områdena i figuren motsvarar antalet lutningskombinationer som det finns entydiga 
lösningar, i detta fall är det 100 % volym i oljetråg växellådsolja och 0 % i volym för övriga tankar.   

    

 

Figur 6.19: Det inringade området i figuren motsvarar antalet lutningskombinationer som det finns entydiga 
lösningar, i detta fall är det 50 % volym i diesel- och ureatanken , samt 75% i de båda oljetrågen.   
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Figur 6.20: Antal lutningskombinationer för 
lutningsrangen ±40°. 

Figur 6.21: Antal lutningskombinationer för 
lutningsrangen ±40° med 25-75% volym i alla tankar. 

  

 
 

 
 

Figur 6.22: Antal lutningskombinationer för 
lutningsrangen ±15°. 

 

Figur 6.23: Antal lutningskombinationer för 
lutningsrangen ±15° med 25-75% volym i alla tankar. 

 

I Figur 6.20 – Figur 6.23 syns hur många lutningskombinationer det finns entydiga lösningar för, 

motsvarande gjordes för den enkelmonterade dieseltanken. Skillnaden i hur många lutningar 

det finns entydiga lösningar för mellan dessa är ytterst marginell, jämför Figur 6.20 – Figur 6.23 

med Figur 6.14 – Figur 6.17. I Figur 6.20 – Figur 6.23 syns att det inte går att hitta några 

entydiga lösningar med den dubbelmonterade dieseltanken för alla lutningskombinationer 

varken för lutningsrangen ±40° eller lutningsrangen ±15°. Används 25-75 % volym i tankarna 

kommer antalet lutningskombinationer med entydiga lösningar bli förhållandevis bättre än för 

alla volymer (jämför Figur 6.20 med Figur 6.21, respektive Figur 6.22 med Figur 6.23) men det 

finns fortfarande inget fall som ger en enda entydig lösning som gäller för alla lutningar.     

Från resultatet syns att det inte går att hitta entydiga lösningar för alla lutningskombinationer, 

varken inom lutningsrangen ±40° eller ±15°. Att besvara de två andra frågeställningarna; Om så 

är fallet, med vilken noggrannhet kan lutningen bestämmas. (givet nuvarande placering och 

toleranser för montering av tankar och sensorer) och Går det att, jämfört med dagens koncept, 

förbättra volymberäkning med lutningsinformation blir då helt irrelevant då resultatet för Steg 1 

visat att lutningen på ett fordon ej kan bestämmas inom lutningsintervallet ±5°, det vill säga på 

ett inte tillförlitligt sätt.  
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6.2 Steg 2. Med tillgång till bästa sensorteknik  

6.2.1 Ta fram lutningen med hjälp av information om tanknivåer 

På samma sätt som frågeställningen; Kan man, utifrån information om tanknivåer i flera tankar, 

få fram lutningen på ett fordon, undersöktes för Steg 1, undersöks även Steg 2 på samma sätt. 

Nivåförändringarna som sker i vätsketankarna som funktion av lutning visas i Figur 6.24 för  

lutningsrangen ±40° och i Figur 6.25 för lutningsrangen ±15° för de vätsketankar som 

undersöks i Steg 2. Även nivåosäkerheten undersöks. Detta visas i Figur 6.26 och 

sammanfattas i Tabell 6.2.  Behandlingen av datamängden som krävs för att visa detta görs på 

samma sätt som resultatet för Steg 1.  
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Figur 6.24: Hur vätskenivåerna förändras i olika vätsketankar vid lutning i två led för Steg 1. Vätskenivån går 
från 0 till 100 % i figuren. 
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Figur 6.25: Nivåförändringar i vätsketankar i Steg 2 som lutas i 15 grader. 
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Figur 6.26: Osäkerheten i nivån för vätsketankar i Steg 2. De vita områdena indikerar ett område utanför 
rangen för tanken,  där är toleranser således ointressanta att undersöka då sensorn inte bidrar med någon 
betydelsefull information. 
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Tabell 6.2: Vilken osäkerhet det finns i nivån för vätsketankar och volymen vätska i tanken som används i 
Steg 2 på grund av toleranserna. 

Typ av tank: Nivåosäkerhet i % 

 10 % Volym 25 % Volym 50 % Volym 75 % Volym 90 % Volym 

Diesel enkel 2.2 ± 0.2 2.2 ± 0.2 2.1 ± 0.2 2.1 ± 0.1 2.2 ± 0.2 

Diesel dubbel 2.2 ± 0.3 2.3 ± 0.2 2.0 ± 0.2 2.0 ± 0.2 2.2 ± 0.2 

Urea 2.5 ± 0.3 2.5 ± 0.2 2.1 ± 0.3 2.1 ± 0.2 2.3 ± 0.2 

Oljetråg motorolja 2.3 ± 0.2 2.2 ± 0.2 2.2 ± 0.3 2.2 ± 0.3 2.3 ± 0.3 

Oljetråg växellådsolja 2.3 ± 0.2  2.3 ± 0.2 2.1 ± 0.2 2.1 ± 0.2 2.3 ± 0.2 

Kylarvätska 2.2 ± 0.2 2.3 ± 0.2 2.3 ± 0.2 2.0 ± 0.3 2.1 ± 0.3 

Spolarvätska 4.2 ± 0.2 4.1 ± 0.2 4.2 ± 0.2  4.1 ± 0.3 4.1 ± 0.2 
 

Ur Figur 6.25 och Figur 6.25 syns nivåförändringarna i lutningsrangen ±40° respektive ±15° för 

de tankar som ingår i Steg 2. Där syns att nivåförändringarna för den enkel- och 

dubbelmonterade dieseltanken och de både oljetrågen sker på samma sätt som i Steg 1. Det 

resonemang som fördes kring nivåförändringar på grund av lutning och range gäller även för 

Steg 2 för dessa tankar.  

Nivåförändringarna för ureatanken i Steg 2 avviker litegrann från Steg 1, detta har att göra med 

upplösningen på sensorn. I Steg 1 består den av 39 steg, där det högsta steget motsvarar  

100 % volym. För att räkna om indelningen av 39 steg till procentform sker det avrundningar, 

vilket gör att en del av nivåförändringarna inte ser exakt likadana ut i Steg 2 som i Steg 1. Det 

syns även i Tabell 6.2 att nivåosäkerheten för ureatanken blivit mindre, den ligger på drygt 2 % 

nu, den går fortfarande att antas som konstant oberoende av volym och lutning. 

Ur Figur 6.26 och Tabell 6.2 syns att nivåosäkerheten för de båda dieseltankarna har blivit 

mindre, detta som en följd av bättre sensorer. Nivåosäkerheten ligger nu på runt 2 % för de 

båda varianterna på dieseltankar och nivåosäkerheten kan fortfarande ses som konstant 

oberoende av volym och lutning. De båda dieseltankarna i Steg 1 har 26 steg men för de 

undersökta volymerna finns det steg som motsvarar den undersökta volymprocenten vilket gör 

att avrundningar inte behöver ske, på samma sätt som för ureatanken.  

Oljetråg för växellådsolja och motorolja har samma toleranser som i Steg 1 då samma sorts 

sensor används för både Steg 1 och Steg 2.  

Kylarvätskan har ett långt utstickande parti som går i X-led (se Figur 3.4). Ur Figur 6.24 syns att 

för större volymer och positiva lutningar i X-led kommer sensorn bli mer täckt av vätska och 

därmed registrera en högre vätskenivå. Vid mindre volymer kommer inte vätskan lägga sig där 

sensorn sitter, liknande det som inträffar för ureatanken. Sensorns placering är inte helt centralt 

placerad i Y-led vilket leder till att den blir mer täckt av vätska vid sidledslutningar åt 

höger(negativa Y-led). Den sensorplacering som används i undersökningen visas i Figur 6.27. 

Rangen på kylarvätsketanken för lutningar i ±40° är beroende av volymen, ur Figur 6.25 syns 

att för lutningar ±15° spelar volymen mindre roll för hur stor rangen blir. Ur Tabell 6.2 syns att 

nivåosäkerheten för kylarvätskan är dryga 2 % och är i princip konstant vad gäller variationerna 

i volym och lutning.  
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Figur 6.27: Kylarvätsketank, den svarta pricken motsvarar sensorns placering.  

 

Spolarvätsketanken är i stora drag kubiskformad med vissa utstickande partier (se Figur 3.8). I 

Figur 6.24 syns att ekvidistanslinjerna blir rundade vilket förklaras av en centralt placerad 

sensor. Vid stora fyllnadsgrader och lutningar kommer det, precis som för diesel- och 

ureatanken, innebära att större mängd vätska hamnar hos sensorn och den registrerar ett högre 

värde på vätskenivån. Placeringen av sensorn kan ses i Figur 6.28. Rangen för 

spolarvätsketanken för lutningsrangen ±40° är liten vid små volymer men bra så länge den inte 

är nästan helt full. I Figur 6.25 syns att för lutningsrangen ±15° är rangen nästan alltid bra 

oavsett volym.  Ur Tabell 6.2 syns att nivåosäkerheten på spolarvätsketanken ligger runt dryga 

4 %, och kan anses vara konstant. Spolarvätskan har större osäkerhet än många av de andra 

tankarna, en tänkbar anledning till det är att det är en liten tank med liten längd på sensorn 

vilket gör att digitala toleranser hos sensorn får större effekter än för längre sensorer.  

 

Figur 6.28: Spolarvätsketank där ringen motsvarar sensorns placering.  

 

Ingen av sensorerna placerade i spolarvätsketanken eller kylarvätsketanken visar samma 

tendens till att vid höga fyllnadsgrader enbart visa 0 % eller 100 %, likt de båda oljetrågen. 

Detta kan bero på mer centralt placerade sensorer samt inte lika avlånga former som 

exempelvis oljetråget för växellådan eller den enkelmonterade dieseltanken har. Avlånga former 

och icke centralt placerade sensorer ökar sannolikheten att sensorn blir helt täckt av vätska eller 

torrlagd vid lutningar. Vid lutningar för stora volymer kommer vätskan nå taket istället för att 

rinna undan som den gör vid låga volymer och då samlas mer vätska runt sensorn. Detta är en 

fördel då chansen att fler tankar kan bidra med nivåförändringsinformation när lastbilen står i en 

lutning ökar. Vilket gör att risken för icke entydiga lösningar minskar samt att lutningen kan 

bestämmas noggrannare.  

Nivåosäkerheten ses i Tabell 6.2 och skiljer sig mellan tankarna. Vad gäller variationerna vid 

volym och lutning kan dessa ses som konstanta för alla tankar.  
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6.2.2 Entydiga lösningar 

För att konceptet skall fungera måste det gå att hitta entydiga lösningar vilket visades i Kapitel 

6.1.2 för Steg 1. Detta gäller även för Steg 2. En fördel gentemot Steg 1 är att det finns fler 

vätsketankar att tillgå i konceptet. Fler vätsketankar gör att konceptet blir mindre känsligt mot 

begränsningar, såsom att en tank har väldigt lite eller mycket vätskevolym då samma 

vätskenivå kan motsvara många lutningskombinationer. I Figur 6.29 visas hur nivåförändringen 

sker med alla tillgängliga tankar i Steg 2. I exemplet används den enkelmonterade dieseltanken.  

 

 

Figur 6.29: Nivåförändringen som funktion av lutningen för enkelmonterad dieseltank, ureatank,  
kylarvätsketank, spolarvätsketank, oljetråg motorolja och oljetråg växellådsolja.  

 

Från Figur 6.29 ses att fler lutningskombinationer täcks in av nivåförändringarna i tankarna. 

Detta gör att antalet lutningskombinationer med entydiga lösningar borde vara fler än i Steg 1. 

För att undersöka detta körs samma skript som gjordes för tankarna i Steg 1 även för tankarna i 

Steg 2. Då nivåförändringen sker annorlunda för den enkelmonterade dieseltanken gentemot 

den dubbelmonterade i Steg 2 så undersöks antalet entydiga lösningar för både den 

enkelmonterade och den dubbelmonterade dieseltanken.  
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Då antalet tankar är sex stycken i Steg 2 tillskillnad från fyra som det var i Steg 1 ger det att 

antalet fall om volymen beräknas från 0 % till 100 % med 25 % steg blir 5*5*5*5*5*5 = 15625. I 

Steg 1 där det var 625 fall var det möjligt att på ett övergripande sätt undersöka varje fall för sig, 

i Steg 2 görs inte det av tidsmässiga skäl. Däremot undersöks hur många lutningskombinationer 

varje fall täcker in. Detta undersöks på motsvarande sätt som gjordes i Steg 1.   

 

 
 

 

 
 

Figur 6.30: Antal lutningskombinationer för lutningsrangen 
±40°. 

Figur 6.31: Antal lutningskombinationer för 
lutningsrangen ±40° med 25-75% volym i alla tankar.
  

 

 
 

 

 
 

Figur 6.32: Antal lutningskombinationer för lutningsrangen 
±15°. 

 

Figur 6.33: Antal lutningskombinationer för 
lutningsrangen ±15° med 25-75% volym i alla tankar. 

I Figur 6.30 – Figur 6.33 syns att andelen lutningskombinationer med den enkelmonterade 

dieseltanken har blivit betydligt bättre än i Steg 1 (se Figur 6.14 – Figur 6.17). Andelen 

lutningskombinationer inom lutningsrangen ±15° är även i Steg 2 bättre än för lutningsrangen 

±40°. I Figur 6.30 syns att för lutningsrangen ±40° går det fortfarande inte att hitta ett fall där det 

finns entydiga lösningar för alla lutningskombinationer. För lutningsrangen ±15° och med alla 

volymkombinationer (se Figur 6.32) är det 1110 fall av 15625 möjliga där det finns entydiga 

lösningar för alla lutningskombinationer. Detta ger en siffra på 7 % av alla möjliga fall där det 

finns entydiga lösningar för alla lutningskombinationer.  



  

 60 
 

Är volymen mellan 25-75 % (se Figur 6.33) blir andelen fall 208 av 729 möjliga, vilket ger att i  

29 % av fallen finns det entydiga lösningar för alla lutningskombinationer.   

Hur många entydiga lösningar som går att hitta med den dubbelmonterade dieseltanken 

redovisas i Figur 6.34 – Figur 6.37.  

 

 

 
 

 

 
 

Figur 6.34: Antal lutningskombinationer för lutningsrangen 
±40°. 

Figur 6.35: Antal lutningskombinationer för 
lutningsrangen ±40° med 25-75% volym i alla tankar.
  

 

 
 

 

 
 

Figur 6.36: Antal lutningskombinationer för lutningsrangen 
±15°. 

 

Figur 6.37: Antal lutningskombinationer för 
lutningsrangen ±15° med 25-75% volym i alla tankar. 

Från Figur 6.34 – Figur 6.37 ses att antalet lutningar där det finns entydiga lösningar för den 

dubbelmonterade tanken i Steg 2 är betydligt bättre än i Steg 1 (jämför med Figur 6.20 – Figur 

6.23). Antalet fall där det finns entydiga lösningar för alla 289 lutningskombinationer inom 

lutningsrangen ±40° är fortfarande noll. I Figur 6.36 är antalet fall med entydiga lösningar för 

alla lutningskombinationer 245 av 15625 möjliga. Detta ger en procentsiffra på 1.6 %. Om 

volymen är mellan 25-75 % blir det 68 fall av 729 möjliga, vilket ger 9 % av alla möjliga fall. 

Detta är en försämring jämfört med den enkelmonterade dieseltanken.  
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Det går inte för något fall att hitta entydiga resultat för lutningar inom ±40°. För lutningsrangen 

±15° går det att ifall den enkelmonterade dieseltanken används och volymen är mellan 25-75 % 

att i 29 % av fallen hitta entydiga lösningar. Även denna siffra är för liten för att det ska kunna 

anses gå att få fram lutningen på ett fordon. Detta gör att även för Steg 2 blir de övriga 

problemformuleringarna irrelevanta.  

Det gick att få fram entydiga lösningar till 29 % för enkelmonterade dieseltanken respektive  

9 % för dubbelmonterade dieseltanken av lutningskombinationerna med 5° noggrannhet, detta 

när lutningsrangen om ±15° används och fyllnadsgraden är 25-75 %. Detta skulle kunna 

användas för att använda för att göra en plausibilitetsdiagnos för både nivåsensor och 

lutningssensor om lastbilen är utrustad med en sådan. Om alla nivåsensorer förutom en ger 

nivåer som motsvarar en viss lutning men en inte gör det skulle det kunna användas för att 

eventuellt detektera en trasig sensor.  

6.3 Steg 3. Nivåberäkning med lutningsgivare 

Då det visat sig omöjligt att bestämma lutningen på att bra sätt med hjälp av nivåförändringen är 

ett alternativ att låta en lutningsgivare göra det. Lutningen kan då alltid bestämmas med exakt 

samma noggrannhet. När lutningen bestäms kan volymen räknas ut med hjälp av 

volymmatriserna och nivån på vätskehöjden från sensorn. De toleranser som finns för sensor 

och infästning på tank finns även med i detta fall, se Tabell 6.1 och Tabell 6.2. För toleranser på 

sensor, infästning och lutningsgivare kan volymen bestämmas med det volymfel som visas i 

Figur 6.38 och Tabell 6.3 för Steg 1, respektive Figur 6.39 och Tabell 6.4 för Steg 2.  

 

Figur 6.38: Volymfel för tankar som ingår i Steg 1 med lutningsgivare.  
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Tabell 6.3:Volymosäkerheten vid volymberäkning med lutningsgivare för vätsketankar som används för  
Steg 1. 

Typ av tank: Nivåosäkerhet i % 

 10 % volym 25 % Volym 50 % Volym 75 % Volym 90 % Volym 

Diesel enkel 5.7 ± 0.2 5.7 ± 0.2  5.6 ± 0.2 5.6± 0.2 5.7 ± 0.2 

Diesel dubbel 5.7 ± 0.2 5.9 ± 0.2 5.8 ± 0.2 5.6 ± 0.2 5.6 ± 0.2 

Urea 5.4 ± 0.3 5.3 ± 0.3 4.5 ± 0.3 4.5 ± 0.3 4.9 ± 0.3 

Oljetråg motorolja 6.7 ± 0.2 6.5 ± 0.2 6.7 ± 0.3 6.4 ± 0.3 6.6 ± 0.3 

Oljetråg växellådsolja 6.3 ± 0.2  6.5 ± 0.2 6.5 ± 0.2 6.5 ± 0.2 6.8 ± 0.2 

 

 

 

Figur 6.39: Volymfel för tankar som ingår i Steg 2 med lutningsgivare.  

 

Tabell 6.4: Volymosäkerheten vid volymberäkning med lutningsgivare för vätsketankar som används för  
Steg 2. 

Typ av tank: Nivåosäkerhet i % 

 10 % Volym 25 % Volym 50 % Volym 75 % Volym 90 % Volym 

Diesel enkel 3.6 ± 0.2 3.6 ± 0.2 3.5 ± 0.2 3.5 ± 0.1 3.6 ± 0.2 

Diesel dubbel 4.6 ± 0.3 4.8 ± 0.2 4.6 ± 0.2 4.5 ± 0.2 4.6 ± 0.2 

Urea 3.1 ± 0.3 3.0 ± 0.2 2.6 ± 0.3 2.7 ± 0.2 2.8 ± 0.2 

Oljetråg motorolja 6.7 ± 0.2 6.5 ± 0.2 6.7 ± 0.3 6.4 ± 0.3 6.6 ± 0.3 

Oljetråg växellådsolja 6.3 ± 0.2  6.5 ± 0.2 6.5 ± 0.2 6.5 ± 0.2 6.8 ± 0.2 

Kylarvätska 3.9 ± 0.2 4.1 ± 0.2 4.2 ± 0.2 4.1 ± 0.3 4.3 ± 0.3 

Spolarvätska 5.0 ± 0.2 4.9 ± 0.2 5.1 ± 0.2  4.9 ± 0.3 4.9 ± 0.2 

 

Toleranserna för lutningsgivaren är små (i rapporten används en noggrannhet på  1°) och 

lutningen kan därför bestämmas med stor noggrannhet. Trots detta blir nivåosäkerheten ganska 
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stor för de båda oljetrågen vilket ses i Tabell 6.3 och Tabell 6.4. Nivåosäkerheten med 

avseende på infästning och sensor ligger på drygt 2 % för de båda oljetrågen (Tabell 6.1) men 

vid volymberäkning med lutningsgivare ligger den på  6-7 % (Tabell 6.4). Förklaringen är att vid 

lutning sker det snabbt väldigt stora förändringar i nivån för dessa oljetråg, vilket kan ses i 

exempelvis Figur 6.3. Detta gör att  även små toleranser för lutningsgivare får stora effekter för 

nivåosäkerheten. Även vid jämförelse mellan Tabell 6.2 och Tabell 6.4 ses att även små 

toleranser på lutningsgivaren får stora effekter för nivåosäkerheten för den dubbelmonterade 

dieseltanken. Vid den jämförelsen ses också att tankar som inte får lika stor nivåförändring vid 

lutning får lutningsgivarens toleranser mindre effekt. Från Figur 6.38 och Figur 6.39 ses att 

nivåosäkerheten vid volymberäkning kan anses i princip konstant oberoende av volymen i 

tanken för alla tankar.  
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7 Diskussion och slutsatser  
 

Resultatet visar att lutningen inte kan bestämmas på ett tillräckligt tillförlitligt sätt, varken för 

Steg 1 eller Steg 2. Att det inte fungerar på ett tillförlitligt sätt i Steg 2 gör att rekommendationen 

definitivt blir att det inte är värt att lägga mer resurser på att använda konceptet för 

volymberäkning. I Steg 2 används bästa tillgängliga sensorteknik och alla tillgängliga 

vätsketankar är utrustade med sensorer, normalt finns det inte fler tankar att utrusta med 

sensorer. De toleranser som har visat sig ha störst påverkan är sensorerna, vilket visades i 

skillnaden mellan nivåosäkerheten i Steg 1 och Steg 2 för urea- och dieseltanken då dessa 

utrustas med bättre sensorer i Steg 2. Problemet är att detta inte är tillräckligt för att ge entydiga 

lösningar i de flesta fall vilket syntes i Steg 2 då bästa tillgängliga sensorteknik användes. Det 

finns således inget sätt att få konceptet att fungera i dagsläget.  

Det resultat som presenteras baseras på formen på tankarna som ingått i undersökningen samt 

placeringen av deras sensorer. I rapporten används de placeringar som tolkats ur ritningar och 

vid möten med specialister. För ett antal av tankarna är placeringen av sensorn hypotetisk vilket 

gör att ifall en sensor placeras i dessa tankar framöver kan nivåförändringen bete sig 

annorlunda än i det undersökta fallet. Likaså har ett urval av Scanias tankar undersöks, 

dieseltanken finns exempelvis i många olika former och sensorplaceringar. Om samma 

undersökning görs igen med andra former på tankar och sensor placeringar är det möjligt att 

resultatet skulle bli ett annat.  

För att mäta lutningen på ett tillförlitligt sätt måste andra metoder användas. Dels kan lastbilen 

utrustas med en lutningsgivare vilket även undersöktes. En annan metod är att installera två 

extra sensorer i en tank utrustad med en bra sensor. Genom att ha tre sensorer i en tank kan 

lutningen bestämmas på det viset. Denna lösning gör att problemet med icke entydiga lösningar 

försvinner så länge det är lagom mängd volym i tanken. 

Ett möjligt användningsområde är att använda konceptet för den plausibilitetsdiagnos som 

beskrevs i Kapitel 6.2.2. Detta gällde dock Steg 2 vilket förutsätter att alla tankar utrustas med 

sensorer av bästa tillgängliga teknik samt att kylarvätske- och spolarvätsketanken går att 

använda i konceptet. Det är även möjligt att konceptet kan fungera för att bestämma lutningen 

om 10° noggrannhet används istället för 5° som undersöks i rapporten.  

För att en tank ska ingå i konceptet måste volymberäkningar vara genomförda på den. Om en 

tank behöver ersättas med en ny på grund av exempelvis slitage eller skada måste den 

antingen ersättas av en exakt likadan eller så måste algoritmen uppdateras med den nya 

tankmodellen. Vid montering i fabrik sker montering med hjälp av moment men detta kanske 

inte kan garanteras vid reparationer på verkstäder. Detta gör att infästningstoleranserna blir 

större. Blir dessa toleranser större måste också toleranserna för nivåosäkerheten ökas. Vilket 

gäller om konceptet används för plasubilitetsdiagnos. 
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8 Rekommendation till fortsatt arbete 
 

Ska konceptet användas för plausibilitetsdiagnos för en sensor behöver en algoritm utvecklas. 

Algoritm ska samköra information från varje tank och dess sensor som ska ingå i konceptet. Till 

denna algoritm skickas information om nivån i tanken vid plant underlag och den nivåförändring 

som uppstår vid lutning in. I algoritmen måste sedan information om hur vätskan i varje tank 

beter sig vid lutningar finnas med, det vill säga vilka effekter lutningar i längd- och sidled får på 

nivån. På så vis kan informationen samköras och en lutning med en viss noggrannhet baserad 

på toleranser och vätskevolym räknas ut. 

Konceptet bygger på att volymen i tanken vid plant underlag är känd. Under körning kommer 

givetvis vätskevolymen i tankar såsom diesel och urea att minska. Även spolarvätska minskar 

ifall föraren använder det. Förbrukningen av dessa vätskor går lätt att beräkna, för exempelvis 

diesel har lastbilens insprutningssystem kontroll på hur mycket diesel som sprutas in i motorn. 

Ska konceptet användas måste en metod skapas för att ta fram information om förbrukning av 

dessa vätskor. Dessutom finns det minskning av vätskevolym som inte går lika lätt att detektera,  

exempelvis läckage av motorolja. En lämplig lösning för det är att föraren med jämna mellanrum 

får ställa lastbilen på en plan yta och där nollställa systemet. 
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 Appendix 

Sensorns upplösning för de undersökta vätsketankarna 

Tabell A.1: Sensorns upplösning för de vätsketankar som undersöks i Steg 1.  

Vätsketank: Antal steg: 

Diesel 26 

Urea 39 

Oljetråg motorolja Steglös 

Oljetråg växellådsolja Steglös 

 

Tabell A.2: Sensorns upplösning för de vätsketankar som undersöks i Steg 2.  

Vätsketank: Antal steg: 

Diesel Steglös 

Urea Steglös 

Oljetråg motorolja Steglös 

Oljetråg växellådsolja Steglös 

Spolarvätsketank Steglös 

Kylarvätsketank Steglös 

 


