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EXAMENSARBETE

Uppbyggnad av ett fordons kompletta elsystem

Sammanfattning
I denna rapport beskrivs uppbyggnad av en boxcar, från projektering till slutlig produkt.
Händelseförloppet är beskrivet i text och med bilder. Med en boxcar (lådbil) menas ett
komplett fungerande elsystem i ett fordon monterat på en bänk, platta eller bord. Med
denna boxcar kan olika funktioner i bilens elsystem testas, simuleras och verifieras. En
vedertagen benämning för boxcar inom bilindustrin är el-rigg eller rigg. I denna rapport
kommer benämningen rigg att användas.

En rigg kan byggas på olika sätt. I detta arbete har den gjorts så funktionell och
pedagogisk som möjligt. Ett exempel på detta är att två kompletta dörrar är sparade och
dess ytterplåtar är bortskurna för att visa fönsterhissarnas elektriska- och mekaniska
funktion. Dessutom har hänsyn tagits till att funktionernas relativa placering är så lik ett
komplett fordon som möjligt.

Fordonet i arbetet har varit en automatväxlad SAAB 95 årsmodell -99 som körts som
provbil i ca 10 000 mil. Dess hela ledningsnät och alla komponenter är monterade med
skruv och buntband på bänkar så synliga som möjligt. Riggen strömförsörjs av batteriet
eller av generatorn vilken drivs av en elmotor vars funktion skall efterlikna bilens egen
motor. Elmotorn startas och stängs av med bilens startnyckel. Den från början inköpta
el-motorn var för svag. Den orkade inte att driva generatorn på ett tillfredsställande sätt.
Riggen kommer att flyttas till en annan lokal och då kommer en tillräckligt stark
trefasmotor att anslutas.
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DISSERTATION

Design of a Boxcar

Summary
This report gives a description of one way to build a boxcar, from projecting until
finished product. The course of events are documented in text and by pictures to give a
lucid material. A boxcar is a complete working electrical system taken out from a car
and mounted on a bench, plate or table. A boxcar is useful for testing, simulating and
verifying different functions in electrical systems in cars.

Building a boxcar can be done in different ways. Function and pedagogics were
important in this project. An example is that two completed doors are saved and the
external sheet of the doors are cut out in order to show the electrical and mechanical of
the door window regulator.

The car in the project was a SAAB 95 test car, model 1999 with automatic gearbox,
given by SAAB Automobile Car Company with a driving distance of approximately 100
000 km. All its cables and components are fixed with screws and bundle bands in order
to be as visible as possible. The boxcar is power supplied by the battery or the alternator
which is run by an electric motor. The electric motor is started and stopped with the
ignition key, in the same way as the car’s motor normally is operated. The original
electric motor was too weak. It could not operate the alternator satisfactory. The boxcar
is later going to be moved to another room and then a stronger three-phase electrical
motor will be installed.

Keywords:Boxcar, Microbind, electrical systems in cars.
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Förord

Vi vill tacka Stephan Mangold, vår handledare, och Maria Zandfeld, projektledare på
Microbind, som gav oss möjligheten att göra ett roligt, intressant och lärorikt
examensarbete.

Anna-Karin Christiansson, vår examinator, tackas för att hon ställde upp med så kort
varsel.

Tillverkningen av denna boxcar möjliggjordes av att en bil skänktes av SAAB
Automobil AB, genom Ingemar Söderlund. Vi fick även möjlighet att i efterhand
komplettera med detaljer från Alf Persson på SAAB Specialbilar. Vi tackar dem också.

Tack till Arvid Andersson, student vid Högskolan Trollhättan (HTU), som gjorde sin
CO-OP-period på Microbind samt till Håkan Berg och Anders Johansson vid
Arbetslivsenheten Uddevalla för hjälpen att tillverka själva riggen. Uddevalla kommun
tackas också för möjligheten att använda Östrabogymnasiets lokaler.

Microbind House

Gustafsberg Uddevalla

2002-11-06

Göran Sjölund

Stefan Petersson
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Ordförklaringar

ABS Anti Block System, låsningsfria bromsar
Boxcar Lådbil. Konstruktion där en bils elsystem är uppbyggt.
CAN Controller Area Network, nätverk med seriell överföring.

Framtaget av Robert Bosch GmbH i Tyskland.
CO-OP Cooperative Education. Arbetsintegrerat lärande, dvs. studier

varvat med avlönat arbete.
DICE Dashboard Integrated Central Electronics, nod i buss-systemet

som har hand om panelelektronik.
El-rigg Se boxcar
ESD ElectroStatic Discharge, elektrostatiska urladdningar. De kan ge

skador på elektronik-komponenter.
I-buss Instrument Bus, instrumentbuss. Del av CAN-buss i SAAB 95

Nod Styrdon, mindre dataenhet i bilen
P-buss Powertrain Bus, drivaggregatbuss. Del av CAN-buss i SAAB 95

PLC Programmable Logic Controller, programmerbara styrsystem.
Rigg Se boxcar
SSD System Schematic Diagram, el-schema som visar funktionella

gränssnitt i elsystem.
Styrdon Se nod
TWICE Theft Warning Integrated Central Electronics, nod med

centralelektronik inkluderande stöldlarm.
WIS Workshop Information System, SAAB:s verkstadshandbok
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1 Inledning
Med en boxcar (lådbil), menas ett komplett fungerande elsystem i ett fordon monterat på
en bänk, platta eller ett bord. Med denna boxcar kan man testa, simulera och verifiera
olika funktioner i bilens elsystem. En vedertagen benämning för boxcar inom
bilindustrin är el-rigg eller rigg. I denna rapport kommer benämningen rigg att
användas.

De flesta bilföretag har egna riggar där de bygger upp sina system. Eftersom deras
rigganläggningar inte visas för allmänheten koncentrerar de sig enbart på funktionalitet
och bryr sig inte om design eller pedagogiska frågor.

Med denna rigg skall det tas mer hänsyn till pedagogik. Den ska kunna visas för
allmänheten i studiesyfte, se bilaga A. Det ska dock inte göras avkall på
funktionaliteten. Företag med anknytning till bilindustrin skall kunna använda den för
tester av olika slag. Alla kontakter och noder måste därför vara tillgängliga, utan att vara
farliga.

Projekteringen och uppbyggnaden av denna rigg genomsyrades hela tiden av dessa tre
ord, funktionalitet, pedagogik och säkerhet.

1.1 Bakgrund
Microbind House är en allians mellan Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, Västra
Götalandsregionen, Länsstyrelsen Västra Götaland, Uddevalla kommun och Högskolan i
Trollhättan/Uddevalla. Projektet är delfinansierat av EU mål 2.

Microbind House långsiktiga mål är att skapa ett regionalt nätverk inom mikroteknologi,
för att skapa fler arbetstillfällen inom regionen. Microbind House är beläget på
Gustafsberg i Uddevalla samt har ett kontor i Los Angeles, Kalifornien, USA. Där
arbetar Göran Eriksson. Han kom över till USA som teknisk attaché för ca 18 år sedan
och arbetar nu bl.a. som konsult för Microbind House. Göran bearbetar
halvledarindustrin i USA och fokus ligger på Silicon Valley. Göran arbetar med att få
företagen i USA intresserade av att sätta upp Research and Development (R&D) centers
i Uddevalla.

Microbind House vill bygga upp en rigg som möjliggör för företagen att kunna testa och
simulera sina produkter. Riggen skall också vara intresseskapande och kunna användas i
utbildningssyfte på grundskole- och gymnasienivå [Maria Zandfeld, projektledare,
Microbind House].
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1.2 Syfte och mål
Syftet, se bilaga A, med detta 10-poängs examensarbete, efter utbildning till
elektroingenjör med inriktning på informationssystem vid Högskolan i
Trollhättan/Uddevalla, är att:

� Demontera hela elsystemet ur en bil.

� Montera elsystemet på en rigg. Monteringen skall ske med avseende på
funktionalitet och pedagogik.

� Riggen skall vara delbar för att kunna flyttas.

Målet är att:

� Få riggen att fungera så långt som avgränsningarna medger.

� Göra förberedelser för demonterbarhet.

� Alla airbags och bältessträckare skall vara desarmerade.

� Skriva en pedagogisk användarhandledning, se bilaga B.

� Kvarstående arbete skall noteras.

1.3 Avgränsningar
Examensarbetet begränsas till att få följande funktioner att fungera i riggen: blinkers,
belysning, en fönsterhiss samt att riggen skall strömförsörjas av en elmotor, se bilaga A.

2 Förutsättningar
Med hjälp av näringslivsenheten i Uddevalla kommun skapades förutsättningar för
riggbygget. Dessa förutsättningar var lokal för demontering, lokal för montering samt
inköp av verktyg för montering. Alla inköp skulle godkännas av projektledare Maria
Zandfeld. Måtten på bänkarna till riggen var begränsade p.g.a. att monteringslokalens
dörröppning var liten (80cm).  Bänkarna skulle byggas av Arbetslivsenheten, Uddevalla
kommun. Ledningsnätet skulle monteras uppe på bänkarna och alla kontakter samt
noder skulle vara lättåtkomliga. Begränsningarna av elmotorn för drift av riggens
generator var att det skulle vara en enfasmotor med maximalt 10 A fassäkring  [Stephan
Mangold, docent, Chalmers Industriteknik].

2.1 Bilen
Microbind fick en begagnad provbil av SAAB Automobile AB genom Ingemar
Söderlund, SAAB Automobil AB. Bilen var en fullutrustad automatväxlad SAAB 95

kombi, årsmodell 1999, se figur 2.1-1, som hade gått ca 10 000 mil.
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Figur 2.1-1 Bilen innan demontering

2.2 Demonteringslokalen
Efter kontakter inom Uddevalla kommun gavs tillgång till Östrabogymnasiets
fordonslinjes lokal vilken inte användes under sommaren. Lokalen var förträfflig för
demonteringen. Den var ljus och luftig. Det fanns tillgång till billyft, motorlyft och
verktyg. Tillgång gavs till lokalen dag, kväll och helg med hjälp av nyckel och
ingångskort. Se figur 2.2-1

Figur 2.2-1 CO-OP-studenten Arvid samt Göran och Stefan i demonteringslokalen 020624
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3 Studie av andra riggar
Innan arbetet startades införskaffades information från andra riggbyggare, bl.a. Nils
Ericsonsgymnasiet i Trollhättan och bilder från SAAB Automobil AB.

3.1 Nils Ericsonsgymnasiet
Nils Ericsonsgymnasiet har haft ett långt samarbete med SAAB. Utbildningen heter
SAABprogrammet och det är en utbildning som varvar teori med praktik. Deras riggar
byggs i små moduler på hjul, där hela funktionsenheter är sammankopplade, se figur
3.1-1. Numera är utbildningen och dessa riggar flyttade till fordonselektronik på
Komvux i Trollhättan.

Figur 3.1-1 Del av elsystem från en SAAB byggd på Nils Ericsonsgymnasiet

3.2 SAAB Automobil AB
SAAB:s egen rigg bygger enbart på funktionalitet. För en lekman kan det vara svårt att
hitta de komponenter eller delar som man söker efter, men de som arbetar med riggen
hittar lätt vad de söker. Se figur 3.2-1.
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Figur 3.2-1 Fotografi från SAAB Automobil AB (godkänd för publicering av Ingemar Söderlund,
SAAB Automobil AB)

3.3 Volvo Car Corporation
Volvos variant av rigg består av ett stort bord med allt liggande upptill, [Stephan
Mangold, docent, Chalmers Industriteknik].

4 Microbinds rigg
Stommen till riggen konstruerades efter examensarbetarnas idéer, se skiss figur 4-1, och
krav, se bilaga A, samt krav från handledaren [Stephan Mangold, docent, Chalmers
Industriteknik]. Man utgick ifrån en U-formad rigg men med kortare avstånd mellan de
flesta komponenter än i bilen. Kraven från handledaren var att ledningsnätet i största
möjliga utsträckning skulle ligga på riggen och att utformningen på riggen skulle vara
funktionell och pedagogisk.
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Figur  4-1 Skiss på utformning av riggens stomme

Efter möte med designer Marie Erbéus och Håkan Berg, ansvarig för byggandet av
bänkarna, bestämdes det slutgiltiga utseendet på riggen. Den byggdes enligt skissen.
Marie Erbéus driver ett eget företag, Inredningsbolaget, vilket jobbar mycket med
utställningar och design. Hennes uppgift var att skapa en tilltalande miljö runt den
färdiga riggen. Hon hade bl.a. idéer om ljussättning, om att använda montrar med
fotografier och text rörande riggen. Hon informerade om företag som kan ta fram skyltar
för märkning av komponenter i elsystemet.

Riggens stomme byggdes i aluminium. Bänkarnas plan bestod av galvaniserad, triangel-
delad plåt med HCD-mått 8 mm samt med 5 mm hål. [Håkan Berg, Arbetslivsenheten,
Uddevalla]. Perforeringen var för att underlätta uppsättning av alla komponenter.
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5 Demontering av ledningsnätet i bilen
Ledningsnätet i bilen demonterades på Östrabogymnasiet, Uddevalla.

5.1 Desarmering av airbag och lokalisering av ledningsnät
Kontakt togs med ANA Trollhättan AB [Mikael Hallberg, kundverkmästare, ANA
Trollhättan AB] för att få kunskap om hur bilens elsystem kunde demonteras utan risk
för att utlösa någon airbag. Han gav utförlig information om hur arbetet skulle utföras på
ett säkert sätt. Batteriets bägge poler skulle lossas och hållas samman så att
kondensatorer i systemet kunde laddas ur. Därefter kunde inte någon airbag utlösas
ofrivilligt. Bilen rensades därefter på inredning för att enklare lokalisera hur
ledningsnätet var draget.

5.2 Demontering och märkning
Stora delar av ledningsnätet frilades först utan att tas ur bilen. Ledningsnätet  består av 8
stycken delnät, dessa är [1]:

� Främre.

� Drivaggregat (motor).

� Instrumentpanel.

� Framdörr (uppdelat i förar- och passagerardörr).

� Bakdörr (uppdelat i höger- och vänsterdörr).

� Tak.

� Backlucka.

� Bakre.

Förutom dessa 8 delnät finns komponenter vilka har egna nät. Alla 8 ovan angivna
delnät förutom dörrarna gick inte separera. Hela kabelsystemet från motorutrymme till
bakluckan var sammankopplat som en enhet. Utöver ovan angivna ledningsnät finns
även en CAN-buss. CAN-bussen kopplar samman alla styrdon i bilen förutom ABS och
SRS, se bilaga C. Komponenter och olika delar av ledningsnätet märktes upp med
maskeringstape och tuschpenna. Där givare och komponenter gick att koppla bort från
näten med hjälp av kontaktstycken, märktes bägge sidor av kontaktstyckena noga för att
förväxling inte skulle kunna ske vid hopmonteringen. Identifiering av ledningar och
anslutningar går även att göra med elledningsschemat. Detta sätt var mer tidskrävande
p.g.a. mycket liten text och svår att söka i, se bilaga D. El-ledningsschemat är mer ett
tillverkningsschema.
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För bortmontering av stereon tillverkades två vinklade stag, vilka användes för att lossa
spärrarna på stereons sidor. Instrumentpanelen togs slutligen bort genom att ett dolt fäste
för passagerarairbagen frigjordes. Hela elsystemet frilades i kupén, se figur 5.2-1.

Figur 5.2-1 Interiörbild vid demontering av elsystem i främre del av kupéutrymme

Bägge dörrarna på höger sida samt bakluckan med respektive ledningar demonterades.
Ledningsnäten i vänsterdörrarna demonterades. Olika vätskor, bl. a. bromsvätska,
spolarvätska och bensin, togs tillvara. Motor och chassi delades på. Motorn är fäst i en
bärram vilken sitter fast i chassit. Se figur 5.2-2.  Efter att givare och sensorer på motorn
var bortplockade sattes den tillbaka.
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Figur 5.2-2 Chassi och motor har skiljts åt för enklare demontering

När det främre och motorns ledningsnätet i motorutrymmet var frilagda kunde de föras
in i kupéutrymmet genom torpedplåten mellan kupé och motorutrymme. Förarstol, grill,
baklucka och dörrar på höger sida sparades för att användas i riggen. Då allt material till
uppbyggnad av riggen var borttaget levererades bilen tillbaka till SAAB Specialbilar i
Trollhättan för skrotning.

6 Uppbyggnad av rigg
Uppbyggnaden av riggen gjordes i Microbinds lokaler på Gustafsberg i Uddevalla.
Rummet var på  18 m2 och dörröppningen var endast 80 cm bred.

6.1 Förberedelse
Hela el-systemet och övriga komponenter rengjordes eftersom bilen var begagnad och
det var smutsigt. Delar av ledningsnätet lades ut på golvet för att ge en uppfattning om
omfattningen. Se figur 6.1-1. Kontakt togs med SAAB:s återförsäljare i Uddevalla [Jan-
Ove Johansson, servicerådgivare, Erik Hansson Bil AB], om hur airbag i förarstol och
krutladdning i bältessträckare skulle tas bort. Airbagen i förarstolen demonterades enligt
anvisningarna i WIS [1] och krutladdningen togs bort från rullbältesmekanismen. Dessa
lämnades till SAAB specialbilar i Trollhättan. På SAAB Specialbilar erhölls en ratt med
airbag utan utlösningsmekanism.
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Figur 6.1-1 Delar av ledningsnätet utlagt på plats i Gustafsberg

Elektroniken ESD-skyddades genom jordning av riggen [2]. Risken för ESD-skador vid
arbete med elektriska komponenter är stor exempelvis på grund av att människan laddas
upp statiskt genom att gå på plastgolv eller mattor.

6.2 Byggnation
Ratt och instrumentpanel var utgångspunkt för hur alla detaljer skulle monteras. Fästen
tillverkades för ratt och panel. Rattstången kortades p.g.a. utrymmesskäl. Därefter sattes
de upp. Se figur 6.2-1. Ledningsnätet lades ut runt riggen på liknande sätt som den var
placerad i bilen.
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Figur 6.2-1 Ratt och instrumentpanel monteras

Stereo, kontrollpanel för luftkonditionering, informationsdisplay och övriga ledningar
som hör till panel och ratt monterades. Montering gjordes med skruv och buntband,
vilket gav möjlighet att enkelt flytta på något om placeringen ej var bra.

I bilen var ledningarna dragna på olika nivåer, bl. a. bakom instrumentpanelen, vilket
gjorde det nödvändigt att placera vissa ledningsnät på varandra för att de skulle ligga i
ett plan på riggen.

Ett bil-likt utseende skapades genom att hela fronten med strålkastare, blinkers och grill
skruvades fast under riggens främre bänk. El-centraler från motorutrymmet, bestående
av motorrummets säkrings- och reläcentral samt maxisäkringscentral, monterades på
den främre bänken. Även instrumentpanelens säkrings- och reläcentral, bestående av två
separata enheter monterades på främre bänken. Ledningar tillhörande främre och bakre
ledningsnät med tillhörande el-apparatur monterades. Se figur 6.2-2.
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Figur 6.2-2 Främre belysning, baksida instrumentpanel samt el-centraler med reläer och säkringar

På vänster sida ovanpå bänkarna monterades allt som hör till vänsterdörrarna samt
ledningar till baklucka och bakre belysning. På höger sida förbereddes fastmontering av
dörrarna. Dörrplåtarna skars ut med vinkelslip för att göra tekniken mer synlig.
Plexiglas användes som skydd mot skador och för att ge insyn i hur fönsterhissarna
fungerar, se figur 6.2-3.

Figur 6.2-3 Dörrarna med plexiglasskydd
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Eftersom vänster och höger sidoledningar på bakre ledningsnät var längre än bänkarnas
längd lades ledningarna fram och tillbaka. Anslutningarna till radioantennerna, vilka
normalt sitter fast på bilens bakre rutor, fästes längst bak på höger bänk. I skarvarna
mellan den främre bänken och de bakre bänkarna förbereddes riggens demonterbarhet
genom att ledningarna klipptes av och skarvades ihop med kopplingsplintar. Av
säkerhetsskäl tillverkades en konsol för kylfläkten. Konsolen sattes upp bakom fronten
under den främre bänken, se bild 6.2-4.

Figur 6.2-4 Montering av kylfläkten

6.3 Igångsättning av riggen
Alla komponenter, se bilaga E, som var demonterade från bilen kopplades in på sina
anslutningar. Jordanslutningar och ledningar kontrollerades. Efter studier av ellednings-
schema [3] och säkerhetsföreskrifter för batteriet samt generatorn [1], kopplades
batteriet på och riggen blev strömförsörjd.
När startnyckeln vreds till körläge (ON), blev flera komponenter aktiva bl.a. TCM,
Audiosystemet, DICE, TWICE, bältesvarning, huvudinstrumentet (MIU) och SRS . Det
kom upp flera felmeddelande i informationsdisplayen på instrumentpanelen. Dessa
meddelande var; bakljus ur funktion, låg nivå spolarvätska och fyll på kylarvätska. De
två sistnämnda felmeddelandena var givna eftersom det varken fanns spolar- eller
kylarvätska. Det första meddelandet berodde på att glödlampan var trasig i bakljuset.
Test genomfördes av riggens funktioner och speciellt avgränsningarna för
examensarbetet, se bilaga A.

Funktioner som kontrollerades:

1. Ytter- och innerbelysning inklusive blinkers. Det fungerade förutom:
� En trasig glödlampa, bakljus.
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� Två trasiga glödlampor, parkeringsljus fram.
� Vänster dimljuslykta fram saknades, inklusive strömbrytare på

instrumentpanelen.
� Belysning saknades i bägge dörrarnas undersida.
� Handsfacksbelysning saknades.

2. Dörrarnas elfunktioner fungerade:
� Fönsterhissar.
� Centrallås.
� Elspeglar.

3. Torkarfunktionerna fungerade:
� Vindrutetorkaremotor.
� Bakrutetorkare.
� Strålkastartorkarmotorer.

4.  Stereo inklusive högtalarsystemet samt informationsdisplayen fungerade

De delar som saknades eller var trasiga beställdes från SAAB specialbilar i Trollhättan.
Delarna hämtades och monterades och då fungerade allt. Genom att ett motstånd på 2
ohm (2-4 ohm) monterades i stället för utlösningsmekanismen vid varje airbag och
bältessträckare manipulerades styrdonet i airbag-systemet att systemet var intakt.

7 Strömförsörjning av riggen
För att kunna strömförsörja riggen användes en enfas elmotor som driver generatorn till
att leverera ström till batteriet. Syftet var att få en bil-liknande funktion där elmotorn
startas och stannas med hjälp av startnyckeln.

7.1 Låda för startmotor, generator och elmotor
En låda byggdes med ram i aluminium och med botten- och ovanplan av galvaniserad
durkplåt. Arbetet utfördes av Arbetslivsenheten på Uddevalla kommun enligt
examensarbetarnas skiss, se figur 7.1-1. Yttersidorna bekläddes med triangeldelad
hålplåt för att synliggöra tekniken samt för att skydda mot olyckor. I lådan monterades
startmotor, generator och elmotor. Remspänningen är justerbar genom att generatorns
ena fästpunkt är skjutbar.
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Figur 7.1-1 Skiss på låda för startmotor, generator och elmotor

Avgörande för lådans storlek var laddningskablarnas längd och placering. Batteriet
placerades ovanpå lådan för att vara lättåtkomligt. Batteriets poler skyddas av bilens
batteriskydd för att förhindra kortslutning. Se figur 7.1-2.

Figur 7.1-2 Lådan med elmotor, generator och startmotor
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7.2 Elmotorn
Elmotorn dimensionerades efter förutsättningar, se kap 2 och följande värden på
generatorn [1]:

� Märkspänning på 14 V.

� Laddström 65 A.

Ideal effektförbrukning beräknades till P = U* I = 14*65 = 910 W. Efter diskussion med
handledaren inköptes en enfas motor på 1,1 kW med ett varvtal på 2800 r/m.

7.3 Elmotorns drivfunktion
Start- och elmotor skall starta i nyckelläge START, se figur 7.3-2. START-läget är
återfjädrande vilket leder till att startmotorn stannar och endast elmotorn går när nyckeln
fjädrar tillbaka till läge ON. Elmotorn får ej ska starta i läge ON och den ska stanna när
nyckeln vrids till läge OFF.

Elmotorn kopplades in med en kontaktor, ett effektrelä och ett dubbelrelä. Allt byggdes
in i en kopplingsbox. Att installera 220 volt och 12 volt i samma kopplingsbox är
godkänt om de är galvaniskt åtskilda [Stig-Göran Holmberg, lärare HTU, Trollhättan],
se figur 7.3-1.

Figur 7.3-1 Lådan med dubbelrelä,  effektrelä och kontaktor

Effektreläet är ett enpoligt relä med 12 Volts manöverspänning och 220 Volt ut till
anslutningen på kontaktorn. För att skapa en hållkrets [4] användes ett dubbelrelä
(extraljusrelä till bil), se figur 7.3-1. Dubbelreläet behövdes p.g.a. svårigheten att få tag
på ett tvåpoligt relä med 12 Volts manöverspänning. Dessa är oftast på 24 Volt (jmf.
PLC-utrustningar).
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Vid vridning av startnyckel till läge START, se figur 7.3-2, drar första spolen på
dubbelreläet och sluter matningen till andra spolen via säkring 29. När andra spolen drar
sluts matningen till effektreläet samtidigt som en hållkrets skapas till den andra spolen.
Effektreläet ger 220 Volt till kontaktorns A2 vilket leder till att kontaktorn slår till och
elmotorn startar. Vid återfjädring av nyckeln till läge ON bryts startmotorn men med
hjälp av hållkretsen fortsätter elmotorn att gå. Elmotorn stannar när nyckeln vrids till
läge OFF. Frihjulsdioder är parallellkopplade över reläernas manöverspolar för att
förhindra att skadlig överspänningspuls uppstår vid avstängning p.g.a. induktiv last [5].

Figur 7.3-2 El-kretsschema för motorns startfunktion

För att få spänning (+15) från nyckelläge ON är en extra ledning fastlödd på undersidan
av säkring 29 i instrumentpanelens säkringscentral vilken är placerad på instrument-
panelens kortsida vid förardörren. Säkring 29 är spänningsmatning för TCM-modulen,
automatväxellådans styrdon, se bilaga C.

Den första spolen på dubbelreläet spänningsmatas (+50) med en ledning vilken är
fastlödd på kabeln till solenoiden i startmotorn.

+15 och +50 är benämningar på bilens olika strömförsörjningar [1]:

� +15: När tändningsnyckeln vrids till läge ON eller läge START, matas spänning ut
till ett antal säkringar i instrumentpanelens säkringscentral.

� +50: Används endast i läge START för att ge maximal ström till startmotorn i
startögonblicket.
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Utöver dessa finns det +30, +54-, +X- och +B-spänning.

� +30: När tändningen är i läge LOCK och nyckeln är uttagen är vissa komponenter
och säkringar fortfarande spänningssatta. Av säkerhetsskäl går spänningen via
maxisäkringar (60A).

�  +54 ger spänning vid läge ON till vissa säkringar och till reläspolen i tändlåsreläet.
Spänningen kopplas ur till ett antal förbrukare när nyckeln vrids till START för att
ge maximal ström till startmotorn (jmf. +50).

� +X ger spänning till ljusomkopplaren när tändningsnyckel vrids från läge LOCK till
OFF.

� +B ger spänning till säkring 5. Säkring 5 strömförsörjer noderna DICE och TWICE
när nyckeln vrids på samma sätt som vid +X. Spänningarna +X och +B bryts när
nyckeln tas ur tändningslåset.

7.4 Funktionstest
Vid första försöket efter inkoppling och vridning av nyckeln till läge START hände det
ingenting. Vid felsökning i kopplingsboxen konstaterades att det inte fanns någon
spänning på ledningen från startmotorn.  Efter studie av startvillkor för startmotorn i
WIS [1], konstaterades att ett villkor saknades. Eftersom det är en automatväxlad bil
måste elektroniken ha besked om att växelläge N (neutral) eller P (parkering) är i för att
kunna ge startmöjlighet. Växellägesgivaren var ej inkopplad. Efter inkoppling av den
och konstaterande att läge P var aktiverat, startade elmotorn vid nästa försök.

Det visade sig att effektförlusterna var så stora i systemet  att elmotorn inte orkade driva
generatorn på ett tillfredsställande sätt. Riggen kommer att flyttas till en annan lokal
som kommer att ha trefas uttag och då kommer det att inköpas en starkare trefasmotor
[Maria Zandfelt, projektledare, Microbind House]. Riggen fungerar med enbart
batteridrift, men batteriet behöver laddas upp regelbundet, se bilaga B.

8 Slutsatser
Det har varit intressant att från projekteringsstadiet utforma denna rigg. Med få fasta
krav har riggen byggts upp med egna idéer och konstruktioner, se figur 8-1.
Dimensioneringen av el-motorn lyckades inte fullt ut. Begränsningen till enfasmotor och
10 A fassäkring leder till att det inte går att driva generatorn. Med en starkare
trefasmotor kommer det att fungera. Det är ju misstagen man lär sig på. El-motorns
startfunktion fungerar dock helt enligt projektbeskrivningen.

Nyttan av denna rigg får framtiden utvisa. Den kan användas av företag för test, visas
upp för allmänheten och skolor och förhoppningsvis leda till fler examensarbeten.
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Skulle man sedan få SAAB att bli intresserade av att erbjuda Microbind House att bygga
ytterligare en rigg men med komponenter från den nya SAAB 93 Sport Sedan vore det
positivt för Microbind House.

Figur 8-1 Färdigmonterad rigg

9 Rekommendationer till fortsatt arbete
Efterföljande arbeten på riggen för framtida examensarbetare skulle kunna vara att
koppla upp riggen för simulering och analys av CAN-bussen. CAN-bussen i SAAB
består av två bussar (höghastighets- och låghastighetsbuss). Information om SAAB:s P-
buss och I-buss och hur CAN buss generellt fungerar, se bilaga C. Kommande
examensarbetare skulle kunna simulera motorstyrsystemet genom att använda olika
apparater, instrument och program. Eventuellt om det går att göra ett
datasimuleringsprogram för PC? Man kan t.ex. simulera att riggen har en fungerande
motor.
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Bilaga A  Projektbeskrivning

Arbetets titel:
Uppbyggnad av en boxcar, från projektering till simulering, av en bils elektriska system.

Projekttyp:
Examensarbete C-nivå 10p.

Utförs av:
Göran Sjölund, e99gosj@htu.se, H99Ei. 0739-744141
Stefan Petersson, e99stpe@htu.se, H99Ei, 0733- 720511

Examinator:
Anna-Karin Christiansson, avdelningen för elektroteknik, 0520-47 50 47,
Annakarin.Christiansson@htu.se

Företag:
Microbind House, Gustafsberg, 451 91 Uddevalla, 0522-16070

Handledare:
Stephan Mangold, 031-7724227, stephan.mangold@cit.chalmers.se

Problembeskrivning:
Microbind vill bygga upp en så kallad boxcar. Den skall vara intresseskapande och
användas i utbildningssyfte på grundskole- och gymnasienivå. Olika företag under
Microbinds paraply skall kunna använda den för test och simulering av sina  produkter.

Mål:
Arbetet delas upp i delmål:
1:   Framtagning av ritning av rigg för placering av el- system.
2:   Demontering, uppmärkning och dokumentation av elsystem i en automatväxlad
      Saab 9-5 kombi, årsmodell 1999, provbil.
3:   Desarmering av airbag, sidokrockskydd samt bältessträckare.
4:   Projektering av strömförsörjningen i riggen.
5:   Montering av elsystemet på riggen, pedagogiskt med avseende på funktionalitet,
      säkerhet och design.
6:   Test och verifiering av vissa  funktioner, se avgränsningar.
7:   Planering av rigg för att göra den mobil.
8:   Skriva en pedagogisk användarhandbok för boxcar.
9:   Dokumentera kvarstående arbete.
10: Rapportskrivning på svenska.
Dessa delmål redovisas i ett Ganttschema.
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Avgränsningar:
Examensarbetet begränsas till att få följande funktioner att fungera i riggen: blinkers,
belysning, fönsterhiss samt batteri med laddfunktion.

Tillvägagångssätt:
Planering, problemlösning, därefter identifiering och demontering samt uppbyggnad av
elsystemet görs i nämnd ordning. Dokumentation sker genom hela examensarbetet.
Huvudansvaret delas upp på olika områden mellan Stefan och Göran.

Stefan ansvarar för:
Strömförsörjning av rigg, desarmering av airbags, dokumentering av kvarstående arbete.

Göran ansvarar för:
Ritning, design och planering av rigg, användarhandbok, test och verifiering.

För övriga delmål ansvaras för gemensamt.

Resursplan:
Vi använder oss av Microbinds, SAAB:s, SAAB-ANA:s samt Östrabogymnasiets
fordonslinjes resurser.

Tidplan:
Projektstart: måndag v24: 020610.

Kontakter med examinator:
Varje vecka skickas dagboksanteckningar, Ganttschema samt pågående rapportskrivning
av vad som sker och hur vi ligger till enligt planerade mål.

Godkännes av:

Examinator Handledare

För examinators anteckningar
Inlämnad rapport Retur rapport Godkänd rapport Godkänd pres. Rapporterad
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Bilaga B  Användarhandledning BOXCAR

ANVÄNDARHANDLEDNING BOXCAR
MICROBIND HOUSE

UDDEVALLA

RISK FÖR GNISTBILDNING!
IAKTTAG FÖRSIKTIGHET VID ARBETE I BOXCAR SÅ EJ
PLUSLEDARE KORTSLUTS MED JORDPLAN ELLER ATT
BATTERIETS PLUSPOL KORTSLUTS MOT MINUSPOL ELLER
MOT JORDPLAN. HELA METALLYTAN I BOXCAR UTGÖR
JORDPLAN.

För att förhindra ESD-skador är Boxcar ansluten med en kontakt till
jordstiften i jordat vägguttag. Kontakten har inga stift till ledarna i
uttaget.

För att förstå och finna önskade funktioner i Boxcar eller hitta rätt i
ledningsnätet konsultera bilens bruksanvisning, SAAB:s verkstads-
handbok WIS [1] (finns i lokal dator), bilens el-ledningsnät eller SSD
[2].

Vid uppstart: Kontrollera att jordkabel är kopplad på batteriet.
Om ej, fäst jordkabeln på batteriets minuspol.

Sätt i nyckeln i tändningslåset och starta som en
vanlig bil. Nu startar elmotorn och driver
generatorn. Släpp nyckeln så den fjädrar tillbaka till
driftläge. Boxcar är nu strömförsörjd, samtidigt som
batteriet laddas.

Vid kortare användning av Boxcar behöver ej
elmotor startas. Startnyckeln vrids upp men ej till
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det sista återfjädrande läget. Då strömförsörjs
Boxcar enbart av batteriet.

Vid avstängning: Vrid tillbaka nyckel till utgångsläget och dra ur
den. Innerbelysning tänds ca 20 sekunder om den
funktionen ej är avstängd med innerbelysnings-
knappen [1].

Om Boxcar ej ska användas under en längre tid bör
batteriets jordkabel lossas.

Vid laddning av batteri bildas explosiv vätgas. Blås på batteriet innan
ledningar kopplas av och på!

Laddning av batteri: Lossa först batteriets minuspol därefter pluspolen.
Flytta batteriet till annan plats. Fäst batteriladdarens

Observera röda plusledning på batteriets pluspol därefter
ordningsföljd! laddarens svarta ledning på batteriets minusledning.

Sätt i laddarens nätsladd i vägguttag.

Laddningstid [3]: ca 12 tim halvladdat batteri
ca 24 tim urladdat batteri

Urkoppling av laddaren:
Ta ur nätsladden ur vägguttaget. Ta loss laddarens

Observera minusledning från batteriets minuspol därefter
ordningsföljd! laddarens plusledning från batteriets pluspol. Ställ

tillbaka batteriet på avsedd plats, koppla först in
batteriets pluspol sedan minuspol.

Byte av kilrem: Lossa spännfunktion av kilrem. Sätt dit ny rem.
Spänn kilrem så att den inte slirar.

Kilremstyp: Bosch  5k x 830 065

Flyttning av Boxcar: Koppla bort strömförsörjning. Koppla loss kabel till
förarstolen. Lossa buntband till denna kabel på
bänken och lägg på frontdelen. Sidodelarna av
Boxcar är delbara mot frontdelen. Dela isär
ledningsnätet på vänster respektive höger sida vid
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kopplingsplintarna. Lossa skruvar som håller ihop
sidodelarna mot fronten. Dra isär. Lossa
innerbelysningspanelen upptill och lägg den ovanpå
racket. Lossa ratten i frontdelen om det behövs.
Flytta Boxcar.
Återmontering sker i motsatt ordning.

Larmfunktion: För att stänga av ett utlöst larm görs en desarmering
med fjärrkontrollen. Detta utförs med ett tryck på
någon av LÅS UPP-knapparna på fjärrkontrollen,
alternativt att bilnyckeln vrids i tändningslåset [1].

Referensförteckning
1. SAAB:s verkstadshandbok, Workshop Information System (WIS) version 2002.2

2. SAAB:s ledningsnät och SSD version  95 MY99.

3. Bruksanvisning, batteriladdare. Typ BBL/KM3.  MODERNUM AB, Box 190 94,
152 26 Södertälje.
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Bilaga C  Information om CAN och styrdon

Generell CAN Information

Vad är CAN?
CAN står för Controller Area Network. Det är ett seriellt nätverk vilket ursprungligen
togs fram till fordonsindustrin. Nuförtiden är det också vanligt för
informationsöverföring inom industrin, marinen, kontrollsystem för hissar m.m.. CAN-
bussen är en realtidsöverföring på två trådar, twisted wire, med en överföringshastighet
på upp till 1 Mbits/s. Twisted wire medför att det är relativt okänsligt för störningar.
Spänningen på trådarna varierar mellan två nivåer. En eventuell elektrisk störning
påverkar spänningen på båda ledningarna åt samma håll. Spänningsskillnaden påverkas
inte vilket gör bussen mycket störtålig. CAN-protokollet har även mycket bra
felhantering. Andra fördelar med buss-systemet är låga kostnader, bra funktionalitet i
svåra elektriska miljöer, hög realtidskapacitet och enkelt att använda.

Historia
CAN utvecklades först av Robert Bosch GmbH i Tyskland 1986 [1]. Det var Mercedes
som ville ha utvecklat ett kommunikationssystem mellan tre styrdon (ECU:er) i en bil.
Bosch har patent på CAN-protokollet men 44 företag världen över har licens att använda
det [2].

CAN standard
Bosch originalspecifikation är uppdelad i två delar [1]:

� Standard CAN (Version 2.0A). Använder 11 bitars identifierare.

� Extended CAN (Version 2.0B). Använder 29 bitars identifierare.

Microcontrollers som använder Extended CAN kan även sända och ta emot Standard
CAN-meddelanden medan de som använder Standard CAN endast kan hantera Standard
CAN-meddelanden.

Hur fungerar CAN?
Den digitala överföringen sänds och avläses av styrdon, noder. Alla noder lyssnar
ständigt av bussen (om noden är vaken) och kan hela tiden sända på bussen om de inte
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hindras av prioritetsskäl. CAN använder CSMA/CD+AMP, Carrier Sense Multiple
Access/Collision Detection med Arbitration on Message Priority. Innan CAN-noden
skickar ett meddelande kontrollerar den om bussen är upptagen. Varje meddelande i
nätverket har en unik identitet. Meddelandet har ingen avsändar- eller mottagaradress.
Alla noder lyssnar av bussen och det är förutbestämt vilka meddelanden varje nod ska ta
till sig. Den unika identifieraren bestämmer också meddelandets prioritet. Ju lägre
numeriskt värde identifieraren har desto högre prioritet. Om två meddelanden sänds
samtidigt bryts det med lägre prioritet. Det sänds nästa buss-cykel eller en senare cykel
om det finns fler meddelanden i kö med högre prioritet.

Bitarna i ett CAN-meddelande sänds antingen som hög eller låg. De låga bitarna är
dominanta, vilket innebär att om en nod försöker sända en låg bit och en annan nod
försöker sända en hög bit blir resultatet på bussen en låg bit. En sändande nod lyssnar
samtidigt som han sänder. Om noden skickar en hög bit i arbitreringsfältet (Arbitration
field) men känner av en låg bit på bussen vet noden att den har förlorat i prioritet och
slutar sända. Noden låter den med högre prioritet sända färdigt utan avbrott.

Meddelandeformat
Ett meddelande har en avsändare men kan ha många mottagare. CAN-protokollet stöder
två typer av meddelanden: Standard CAN och Extended CAN. I figur 1 visas hur ett
Extended CAN-meddelande är uppbyggt.

  

Figur 1 Extended CAN-meddelande [1]

Startbiten, Start of Frame (SOF), är en dominant bit, logisk nolla, som indikerar början
på meddelandet.

I arbitreringsfältet finns två fält för identifieringsbitar. Det första ger kompabilitet med
Standard CAN-versionen, det andra (ID extension) ger sammanlagt 29 bitars
identifiering.
SRR, Substitute Remote Request, ingår i en kontrollfunktion om det finns två
meddelanden på bussen med samma första elva bitar. Då får ett Standard CAN-
meddelande företräde före ett Extended CAN-meddelande.
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IDE, Identifier Extension, talar om att det är ett Extended CAN-meddelande.
Om Remote Transmission Request (RTR) är en dominant bit visar det att meddelandet
innehåller data. Om det däremot är en recessiv bit betyder det att meddelandet är en
förfrågan efter data från en nod till en annan. En förfrågan innehåller ej något datafält.
Här står DLC för hur många databytes som efterfrågas.

Control-fältet innehåller 6 bitar. Beteckningarna r0 och r1 är för framtida bruk. DLC,
Data Length Code, indikerar hur många bytes som det följande datafältet innehåller.

Datafältet, Data Field, innehåller från noll till åtta bytes information.

CRC-fältet är ett kontrollfält som avslutas med en avgränsare (delimiter).

ACK (ACKnowledge) inleds med Slot. I ACK bekräftar alla mottagande noder att de
tagit emot meddelandet genom att sända en dominerande bit. Fältet avslutas med en
avgränsare (delimiter).

End of Frame (EOF) avslutar meddelandet.

Därefter följer en paus, Intermission (INT), bestående av tre recessiva bitar, logiska
ettor, bitar som indikerar att bussen är ledig (Bus Idle).

Ett Standard CAN-meddelande ser ut som ett Extended bortsett från att identifieringen
bara består av elva bitar. SSR och IDE saknas också.

Ett meddelande kan innehålla en eller flera olika signaler i datafältet.

Felhantering

CAN-bussen är pålitlig tack vare sin felhantering.

Exempel på felhantering:

Felprocess i CAN:

1. En nod upptäcker ett fel på bussen.
2. Ett felmeddelande (errorframe) skickas ut på bussen.
3. Inläsningen av det aktuella meddelandet avbryts av övriga noder.
4. Statusen på noderna uppdateras.
5. Meddelandet återutsänds (om prioriteringen medger det).

Olika error modes hos CAN controller:

En CAN controller kan vara i ett av följande status
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1. Error active – normalläge för en controller. Den kan sända och ta emot
meddelanden. Om ett fel känns av skickas en aktiv felflagga.

2. Error passive – om controllern har upprepade problem med att sända eller ta
emot. Meddelanden kan skickas eller tas emot. Om fel detekteras vid mottagning
skickas en passiv felflagga.

3. Bus off – försätts controllern i om den har stora problem med att sända.
Controllern kan ej sända eller ta emot meddelanden förrän den får en reset
utifrån.

CAN-buss och styrdon i SAAB 95

Bussen i SAAB 95 har beteckningen IVLAN, In Vehicle Local Area Network. Samtliga
styrdon (noder) i SAAB 95 är bussanslutna med undantag av ABS, låsningsfria bromsar,
och SRS, airbag [3].

P-buss och I-buss

CAN-bussen delas in i P-buss (Powertrain Bus), drivaggregatbuss och I-buss
(Instrument Bus), instrumentbuss. Båda är anslutna till huvudinstrumentet (MIU).
Bussarna är elektriskt åtskilda.

P-bussen (high-speed bus) har tio gånger högre dataöverföringshastighet än I-bussen
(low-speed bus). Orsaken till det är att de två drivaggregatsystemen, Trionic
(motorstyrsystem) och TCM (Transmission Control Module, automatväxellådans
styrdon), har behov av information med minsta möjliga fördröjning.

Huvudinstrumentet, vilket fungerar som gateway mellan bussarna, ser till att
information som är tillgänglig på den ena bussen också är tillgänglig på den andra
bussen, om informationen behövs på andra bussen.

Informationsöverföringen på bussen sker med två ledningar, buss+ (grön kabel) och
buss- (vit kabel). På P-bussen är båda ledningarna tvinnade för att öka tåligheten mot
elektriska störningar.

Kommunikation

Alla noder, utom ABS och SRS, är kopplade till bussen. Kommunikationen pågår
ständigt då tändningen är tillslagen. En nod som är vaken kan vid behov väcka de övriga
noderna då tändningen är frånslagen. Ett exempel på detta är om en dörr öppnas. Då går
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en signal från dörrkontakten till noden TWICE. TWICE väcker de övriga noderna för att
DICE ska kunna tända innerbelysningen.

Om flera noder är intresserade av samma signal behöver det inte dras en separat ledning
till varje nod från signalkällan. Det räcker att signalen går ut på bussen och då kan varje
intresserad nod hämta in signalen.

ABS medverkar indirekt i systemet. Bilhastighetssignalen går på en egen ledning från
ABS till huvudinstrumentet, vilket i sin tur sänder vidare informationen om hastighet på
bussarna.

Styrdon och komponenter

Sifferhänvisningarna i tabellerna gäller till figur 2.

I P-bussen (3) ingår följande noder:

TRIONIC (1)

TRIONIC är styrdonet för motorns styrning. TRIONIC styr bland annat:

� Motorns vridmoment.

� Bränsleinsprutning.

� Tändning.

Styrdonet har två processorer som tar emot information från olika sensorer vilka
sitter på motor, insugningsrör, inloppsrör m.m. De viktigaste är de som känner av
luftmassa, bränsle och tändning. TRIONIC är utvecklat av SAAB.

TCM (2)

TCM betyder Transmission Control Module och är automatväxellådans styrdon.

TCM styr bland annat:

� Växlingspunkter (vid vilken hastighet den växlar).

� Systemtryck (växellådans tryck, vid tomgång lika med 3,4-4,6 bar).

� Inkoppling av lock-up. När lock-up kopplingen aktiveras sker kraft-
överföringen mekaniskt genom momentomvandlare. Lock-up funktionen
kopplas ur om växellådans oljetemperatur understiger 0o eller överstiger 150o.
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Styrdonet får information från ett antal egna givare samt från andra elektriska
system.

MIU (4)

MIU betyder Main Instrument Unit och är huvudinstrumentenheten.

I MIU finns:

� Styrdon.

� Hastighetsmätare.

� Varvräknare.

� Väg/trippmätare.

� Bränslemätare.

� Kylvätsketemperaturmätare.

� Instrument- och displaybelysning.

� Varnings- och indikeringslampor.

MIU har som uppgift att dels förmedla information till föraren och dels vara en
informationslänk mellan  Saabens två bussystem (P-buss, I-buss).

I I-bussen (5) ingår följande noder:

MIU (4)

Se P-bussen.

SID (6)

SID betyder SAAB Information Display.

SID har som uppgift att dels förmedla information till föraren och dels styra
signalhorn, instrument- och displaybelysning, samt utföra beräkningar för SID-
enhetens färddator-funktioner.

SID tar emot följande information från egna givare:

� Utetemperatur.

� Rattkontroll.

� Kylvätskenivå.

� Spolarvätskenivå.



Bilaga C  Information om CAN och styrdon

7

� Glödtrådsvakt (framljus).

� Reostat.

� Kupéljus.

SID tar även emot information från andra system.

TWICE (7)

TWICE betyder Theft Warning Integrated Central Electronics och är
centralelektronik med stöldlarm.

TWICE uppgift som centralenhet är att styra systemets följande ingående
komponenter och funktioner:

� Lampkontroll (bak- och bromsljus).

� Bältesvarning (varningslampa och ev. ljud).

� Eluppvärmt baksäte (2 st. värmedynor).

� El-manövrerad passagerarstol (TWICE styr ett relä som är anslutet till stolen).

� Centrallås (TWICE styr centrallåsmotorerna).

� Immobilisering (mottagare i tändningslåset som tar emot transponderns
identifieringskod vilken sitter i nyckeln).

Stöldlarm består av dörr-, motorhuvs-, lastrumskontakter samt glaskross-sensorer.
Det finns även en  vinkelgivare som ger larm om bilens lutningsvinkel förändras,
ex. vis vid stöldförsök av hjul).

ACC (8)

ACC betyder Automatic Climate Control och är den automatiska
klimatkontrollen.

ACC-systemets huvuduppgift är att styra klimatanläggningen för att uppnå säkra
och komfortabla klimatbetingelser.

Ingångsparametrar som används för beräkningar är:

� Kupétemperatur.

� Yttertemperatur.

� Tid sedan motorn var igång.

� Tid sedan start.

� Blandluftstemperatur.



Bilaga C  Information om CAN och styrdon

8

� Fläkthastighet.

� Solinstrålning.

De beräknade temperaturerna jämförs med de som föraren och passageraren ställt
in på ACC-enhetens display.

AUDIO (9)

SAAB har tre olika Audiosystem. Dessa är Popular, Premium och Prestige. I den
här bilen var  Premium monterat.

Audiosystemet är utrustat med ett elektroniskt stöldskydd. Det innebär att
audiosystemet ingår ”giftermål” med fordonet när det installeras första gången i
bilen. Det kommer därefter ej att fungera i någon annan bil.

I audiosystemet ingår följande enheter:

� Huvudenhet (radio, kassettbandspelare och CD-spelare).

� SID (SAAB Information Display).

� Förstärkare (audiosystem Premium av märket Pioneer).

� Högtalare (3 främre i instrumentpanelen, 2 i framdörrarna och 2 i
bakdörrarna).

� Antennsystem ( 1 st. AM/FM-antenn i höger sidobakruta samt 1 st. FM-antenn
i vänster sidobakruta med varsin antennförstärkare placerade i undertaket
ovanför respektive sidobakruta).

� Rattströmställare (anslutna till SID, används för enkel och säker manövrering
av audiosystemet).

� CD-växlare (tillval, fanns inte i denna bil).

CDC, (CD Changer) (10)

CD-växlare, se AUDIO.

PSM (11)

PSM betyder Power Seat Memory och är en minnesfunktion till förarstolen

PSM-systemet är en integrerad del i förarstolen som ger en möjlighet att lagra 3
olika stolsinställningar. Genom att trycka på någon av de tre minnesknapparna
intas automatiskt det tidigare inställda läget för stolen åt föraren.
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PMM (12)

PMM betyder Power Mirror Memory och är en minnesfunktion till de yttre
elbackspeglarna.

PMM kontrollerar följande funktioner:

� Memorering av backspeglarnas position.

� Körning av backspeglarna till memorerad position.

� Nedvinkling av backspegeln på passagerardörren när backväxeln är ilagd och
strömställaren för nedvinkling aktiveras.

� Kommunikation med diagnosverktyg (SAAB:s handdator för diagnos).

� Kommunikation med I-buss (låghastighetsbussen).

De yttre elbackspeglarnas minne ställs in på samma sätt som inställning av
förarstolens minne (PSM).

DICE (13)

DICE betyder Dashboard Integrated Central Electronics och en centralenhet som
styr och kontrollerar panelelektroniken.

DICE styr och kontrollerar:

� Yttre & inre belysning.

� Reostatkontroll (styr knapp- och displaybelysning).

� Ljudvarning.

� Intervalltorkning, vindruta.

� Torkning, strålkastare.

� Eluppvärmd bakruta och backspeglar.

� Kylfläkt.

� AC-funktion.

DICE är även programmerbar för olika marknader, lagkrav, önskemål m.m.

Övriga detaljer i figur 2 är:

Diagnosuttag (14)

I ett bussystem är det viktigt att alla enheter kan kommunicera med varandra. Med
hjälp av ett diagnosverktyg, TECH2, kan man kontrollera om alla enheter fungerar
eller ta emot olika felmeddelanden som enheterna skickar ut vid fel.
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SRS (15)

SRS betyder Supplementary Restraint System och är ett komplement till bilens
säkerhetsbälte. SRS förstärker krockskyddet avsevärt.

I SRS ingår:

� Förarkrockkudde (sitter i ratten).

� Passagerarkrockkudde (sitter i instrumentpanelen ovanför handsfacket).

� Sidokrockkuddar (sitter innanför ryggklädseln på utsidan av framstolarna).

� Bältessträckare (för framstolarna, är placerade i B-stolpen).

� Knäskydd (sitter under instrumentpanelen på förarsidan).

Sidokrocksensorer sitter i framdörrarna och de reagerar på förändringen av
lufttrycket vid en sidokollision. Vid sidokollision aktiverar SRS-styrdonet den
påkörda sidans sidokrockkudde.

ABS (16)

ABS betyder Anti-lock Braking System och är styrdonet för bilens låsningsfria
bromsar.

Huvudkomponenterna i systemet är:

� Hjulsensorer (en vid varje hjul).

� ABS-bromsaggregat med följande komponenter integrerande:

- Ventilblock med en inlopps- samt en utloppsventil för varje hjul.

- Returpump bestående av elmotor samt pumpenhet.

- Styrdon med integrerat huvud- och pumprelä.

Om något hjul närmar sig gränsen för låsning, aktiverar styrenheten
in/utloppsventil samt returpump så att bromstrycket för aktuellt hjul regleras.

SRS och ABS ligger ej på CAN-bussen
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Figur 2 Systemöversikt busskommunikation i SAAB 95 [3]

Referensförteckning
1. http://www.algonet.se/~staffann/developer/CAN.htm , 2002-08-18

2. http://www.can.bosch.com/ , 2002-08-18
3. SAAB:s verkstadshandbok, Workshop Information System (WIS) version

2002.2
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Bilaga D  El-ledningsnätschema

Del av el-ledningsnätschema [1], bakre ledningsnät. Se figur 1.

Bilden visar kabelstammen till höger framdörr med alla anslutningar, längd och typ av
kabel.

Figur 1 Del av el-ledningsnätschema

Siffrorna i bilden visar en del av el-ledningsnätschemats olika  beteckningar.

1. Upphängningsanordning under stolen.

2. Den fysiska utformningen till dörrens anslutning.
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3. Typ av skydd på kabeln.

4. Krimp, flera ledningar som trycks ihop till samma potentiella punkt.

5. Kontaktanslutning, med alla benämningar på kablarna. De flesta av anslutningar-
na har ett identitetsnummer, som i detta fall 4811170. Samma nummer sitter
fysiskt på kontakten. Se tabell 1

6. Visar fortsättningen på kabelstammen  till vilken sida den går.

Tabell 1: Ett exempel på en ledning.

Elledning Position Komponent anmärkning

Ände ÄndeNr Typ Area Färg längd Delart.

1 2 1 2

C110-2 0,75 Grön/svart 233..251.500 B4(1) C12(2) BE5-66 XC19-16

Tabellen är en avskrift av original på en ledning som går i figur 1. Originalet finns i el-
schemat, längst bak efter varje avdelning i el-ledningspärmen.

� C110-2 : är benämningen på ledningen, som går in i kontakt 4811170.

�  0, 75 : ledningens area i mm2.

� grön/svart : färgen på ledningen.

�  233.251.500 : artikelnumret på ledningen.

� B4(1) : början på kabeln, den startar från TWICE, position B4, på 
    sidan 1 i bakre ledningsnätet.

� C12(2) : Slutet på kabeln, slutar i kontakten 4811170, position C12,
      på sidan 2 i bakre ledningsnätet, se figur1.

� BE5-66 : anslutningsnummer (66) på TWICE som har

            komponentnummer BE5

� XC19-16 : anslutningsnummer (16) på kontakten 4811170 som har
  komponentnummer XC19

Referensförteckning
1. SAAB:s ledningsnät och SSD version  95 MY99.
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Bilaga E  Demonterade komponenter

Följande detaljer från de olika ledningsnäten demonterades ur bilen [1].

Främre ledningsnät
� Batteri.

� Främre strålkastare med lampor.

� Främre- och sidoblinkers.

� Kylfläktpaket.

� Signalhorn 2 st.

� Spolarvätskebehållare med pumpar för vindruta, strålkastare och bakruta.

� Strålkastartorkarmotor 2 st.

� Nivåvakt spolarvätska.

� Stöldlarmssirén.

� Motor till ljuslängdsjustering 2 st.

� Hastighetsgivare 2 st.

� Urluftningsventil till kolfilter.

� Säkringscentral motorrum.

� Reläcentral motorrum.

� Motstånd 2-stegs kylfläkt.

� Styrdon ABS.

� Tryckvakt, vakuum.

� Tryckgivare, luftkonditionering.

Främre stötfångare
� Dimljuslampa 2 st.

� Hörnljus 2 st.

� Tempgivare, uteluft.

Motor
� Generator.
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� Startmotor.

� Tryckvakt, motorolja.

� Förvärmd syresensor 2 st.

� Magnetventil, laddluft.

� Tempgivare till kylvätska och insugningsluft.

� Luftmassmätare.

� Insprutningsventil 4 st.

� Värmeelement, syresensor.

� Lägesgivare, vevaxel.

� Styrdon TRIONIC.

� Tryckgivare till inloppsrör och laddluft.

� Ställdon, spjällhus.

Instrumentpanel
� Automatväxelväljare.

� Lampor till handsfacket, växelindikator, cigarettändare 2 st. och make-up spegel höger.

� Tändlås.

� Säkringscentral.

� Reläcentral.

� Strömställare ljus inkl. reostat och dimbakljus.

� Strömställare till blinkers, varningsblinkers, vindrutetorkare, bakrutetorkare, dimljus,
parkering-/hel-/halvljus och värmedyna 2 st.

� Kontakter till bromsljus, backljus, parkeringsbroms, koppling och broms.

� Kupéfläkt.

� Recirkulationsspjäll.

� Signalhornskontakt.

� Nivåvakter till bromsvätska och kylvätska.

� Cigarettändare 2 st.

� Dörrkontakt, höger bak.

� Vindrutetorkaremotor.

� Styrdon ACC, SRS, TCM, Huvudinstrument(MIU), SID och DICE.

� Reglerdon, kupéfläkt.
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� Solsensor.

� Högtalare 3 st.

� Huvkontakt, stöldlarm.

� Lysdiod, stöldlarm.

� Kontaktenhet, ratt.

� Audiosystem.

� Anslutning, mobiltelefon.

� Tanklockssolenoid.

� Diagnosuttag.

� Glaskrossensor.

� Antenn, fjärrkontroll för stöldlarm.

� Elcentral, maxisäkringar.

� Reglerpanel, värme och ventilation.

� Magnetventil, värmeväxlare.

� Reostat, intervalltorkare.

� Tempgivare, förångare till klimatanläggning.

� Antennförstärkare, radio 2 st.

� Mikrofon, mobiltelefon.

Bakre
� Lampor till parkeringsljus 2 st., blinkers 2 st., bromsljus 2 st., bagagerum, sidoblinkers 2

st. och make-up spegel vänster.

� Dörrkontakt till fram 2 st. och bak 1 st.

� Anslutning, släpvagnskontakt.

� Hastighetsgivare 2 st.

� Anslutning,  CD-växlare.

� Strömställarenhet, fönsterhissar.

� Vinkelgivare.

� Antennenhet, immobilizer.

� Strömställare, centrallås.

� Magnetventil, avstängning EVAP.

� Styrdon PMM och TWICE.
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Förardörr
� Strömställare till backspegel, skift förar-/passagerarsida backspegel, backläge för

backspeglar, bagagerumslucka och tanklockslås.

� Motorer till backspegel 2 st., fönsterhiss och centrallås.

� Lampa, insteg.

� Högtalare.

� Krocksensor.

Passagerardörr
� Motorer till backspegel, fönsterhiss och centrallås.

� Lampa, insteg.

� Högtalare.

� Krocksensor.

Bakdörr
� Motorer till fönsterhiss 2 st. och centrallås 2 st.

� Strömställare, fönsterhiss 2 st.

� Lampa, insteg 2 st.

� Högtalare 2 st.

Tak
� Mittre lampenhet.

� Bagagerumsbelysning.

� Glaskrossensor 2 st.

Lastrumslucka
� Lampor till nummerskylt, backljus/dimljus 2 st. och lastrumslucka 2 st.

� Högt placerat bromsljus.

� Kontakt, bagagerumsbelysning.

� Bakrutetorkare.
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� Eluppvärmd bakruta.

� Motor, centrallås.

� Mikrobrytare, bagagerumslås.

Referensförteckning
1. SAAB:s verkstadshandbok. Workshop Information System (WIS) version 2002.2


