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Abstract 
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Investigation of knock sensor  placement on HD-engine 
 

 
Peter Olsson 
 

 
 
 
This work is an experimental study where 
knock sensor placements are investigated 
using engine tests. The aim is to study 
the quality of the signal from knock 
sensors and how the signal for engine 
control is affected at different sensor 
locations on Scanias, engine DC13. To find 
out at witch position on the engine you 
can get a usable signal for engine control, 
the engine is running while the knock 
sensors with advanced measurement 
equipment is connected to the engine. 
Evaluation of signals from the knock 
sensors are made in the computer program 
Matlab. The program is producing a series 
of plots, from these plots it is visually 
possible to draw conclusions and find 
connections. It turns out that there is 
one special sensor placement which gives 
measurements that stand out from the rest 
and opens the possibility for further 
studies. 
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I 

 

Sammanfattning 

Det här arbetet är en experimentstudie där knacksensorplaceringar undersöks med hjälp av 

motortester. Undersökningens syfte är att studera hur signalkvaliteten från knacksensorer för 

motorreglering påverkas vid olika givarplaceringar på Scanias dieselmotor DC13. 

För att ta reda på var på motorn man kan få ut en användbar signal för motorreglering testkörs 

motorn samtidigt som knacksensorer tillsammans med avancerad mätutrustning är ansluten 

till motorn. 

Utvärdering av signalerna från knacksensorerna görs i datorprogrammet Matlab. Med hjälp av 

programmet tas en rad olika plottar fram där det visuellt är möjligt att dra slutsatser och hitta 

samband.  

Det visar sig att det finns en givarplacering som ger mätresultat som stickert ut från mängden 

och öppnar möjligheten till vidare studier. 
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1 Inledning 

 

I det här arbetet kommer olika placeringar av knacksensorer undersökas på Scanias 

sexcylindriga trettonliters dieselmotor DC13 07 EuroV (480 hk), för att se var man kan få ut 

en för motorreglering användbar signal. Analyseringen av data från sensorerna kommer att 

ske i datorprogrammet Matlab. 

Knacksensorn kan, enligt tidigare studier [1], användas för att detektera förbränningsstarten i 

dieselmotorer, men konceptet finns i dagsläget inte på dieselmotorer i serieproduktion. Om 

man kan återkoppla förbränningsstarten till motorns bränsleinsprutningssystem kan man 

kompensera för olika faktorer som påverkar tändfördröjningen. Detta leder till att man kan 

sänka utsläpp av till exempel kolmonoxid, kolväten, kväveoxider och sotpartiklar [2] samt 

även minska bränsleförbrukningen [1]. Alla motorer är individer, toleransvidder gör att det 

finns en viss spridning mellan de motorer som tillverkas. Återkoppling av knacksensor mot 

motorreglering kan ge möjlighet till att göra anpassningar för de individuella 

motorvariationerna.   

 

Det här arbetet är en experimentstudie där knacksensorplaceringar undersöks med hjälp av 

motortester. Målet med motortesterna är i första hand att hitta en position som ger en för 

förbränningsåterkoppling användbar signal från knacksensorerna. Det kommer att undersökas 

om/hur signalen ändras i olika körförhållanden. 

Uppmätt data kommer att analyseras genom att göra en så kallad snabb fouriertransform av 

signalen i ett svep över ett definierat tidsintervall. Därefter genomföra en visuell undersökning 

av plottad data.  

1.1 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att studera hur signalkvaliteten från knacksensorer för 

motorreglering påverkas vid olika givarplaceringar på Scanias dieselmotor DC13. 

1.2 Metod 

Arbetsgången för att uppnå målet med arbete kan delas upp i fyra punkter: 

 Litteraturstudier 

 Modifiering av fästelement 

 Testkörningen på Scanias 6-cylindriga 13-litersmotor i en testcell på KTH i 

Stockholm. 

 Analys av data i datorprogrammet Matlab. 
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1.3 Avgränsningar 

 Vid fastsättning av knacksensorerna används endast befintliga gängade hål. Det sker ingen 

borrning, slipning eller annan mekanisk bearbetning av motorn, inte heller någon form 

svetsning eller lödning. Däremot modifieras fästelement. 

Endast en typ och märke av knacksensor användas. 

  



3 

 

Figur 2. Knacksensorn som används i 

det här arbetet (Bosch 02612311739). 

 

1.4 Teori 

 

1.4.1 Knackning 

 

I en Ottomotor (fyrtakts bensinmotor) används knacksensorer (piezoelektriska 

accelerometrar) för att detektera knackning. Knackning är ett resultat av en oönskad 

förbränning i form av självantändning av den bränsle/luftblanding som finns i cylindern. 

Självantändningen, som vanligen sker som en kedjereaktion leder till tryckökning och 

värmeutveckling [3] vanligen på flera håll i cylindern. Tryckvågorna som uppstår vid detta 

självantändningsfenomen bryter i värsta fall det termiska gränsskikt av bränsle och luft som 

finns i förbränningsrummet och leder då till att kolven och/eller topplocket tar skada 

(smältskador och slutligen haveri). [4]  

För att undvika detta fenomen är knacksensorn återkopplad till ottomotorns tändsystem som 

vid detekterad knackningstendens flyttar tändningen närmare kolvens övre dödläge. Vissa 

system stänger av bränsletillförseln om knackningen blir stor. 

  

Den normala förbränningsmetoden i en dieselmotor är i form av en önskad självantändning av 

bränslet, till skillnad mot ottomotorn där självantändningen är oönskad . En annan väsentlig 

skillnad är att i dieselmotorn tillsätts bränslet först i slutet av kompressionsfasen direkt i 

cylindern och inte som i de flesta ottomotorer i insugsröret. Knacksensorn kan enligt tidigare 

studier[1] användas för att detektera förbränningsstarten i dieselmotorer, men konceptet finns 

i dagsläget inte på dieselmotorer i serieproduktion. Om man kan återkoppla 

förbränningsstarten kan man kompensera för olika faktorer. Detta leder till att man kan sänka 

utsläpp av till exempel kolmonoxid, kolväten, kväveoxider sotpartiklar[2] och 

bränsleförbrukning.[1] 

  

Knacksensorn  

Knacksensorn som används i det här arbetet är en piezoelektrisk vibrationssensor 

(accelerometer) från Bosch, (modellnummer 0261231173), se figur 1 och 2. Den ger ifrån sig 

en spänning när den utsätts för en förändrad acceleration (ändring i g-kraft). Det inbyggda 

piezoelementets känslighet vid 5kHz är 30 +- 6 mV/g . 

 

 

 

 

Figur 1. Piezoelementet är den 

inringade delen i figuren ovan. 



4 

 

1.5 Motorteknik 

 

Dagens moderna dieselmotorer använder sig av multiinsprutning och avgasåterledning, nedan 

följer information om dessa. 

1.5.1 EGR- Exhaust gas recirculation 

Exhaust gas recirculation eller avgasåterledning som det heter på svenska, innebär att delar av 

avgaserna återleds till motorns insugsrör. Genom att leda tillbaka delar av avgaserna till 

insugsröret och därmed också förbränningen reduceras utsläppen. Avgaser innehåller i 

huvudsak kvävgas, koldioxid, syre och vatten. Den gas som är mest viktig i EGR 

sammanhang är den inerta gasen kväve som leder till en sänkt förbränningstemperatur vilket i 

sin tur leder till minskade utsläpp av kvävoxider som i sin tur leder till minskning av vissa 

miljöproblem (surt regn till exempel) 

EGR leder även till en förändring av förbränningstiden och i viss mån även 

tändfördröjningen.[2] 

1.5.2 Bränsleinsprutning  

Bränsleinsprutningen på testmotorn kan delas upp i tre delar; pilot-, main- och post-

insprutning. Motorstyrsystemet har möjlighet att reglera mängd, tidpunkt insprutning startar 

samt insprutningsvaraktighet, experimentmotorn har dock begränsningen att endast reglera 

main-insprutningen (gäller motorn på KTH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.Multiinsptrutning, positiv vinkel betyder före övre dödläge och negativt betyder efter 

övre dödläge.  

Figur 3 är hämtad ur patent US 6666020 B2 [6]. Detta beskriver bland annat multiinsprutning. 

Testmotorns programvara innehåller endast pilot-,main-, och post-insprutning men principen 

är den samma, pre- och after insprutningarna kan ignoreras och main 1 och main 2 kan ses 

som en (main). 
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Syftet med pilot-insprutningen är öka trycket och temperaturen i cylindern i slutet  av 

kompressionsfasen. Den bidrar även till att reducera tändfördröjningen av main-

insprutningen, motoruppvärmningen, förbränningsljudet, och röknivåerna. Även 

motorvridmomentet på låga varvtal ökar vid användandet av pilotinsprutningen. 

 

Main- insprutningen är huvudinsprutningen, det är den som i huvudsak ger 

motorframdrivningen. En tidigt ställd insprutning leder till god verkningsgrad och en senare 

ställd insprutning leder till låga halter av kväveoxider. 

 

Post-insprutningen används för att öka avgastemperaturen för att uppnå förbränning av 

partiklar i avgaserna. Mängden post-insprutat bränsle optimeras vanligtvis mot 

avgastemperaturen [6] för att partikelförbränning och en eventuell katalysator ska fungera.   

 I experimenten är det intressant att justera dessa parametrar en aning  

(inom rimliga gränser för att inte skada motorn) för att se hur (om) knacksensorsignalen 

ändras med ändrade parametrar.  

. 
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2 Experiment 

2.1 Experimentmotorn  
Motorn som används i testerna är Scanias trettonliters sexcylindriga dieselmotor DC1307. 

I Figur 4 och Tabell 1 visas mer ingående data om motorn. 

 

Figur 4. Vridmoment- och effektdiagram 

 

Tabell 1. Motordata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slagvolym 12,7 liter 

Maximal effekt 480 hk (353 kW) vid 1900 r/min 

Maximalt vridmoment 2500 Nm mellan 1000 och 1300 r/min 

Tändföljd 1-5-3-6-2-4 

Euro 5-teknik Scania tvåvägs-EGR och Scania VGT (VariabelGeometriTurbo) 

Bränslesystem Scania XPI – enhetsinsprutning 
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2.2 Mätutrustning 

Dewetron 211 Är den mätutrustning som används i motortesterna. Instrumentet är en 

kombinerad dator och förstärkare som klarar av höga samplingshastigheter på nitton kanaler 

varav tre är digitala kanaler. Signalerna från knacksensorerna, cylindertryckgivaren och 

vevvinkelgivaren är de insignaler som loggas i dewetrondatorn.  

 

2.3 Uppmätta storheter 

2.3.1 Knacksensorsignal 

Signalerna från sex knacksensorer utplacerade på motorn loggas i datorn vid varje körning. 

Spänningsändringar som sänds ut från knacksensorerna är små men ingen extra förstärkare 

krävs eftersom dewetrondatorn har inbyggd förstärkare. 

 

2.3.2 Cylindertrycksignal 

En cylindertryckgivare är placerad i cylinder nummer ett för att kontinuerligt mäta trycket i 

cylindern. Under analyseringsfasen behövs värdena för att lättare se vid vilken vevaxelvinkel 

förbränningen startar och kunna se samband mot knacksensorsignalen. 

 

2.3.3 Vevvinkelgivare  

Vevvinkelsignalen är digital med upplösningen 3600 signaler per varv. Signalerna från 

givaren används även som varvtalsinformation. 
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2.4 Givarplacering 

Flera olika givarplaceringar på motorn undersöks. De kan delas in i givare på varma sidan, 

kalla sidan, topplacerad och gavelplacerad. De rekommendationer som finns från 

knacksensortillverkaren är att sensorn ska användas inom temperaturområdet – 40 till +150 

grader Celsius och monteras utan några packningar, fjäderbrickor och liknande mellanlägg. 

I experimentsyfte bortses det från rekommendationerna för vissa placeringar. En av projektets 

avgränsningar är att ingen mekanisk bearbetning av motorn får ske i samband med montering. 

Därför används befintliga skruvhål på motorn. För att möjliggöra montering behöver dock 

några monteringsdetaljer modifieras.  

 

 

2.4.1 Motorns kalla sida 

De placeringar som undersöks på kalla sidan är två olika placeringar, en på insugsröret och en 

på kamaxelkåpan, se Figur 6 . Kåpans placering kan delas in i två delar: En montering sker 

utanpå kåpan, befintlig skruv ersätts med en längre som även fäster sensorn, se position B i 

Figur 6. Den andra placeringen använder samma skruvhål för montering, skillnaden är att 

sensorn sitter i direkt kontakt med motorblocket. För att möjliggöra den andra monteringen 

modifieras en kamaxelkåpa som ersätter befintlig kåpa, se position C3 i Figur 7. 

Knacksensorerna på insugsröret kan inte monteras direkt mot skruvens anliggningsyta på 

insugsröret på grund av insugsrörets form, och storleken på knacksensorerna. Problemet löses 

med hjälp av en distanshylsa mellan sensorn och anliggningsytan på insugsröret, se Figur 8 

och position A i Figur 6.  

 
  

Figur 5. 

Sensorplaceringarna på kalla 

sidan av motorn. Sensor A 

sitter monterad med hjälp av 

en förlängd insugsrörsskruv 

med en distanshylsa mellan 

sensor och insugsrör. Sensor 

B sitter monterad utanpå 

kanaxelkåpan på kalla sidan 

av motorn strax under 

cylinder ett och två 
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Figur 6. Den modifierade kamaxelkåpan möjliggör att sensorn kan monteras i direkt kontakt 

med motorblocket. För att inte oljedimma ska läcka ut runt sensorn under körning tätas den 

med ett värmetåligt silikonbaserat tätningsmedel. I testmatrisen benämns placeringen C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. En förlängd skruv till insugsröret och distanshylsa möjliggör montering på 

insugsröret. 
 

2.4.2 Motorns varma sida 

Varma sidan av motorn har ursprungligen endast av två placeringar. Den ena sitter monterad i 

befintligt skruvhål strax bredvid avgaskanalens utlopp på cylinderhuvud ett och den andra är 

monterad på oljekylarkåpan, se Figur 9 position F respektive E. Den förstnämnda placeringen 

kräver en adapter från M10 till M8, se Figur 10. 

Senare under testet flyttades ett antal sensorer se Figur 9 position EE, AA och BB. På grund 

av den stora värmestrålningen kring avgasgrenröret och turbo skyddas kablarna och stora 

delar av sensorerna av värmeskyddsstrumpor. Positionerna EE och BB monteras på samma 

sätt som sensor F. Position AA sitter monterad utanpå EGR-fästet, i övrigt liknar denna 

montering EE, BB och F, se Figur 11. 



10 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 Givarplaceringarna på varma sidan av motorn. Avgasgrenrör, turbo och EGR- 

detaljer är dolda för att tydligare åskådliggöra givarplaceringarna. Motorn i figuren är en 

CAD-modell.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. En pinnskruv i storleken M10 svarvas ned och gängas till M8 i den ena änden för att 

göra monteringen på cylinderhuvudet möjlig. 
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Figur 10. Sensor AA monteras utanpå EGR- fästet på cylinderhuvud fyra.  

2.4.3Motorns topp 

Topplaceringen består endast av en sensor som monteras ovanpå en modifierad 

topplocksskruv tillhörande cylinderhuvud fyra, mellan cylinder fyra och fem, se Figur 12. 

Modifieringen består i en plansvarvning, borrning och avslutningsvis en gängning till M8.  

 

 

 

Figur 11. Knacksensor D monteras ovanpå en topplocksskruv tillhörande cylinderhuvud fyra, 

mellan cylinder fyra och fem. Uppe till höger i bild syns den plansvarvade ytan och det 

gängande hålet som möjliggör monteringen av knacksensorn. 
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2.4.4 Motorgavel 

På motorns gavel, på svänghjulsidan, monteras en knacksensor, se Figur 13. Skruven som 

används för monteringen är inskruvad i motorblocket men knacksensorn i sig har inte 

direktkontakt med motorblocket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Knacksensor C sitter monterad på motorgaveln ovanför svänghjulet strax nedanför 

varma sidans hörn av cylinder sex.
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2.5 Experimentupplägg 

De parametrar som kan ändras i motorlaboratoriet kan efterlikna många olika 

motorförhållanden som motorn utsätts för i daglig drift i en lastbil. De parametrar som 

undersöks i det här arbetet är: 

 Kylvattentemperatur 

 EGR iblandning 0- maximalt 30% massa: 

EGR avstängd eller enligt grundmjukvara  

 Varvtalsområde 800-2000 rpm  

 Laddtryck; VGT i lägena: 

73% -, 50 % - och 40 % stängd. 

 Motorlast 0-100 %  

 

Tre av de inledande fyra testerna innehåller varvtalssvep som under en så gott som 

konstant belastning ökar varvtalet från 800 rpm till 2000 rpm på tio sekunder (ramp). 

Svepet körs med produktionsmjukvarans grundkalibrering vad gäller laddtryck, EGR och 

motorlast. Tre motorbelastningar testas; 25-, 50- och 100 %.  

Körning vid 25 % valdes för att det enligt motorcertifikat ingår emissionscykler på den 

belastningen. Körning vid 50 % valdes för att många referensvärden från motorns 

framtagande finns på denna belastning. Det är med andra ord en lämplig belastning att 

köra på för att kunna jämföra med andra tester. Körning vid 100 % motorbelastning valdes 

för att det är intressant att se hur givarsignalen ser ut när motorn presterar sitt maximala. 

Under de inledande testerna undersöks knacksensorplaceringarna för att utesluta ”dåliga” 

placeringar till de senare fast- varvtals- testerna. Resterade tester körs på 1250 rpm, vilket 

är ett certifieringsvarvtal för motormodellen. 

 

 

 2.5.1Randvillkor  

 Cylindertryck maximalt 200bar 

 Avgastemperatur innan turbo maximalt 680 C 

 Minsta tillåtna Lambda 1,2 
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2.5.2 Test 

1. Varvtal 1250 rpm (Kall motor) 

EGR: Enligt grundmjukvara 

Belastning 50% 

Laddtryck: Enligt grundmjukvara 

  

------------------------------------------ 

2. Varvtalssvep 800-2000 rpm  

EGR: Enligt grundmjukvara 

Belastning 25% 

Laddtryck: Enligt grundmjukvara 

  

3. Varvtalssvep 800-2000 rpm 

EGR: Enligt grundmjukvara 

Belastning 50% 

Laddtryck: Enligt grundmjukvara 

  

4. Varvtalssvep 800-2000 rpm 

EGR: Enligt grundmjukvara 

Belastning 100 %  

Laddtryck: Enligt grundmjukvara 

  

------------------------------------------ 

5. Varvtal 1250rpm 

EGR: Enligt grundmjukvara 

Belastning 25% 

Laddtryck: Enligt grundmjukvara 

   

6. Varvtal 1250rpm 

EGR: Enligt grundmjukvara 

Belastning 25% 

Laddtryck: Enligt grundmjukvara 

  

 

 

 

 

7. Varvtal 1250rpm 

EGR: Enligt grundmjukvara 

Belastning 25% 

Laddtryck: Enligt grundmjukvara 

  

------------------------------------------ 

8. Varvtal 1250rpm 

EGR: Enligt grundmjukvara 

Belastning 50% 

Laddtryck: Enligt grundmjukvara 

  

9. Varvtal 1250rpm 

EGR: Enligt grundmjukvara 

Belastning 50% 

Laddtryck: Enligt grundmjukvara 

  

10. Varvtal 1250rpm 

EGR: Enligt grundmjukvara 

Belastning 50% 

Laddtryck: Enligt grundmjukvara 

  

------------------------------------------ 

12. Varvtal 1250rpm 

EGR: Enligt grundmjukvara 

Belastning 100% 

Laddtryck: Enligt grundmjukvara 

  

13. Varvtal 1250rpm 

EGR: Enligt grundmjukvara 

Belastning 100% 

Laddtryck: Enligt grundmjukvara 

  

-----------------------------------------
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16. Varvtal 1250rpm 

EGR: Avstängd 

Belastning 100 %, lambda får inte underskrida 1,2 

Laddtryck: VGT i tre lägen 73 % -, 50 % och 40 % stängd 

 

 

23. Varvtal 1250rpm 

EGR: Avstängd 

Belastning 50% 

Laddtryck: Enligt grundmjukvara 

  

24. Varvtal 1250rpm 

EGR: Avstängd 

Belastning 100% 

Laddtryck: Enligt grundmjukvara 

  

----------------------------------------- 

25. Släpning (motorbroms) 

Varvtal 1250rpm 

EGR: Enligt grundmjukvara 

Belastning (negativ belastning) 

Laddtryck: Enligt grundmjukvara 

   

----------------------------------------- 

26. Varvtal 1250rpm 

EGR: Avstängd 

Belastning (Svep 0-100%) 

Laddtryck: Enligt grundmjukvara 

  

27. Varvtal 1250rpm 

EGR: Enligt grundmjukvara 

Belastning (Svep 0-100%) 

Laddtryck: Enligt grundmjukvara 

  

---------------------------------------- 

28. Varvtal 1250rpm 

EGR: Avstängd 

Belastning 25% 

Laddtryck: Enligt grundmjukvara 

  

29. Varvtal 1600rpm 

EGR: Avstängd 

Belastning 100% 

Laddtryck: Enligt grundmjukvara 

  

30. Varvtal 1250rpm 

EGR: Enligt grundmjukvara 

Belastning 50% 

Laddtryck: Enligt grundmjukvara 
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32. Varvtal 1250rpm (Kall motor) 

EGR: Enligt grundmjukvara 

Belastning 25% 

Laddtryck: Enligt grundmjukvara 

  

33. Varvtal 1250rpm 

 EGR: Enligt grundmjukvara 

Belastning (Svep 0-100%) 

Laddtryck: Enligt grundmjukvara 

  

34. Varvtalssvep 800-2000 rpm 

EGR: Enligt grundmjukvara  

Belastning 50% 

Laddtryck: Enligt grundmjukvara 
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3 Utvärdering - observation 

 
Signalen från knacksensorn filteras vanligtvis genom ett för motortypen anpassat 

bandpassfilter [7]. Frekvensen för knackning är i stort sett den samma som den akustiska 

resonansen i förbränningsrummet under förbränning. Resonansfrekvensen beror i huvudsak 

av gastemperaturen i cylindern och cylinderdiameter (geometri). Bandpassfiltreringen sker i 

det här arbetet simulerat i datorprogrammet Matlab utifrån obehandlade mätdata. Innan 

bandpassfiltreringen utförs görs en analys av data från knacksensorerna. Data analyseras 

genom att göra en så kallad snabb fouriertransform av signalen i ett svep över ett definierat 

tidsintervall och därefter visuellt undersöka plottad data. Svepet visas med hjälp av matlabs 

inbyggda funktion Spectrogram, se Figur 14. Snabb fouriertransform eller FFT (Fast Fourier 

Transform) är en inbyggd matlab-funktion som omvandlar mätvärden från tidsdomän till 

frekvensdomän. Exempel på plottar som förekommer är knackningssignal och 

insprutningssignal mot tid (vevaxelläge) samt knackningssignal och cylindertrycksignal mot 

tid (vevaxelläge). Om det visar sig att det är stor variation i signalen beroende på de 

parametrar som ändras kan det även vara intressant att se ett jämförelsediagram i hur just 

variationerna ser ut. 

 

Figur 13. Högst upp i bild visas ett så kallat spektrogram. Y-axeln visar frekvens. X axeln 

visar tid. Z-axeln visar knacksensorsignalen i färgskala . Mittengrafen visar cylindertryck och 

grafen längst ned visar styrsignal.   
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3.1 Betyg 

För att få överblick av de utförda testerna, skapas en matris över utförda test mot placering se 

tabell . Varje sensor betygstätts ett till fem för varje test. Fem är bästa betyg och ett är sämsta 

betyg Det som bedöms är signalens repeterbarhet och hur mycket signalen varierar. Nedan 

följer betygsmatrisen följt av exempel och kommentarer på olika betygssättningar: 

 

 

3.1.1 Betyg 1 

 

Data från knacksensorn i Figur 15 får betyg 1 eftersom den saknar tydlig repeterbarhet. 

 

Figur 14. En motorkörning med lägsta sensorbetyg.  
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3.1.2 Betyg 2 

 

Data från knacksensorn i Figur 16 får betyg 2 eftersom den har något tydligare repeterbarhet 

än betyg 1. Signalskillnaderna är inte tillräckligt höga för att uppnå högre betyg. 

 

Figur 15. En motorkörning med sensorbetyg två.  
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3.1.3 Betyg 3 

 

Data från knacksensorn i Figur 17 får betyg 3 eftersom den uppvisar förhållandevis bra 

repeterbarhet och signalskillnaderna är medelbra. 

 

Figur 16. En motorkörning med sensorbetyg tre. 
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3.1.4 Betyg 4 

 

Data från knacksensorn i Figur 18 får betyg fyra eftersom den har tydlig signalskillnad men 

repeterbarheten håller inte högsta betyg.  

 

Figur 17. En motorkörning med sensorbetyg fyra.  
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3.1.5 Betyg 5 

 

Data från knacksensorn i Figur 19 får betyg fem eftersom den har både god repeterbarhet och 

hög signalskillnad.  

 

Figur 18. En motorkörning med högsta sensorbetyg.  
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4 Resultat 

De placeringar som fick bäst betyg i betygsmatrisen var en sensorplacering följt av en annan 

sensor och en tredje sensor.  

 

4.1 Betygsmatris 

 

Tabell 2. Betygmatrisen ger en översiktlig bild över hur  

bra de olika sensorplaceringarna är. På grund  

av en smält kabel under en testkörning  

är bara fem sensorer  

betygsatta under vissa tester. 
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 4.5 Fördjupat resultat 

 

Det gick inte att isolera endast förbränningssignalen under 720 vevaxelgrader, slamret från 

motorn breder ut sig på flera frekvenser och inkräktar, på en del varvtal, på samma 

frekvensområde som förbränningen vilket gör det svårt att isolera frekvenser som endast 

tillhör förbränningen. Att det inte går att detektera förbränningssignalen under 720 

vevaxelgrader är egentligen inget problem eftersom man ganska exakt vet vid vilken 

vevvinkel förbränningen pågår. Man kan därmed sortera ut ett vevvinkelintervall där man vill 

ha signalinformation. 

 

Även i den fördjupade granskningen är det en sensorplacering som är fördelaktigast. Vid 

detektering av förbränning finns det samband mellan förbränning och även för an annan 

givarplacering.  
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5 Slutsatser 
En givarplacering visade sig vara den bästa av de placeringar som testades i det här arbetet, 

men duger den till motorregelring? Svaret på den frågan är med stor sannolikhet ja.  

Scania använder sig av ett cylinderhuvud per cylinder, vilket innebär en rad olika för- och 

nackdelar. Sett från ett knacksensorperspektiv innebär det att det behövs en knacksensor på 

varje cylinderhuvud för att ”höra” samtliga förbränningar. Vid cylinderhuvudsmontering får 

man alltså ut en isolerad signal från just det cylinderhuvud den sitter monterad på. Denna 

studie indikerar att sex sensorer även krävs för placering på topplocksskruvar för att indikera 

förbränning.  
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