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EXAMENSARBETE 
 
 

Mäthjul Volvo Personvagnar 
 

Utvärdering inför inköp 
 
 

Sammanfattning 

Detta examensarbete är en utvärdering av fyra olika fabrikat av mäthjul och 
läges/vinkelmätare som offererats Volvo Personvagnar AB (Volvo PV). Utvärderingen 
syftar till att utse en presumtiv leverantör som uppfyller Volvo PVs tekniska krav 
tillsammans med en integrering av läges/vinkelmätare samt en låg kostnad. 
Utvärderingen omfattar fyra stycken mäthjul, samt tillhörande integrerad utrustning för 
läges- och vinkelmätning för varje hjul, samt utbildning och dokumentation. 
Utrustningen skall användas för att undersöka och lösa problem kring bilens 
köregenskaper, dvs hur den reagerar på input från förare och väg. Mäthjulen används för 
att mäta krafter och moment i tre dimensioner, samt hjulhastighet. Utrustning för 
mätning av läge och hjulvinklar skall momentant mäta hjulets läge i förhållande till en 
fast referenspunkt på bilens kaross samt även toe-, camber- och castervinklar dvs. de 
vinklar hjulen kan ha i förhållande till ett ortonormerat system. Utrustningen skall 
användas av Volvo PV i Göteborg och är avsedd för personbilar på provbana, inom 
avskilt område, samt på allmän väg. Med utgångspunkt från den utvärdering som gjorts 
rekommenderas att välja leverantör D. En äldre typ av mäthjul från leverantör D är 
redan väl kända på Volvo PV. Den nya designen med bra prestandavärden motsvarar 
specifikationen i de flesta fall. En uppgradering av de äldre mäthjulen till ny bättre 
prestanda, kan göras för en avsevärt lägre kostnad jämfört med att köpa helt ny 
utrustning. Detta gör att leverantör D kan ge den mest förmånliga kostnaden för ett totalt 
integrerat testsystem och att Volvo PV bör välja detta alternativ. 

Detaljinformation om leverantörer och ställda krav har utelämnats i denna rapport. 
Dessa finns i intern Volvo-rapport [4] 
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DEGREE PROJECT 
 
 

Wheel Force Transducers – 
Volvo Car Corporation 

Evaluation study 
 
 

Summary 

This thesis work is a technical evaluation of budgetary quotations from four different 
suppliers. The purpose of the evaluation is to choose the best suitable supplier fulfilling 
the technical requirements of Volvo Car Corporation (VCC) together with the most 
suitable performance and appropriate cost. The evaluation compares four wheel force 
transducers including integrated equipment for angular measurement and displacement 
transducer for each wheel, together with training and documentation. The equipment 
will be used for examination and solving problems within the ”Handling performance 
area”. The wheel force transducers are used to measure forces and torques in three 
dimensions including the wheel velocity. The equipment will be used by Volvo Car 
Corporation on cars driving at proving grounds and public roads. With respect to the 
undertaken evaluation, VCC is recommended to choose supplier D. Wheel Force 
Transducers (WFTs) from supplier D are already used at VCC. Supplier D is well-
known and well reputated, since VCC is using an older version of WFTs from this 
company. The new WFT design with good performance responds to our specification of 
requirements in most cases. An upgrade of the older WFTs can be done to a reasonable 
lower cost compared to purchasing complete new equipment.  This means that supplier 
D can offer the most beneficial cost for a totally integrated test system and VCC should 
choose this alternative. 
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Inledning 
Avdelning ”Verkstad & Utrustningar” inom Volvo Personvagnar AB (Volvo PV), har 
som ansvar att handha och utveckla avdelningens provriggar samt att tillhandahålla 
mätutrustning för fordonsdynamiska mätningar till provare på avdelning 
”Fordonsdynamik & Aktiv Säkerhet”. Avdelning ”Fordonsdynamik & Aktiv Säkerhet” 
har som uppgift att utveckla bilen med avseende på köregenskaper, åkkomfort samt 
aktiva chassisystem och säkerhetssystem. För att ytterligare kunna utveckla bilen inom 
dessa områden krävs ett mätsystem som förutom kraft och moment även mäter hjulens 
vinklar och lägen relativt karossen. Ett sådant integrerat system finns inte på marknaden 
idag. Volvo PV önskar införskaffa ett sådant system och önskar då att en leverantör står 
för intregreringen. 

En annan viktig aspekt är att kunna verifiera simuleringsmodeller mot verkliga provfall, 
vilket ett system med mäthjul och läges/vinkelgivare skulle kunna göra. Det skulle vara 
ett steg mot att få in proven i provriggar, vilket eliminerar väderberoendet och 
kostnadskrävande bilexpeditioner utomlands. 

Ett mäthjul består i princip av en cirkulär kropp med givare för att mäta krafter och 
moment hos varje hjul, i tre dimensioner. Ett mäthjul monteras ovanpå hjulets fälg på 
vart av provbilens fyra hjul [3][13]. Det skall även ingå utrustning för läges- och 
vinkelmätning för bilens samtliga fyra hjul [5][6]. Mätsignalerna signalbehandlas och 
lagras sedan i ett mobilt mätdatainsamlingssystem. På detta sätt kan man följa krafter, 
moment, vinklar och läge momentant hos den aktuella provbilen. 

Utrustningen är avsedd för provbilar och skall användas för utvecklingsprovning inom 
enheten ”Produktutveckling”, Volvo PV, Göteborg. Utrustningen skall användas vid 
prov på provbana, avspärrad väg och även till viss del på allmän väg. Eftersom 
utrustningen kan komma att användas på allmän väg, bör den ej sticka ut från bilen mer 
än absolut nödvändigt. Mäthjulen och utrustningen för läges- och vinkelmätning bör 
kunna användas både tillsammans och separat var för sig. Eftersom de båda delsystemen 
måste fungera väl tillsammans, kommer systemen att anskaffas från en och samma 
huvudleverantör, som får huvudansvaret för att de olika systemen integreras och 
fungerar tillsammans. Denna huvudleverantör blir en tillverkare av mäthjul, som i sin 
tur anlitar en underleverantör för läges- och vinkelmätutrustning.  

Utvärderingen omfattar fyra stycken typer av mäthjul med olika typer av utrustning för 
läges- och vinkelmätning. Det slutliga valet av utrustning kommer att ske i ett 
kommande projekt där man anskaffar nya aktuella offerter samt genomför en 
upphandling. Användarkrav från olika avdelningar har inhämtats, kravspecifikation 
utformats, samt budgetofferter från fyra huvudleverantörer utvärderats. Avdelning 
”Provning vagnsreglering” (Bromsprovning etc.) skall också använda sig av 
utrustningen och därför har även användarkrav härifrån lagts till. 
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1.1 Bakgrund 

För att lösa stabilitetsproblem vid kraftig inbromsning vid hög hastighet, under 
bilprojektens utvecklingsfas inom Volvo PV ”Produktutveckling”, behövs hjälpmedel 
för att objektivt kunna bestämma bilens hjulupphängningskarakteristik vid dynamiska 
förlopp. Till detta behövs mäthjul, som mäter krafter och moment i alla riktningar, samt 
kompletterande utrustning som kan mäta läge och hjulvinklar vid hjulrörelser. 
Utrustning kommer i huvudsak att användas vid problemlösning, till exempel i samband 
med följande: 

• Roll-over [7] 

• Judder och bromsprestanda [7] 

• Köregenskaper samt även åkkomfort och frigång [7] 

• Nya aktiva system 

• Släpvagnsstabilitet [8] 

De flesta av proven är väderberoende och kan normalt inte utföras i Sverige under 
perioden oktober till mars pga halt väglag, vilket gör det svårt att hålla dagens 
tidspressade provplaner. 

Modellfloran har ökat väsentligt under senare år, vilket innebär pressade provplaner. 
Detta omöjliggör framflyttning av prov pga årstider med ogynnsamt väder, utan att 
förseningar uppstår. 
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1.2 Problem och syfte 

I ett av bilprojekten har man stora problem med att bilarna drar snett, både vid 
acceleration och vid konstant hastighet. Detta har resulterat i ett stort antal 
kundklagomål. Hade man haft tillgång till den utrustning som här beskrivs, hade man 
haft stora möjligheter att kunna utreda dessa problem och dess orsaker. Med denna 
utrustning kan nämligen krafter och vinkelförändringar på hjulen registreras och 
undersökas.  

Förutom sneddragning har man genom åren haft andra problem, till exempel 
bromsstabilitet, släpvagnsstabilitet etc. Dessa problem hade varit lättare att lösa med den 
här föreslagna utrustningen. Bromsstabilitet i kurva, bromsprestanda och 
släpvagnsstabilitet är exempel på egenskaper som är mycket väsentliga för bilens aktiva 
säkerhet. Uppfyller inte bilen kraven på dessa områden är detta allvarligt eftersom ett av 
Volvo PVs kärnvärden är säkerhet och här inbegrips säkra köregenskaper. En utrustning 
med mäthjul och läges/vinkelmätning skulle medverka till att snabbt kunna finna 
orsaken till stabilitetsproblem inom dessa områden. 

För att styra verksamheten mot “Virtual Car” är det första steget att verifiera 
simuleringmodellerna mot verkliga provfall. Inom området köregenskaper är mäthjulen 
det enda verktyget som kan mäta alla de parametrar som är nödvändiga för denna 
verifiering. Det andra steget är att så mycket som möjligt av den objektiva provningen 
som utförs på provbana och allmän väg flyttas in till provriggar. Mäthjulen är det 
verktyg som gör det möjligt att jämföra vägprov mot prov i chassimätdatariggen.  

1.3 Avgränsningar 

All information kring mäthjul och kringutrustning, liksom budgetofferter från olika 
leverantörer härrör sig från en utredning som gjordes av avdelningen ”Provningsteknik” 
inom Volvo PV, år 2002, i syfte att förbereda för ett kommande projekt där utrustningen 
skall upphandlas. 
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2 Utrustningskrav 
Följande utrustningskrav gäller för provutrustningen [1]: 

2.1 Mäthjul 

2.1.1 Översikt 

Projektet omfattar fyra stycken mäthjul, samt utrustning för läges- och vinkelmätning 
för varje hjul. 

2.1.2 Funktion 

Mäthjulen skall mäta krafter och moment i tre riktningar: 

X längsgående, 

Y sidledes, 

Z vertikalt. 

Dessutom skall hjulhastighet mätas med hjälp av en encoder. 

2.1.3 Miljöförhållanden 

Mäthjulen skall kunna användas i varierande väderförhållanden, till exempel i kraftigt 
regn, dimma, snö (vissa prov), starkt solljus. 

Temperaturområde för mäthjulen är från –20°C till +120°C. Höga temperaturer i 
bromsar kan uppstå vid till exempel bromsning vid hög hastighet.  

2.1.4 Vikt 

Mäthjulens vikt skall ej överskrida 2 kg/st. Referenshjul är av storleken 6.5Jx16” med 
205/55 däck. Total vikt för referenshjulet är 18.0-18.9 kg, varav 9.2-9.5 kg är däckets 
vikt. 
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2.1.5 Fälgar och navadaptrar 

För att kunna montera mäthjulen på samtliga Volvos bilmodeller krävs olika storlekar 
på fälgar samt också navadaptrar för olika bultmönster. Se figur 1. 

Fälgar samt navadaptrar skall tillhandahållas av leverantören. 

Det skall ingå följande uppsättningar av fälgar och navadaptrar: 

� en uppsättning fälgar med dimension 7Jx16, totalt 4 stycken 

� en uppsättning fälgar med dimension 7Jx17, totalt 4 stycken 

� två uppsättningar navadaptrar (2 x 4 stycken = 8 stycken) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Sprängskiss av mäthjul med ingående delar såsom nav, navadapter, fälg, 

kraftgivare i givarkropp, fälgadapter och signalöverföring [9] 

 

2.1.6 Kraft 

Mätområde: 

Fx:   +/-  20 kN (i x-led, dvs kraft i horisontell längdsriktning) 

Fy:   +/-  15 kN (i y-led, dvs kraft i horisontell sidriktning) 

Fz:   +/-  20 kN (i z-led, dvs kraft i vertikal riktning) 

Olinjäritet/ Hysteres/ Förstärkningsfel: � 2% FS (Full Scale) 

Överhörning: � 2% FS 
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Beräkningsfel/ Upplösning: skall anges av leverantör 

Temperaturdrift: skall anges i N/ ˚C av leverantör (speciellt vid hård inbromsning från 
hög hastighet) 

Systematiskt fel (t ex piezoelektrisk givare): skall vara nollkompenserad. 

Fasfel: Intern och extern fasförskjutning i ms vid mätfrekvens 400 Hz skall anges av 
leverantör. 

2.1.7 Moment 

Mätområde för driv-/bromsmoment i tre dimensioner relativt hjulnavet. Se figur 2: 

Mx:   +/-  5 kNm (i x-led, dvs moment i horisontell längdsriktning) 

My:   +/-  5 kNm (i y-led, dvs moment i horisontell sidriktning) 

Mz:   +/-  5 kNm (i z-led, dvs moment i vertikal riktning) 

Olinjäritet/ Hysteres/ Förstärkningsfel: � 2% FS 

Överhörning: � 2% FS 

Beräkningsfel/ Upplösning: skall anges av leverantör 

Temperaturdrift: skall anges i Nm/ ˚C av leverantör (speciellt vid hård inbromsning från 
hög hastighet) 

Systematiskt fel (t ex piezoelektrisk givare): skall vara nollkompenserad. 

Fasfel: Intern och extern fasförskjutning i ms vid mätfrekvens 400 Hz skall anges av 
leverantör. 

2.1.8 Fordonshastighet 

Mätområde:   0 - minimum 240 kilometer per timma. 

Mätosäkerhet: � 2% FS. 

2.1.9 Övrigt 

Utrustningen skall vara lätt att montera och installera. Tiden för montering och 
installation skall uppges av leverantör och skall beaktas i projektet. 

Installationsproceduren skall beskrivas noggrant av leverantören i text och bild. 

Nolljusteringsproceduren skall beskrivas av leverantören. Denna justering skall kunna 
utföras enkelt och snabbt under prov med bil, medan man kör bilen. 

Egenfrekvens och tröghetsmoment för mäthjulen skall anges av leverantör. 

Varje mäthjul skall ha individuell märkning för identifiering. 



 

 - 7 - 

2.2 Utrustning för läges- och vinkelmätning 

2.2.1 Funktion 

Det skall ingå utrustning för läges- och vinkelmätning för bilens samtliga fyra hjul. 
Denna utrustning skall vara anpassad till mäthjulen på alla sätt, så att den fungerar väl 
tillsammans med mäthjulen, både mekaniskt och elektriskt. Mäthjulen skall också kunna 
användas separat från denna utrustning, det vill säga utan att denna utrustning är 
monterad och inkopplad. 

Miljökraven för denna utrustning är i stort sett lika kraven för mäthjulen ovan. 

2.2.2 Lägesmätning 

Läget för hjulets centrum skall mätas i X-, Y- och Z-riktningen relativt en referenspunkt 
på bilens kaross. 

Mätområde: 

X:  +/-  50 mm, Mätosäkerhet: � +/- 0,3 mm 

Y:  +/-  40 mm, Mätosäkerhet: � +/- 0,3 mm 

Z:  +/- 150 mm, Mätosäkerhet: � +/- 1,0 mm 

Fasfel: Intern och extern fasförskjutning i ms vid mätfrekvens 400 Hz skall anges av 
leverantör. 

2.2.3 Vinkelmätning 

Toevinkel och cambervinkel skall mätas [7]. 

Castervinkel bör kunna mätas, men är inget absolut krav [7]. 

Mätområde: 

TOE:  +/-  40  grader, Mätosäkerhet: � +/- 0,01 grader 

CAMBER:  +/-  5  grader, Mätosäkerhet: � +/- 0,01 grader 

CASTER:  + 10 / - 2  grader, Mätosäkerhet: � +/- 0,01 grader, om aktuellt 

2.2.4 Övrigt 

� Installationstid, se mäthjul. 

� Installationsprocedur, se mäthjul. 

� Om nolljustering används, skall denna beskrivas av leverantören, se mäthjul. 
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2.3 Mekanisk utrustning 

2.3.1 Utformning och storlek 

Utrustningen skall vara så lite skrymmande som möjligt och skall efter montering på 
provbil skjuta ut så lite som möjligt från bilen (max 200 mm för allmän väg och max 
300 mm för provbana). 

2.3.2 Korrosion och vattentålighet 

Utrustningen skall kunna användas i följande situationer, betingelser och provtyper, utan 
att det påverkar utrustningen negativt: 

� ”Wet Handling Tests” samt vattengrav med saltvatten. [12] 

� Saltad vägbana vintertid, vid torr eller våt vägbana 

Utrustningen skall kunna rengöras med vattenslang dvs givare och elektronik skall vara 
kapslade i skyddsklass IP65, dvs vara dammtät och spolsäker [15]. 

2.4 Elektrisk utrustning 

Utrustningen är avsedd för 10 - 16 Volt likspänning. Det är en fördel om utrustningen 
även kan anslutas till 230 Volt växelspänning. 

Det finns två möjliga lösningar för överföring av signaler mellan mäthjulet och 
mätutrustningen, nämligen ”telemetri” och ”släpring”. 

Om en lösning med ”telemetri” kommer att användas, skall denna inte tillåtas interferera 
med andra system inom eller utom provbilen. CE-kraven för EMC skall uppfyllas. 

Om spänningar om 50 Volt växelspänning eller högre, respektive 75 Volt likspänning 
eller högre, kommer att användas, måste utrustningen anpassas och uppfylla CE-kraven 
i LVD (Low Voltage Directive, lågspänningsdirektivet). 

Leverantören skall ta fullt ansvar för att utrustningen uppfyller CE-krav såsom EMC 
[18] och lågspänningsdirektivet LVD [16]. Beträffande lågspänningsdirektivet gäller 
detta spänningsnivåer mellan 50-1000 VAC och 75-1500 VDC i aktuell utrustning 
(skydd för användare). 

2.5 Datorsystem hård- och mjukvara 

2.5.1 Hårdvara – Analoga utgångar 

Uppmätta parametrar skall finnas som analoga utsignaler mellan +/- 2.5 V och +/- 10 V 
eller valbara mellan dessa nivåer. Anslutningarna skall vara av typen BNC, samt med 50 
Ohm utgångsimpedans:  

Fx kraft i x-led  
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Fy kraft i y-led 

Fz kraft i z-led 

Mx moment i x-led, 

My moment i y-led, 

Mz moment i z-led, 

TOE toevinkel, 

CAMBER cambervinkel, 

CASTER castervinkel, 

X läge i x-led, 

Y läge i y-led, 

Z läge i z-led.  

 

Hjulhastighet skall finnas som analog utgångssignal mellan +/- 2.5 V och +/- 10 V eller 
valbara mellan dessa nivåer, förslagsvis 50 Ohm utgångsimpedans, men kan också 
finnas som en 5 VDC TTL pulssignal. Anslutningen skall vara av BNC-typ. 

2.5.2 Datainsamlingsutrustning 

Volvo PV kommer att använda sig av eget befintligt datainsamlingssystem. 

2.5.3 Mjukvara 

Ingen speciell mjukvara behövs mer än den som genererar de för Volvo PV önskvärda 
analoga utsignalerna. 

2.5.4 Samplingshastighet 

Samplingshastighet skall vara lägst 400 Hz för att fungera ihop med Volvo PVs 
befintliga mätdatainsamlingssystem. 

2.5.5 Databeräkningar 

Alla nödvändiga beräkningar skall utföras i realtid. Nödvändiga sinus- och cosinus-
transformeringar skall utföras. Eftersom givarkroppen roterar kring y-axeln då provbilen 
framförs, måste kraft- och momentsignalerna för x- och z-axeln från det roterande 
koordinatsystemet transformeras med hjälp av en räknarmodul. Den vertikala kraften Fz 
(t) fås genom uttrycket (Fz x cosß) + (Fx x sinß) och den longitudinella kraften Fx (t) 
genom uttrycket (Fx x cosß) + (Fz x sinß) [11], där ß är hjulvinkeln som mäts med en 
vinkelgivare. Transformering samt beräkning av Mz (t) och Mx (t) skall också göras. 
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3 Utbildning och dokumentation 
Sedvanlig utbildning och dokumentation ingår i projektet. Leverantören skall ansvara 
för detta. 

4 Service, underhåll och kalibrering 

4.1 Serviceförutsättningar 

Service, underhåll samt kalibrering kommer att utföras av leverantör. Avtal för detta 
kommer att tecknas separat. Inställelsetid för servicetekniker samt kalibreringsintervall 
skall anges av leverantör. 

5 CE-märkning och standarder 
Levererad utrustning skall vara konstruerad, tillverkad samt installerad i enlighet med 
tillämpliga internationella, Europeiska standarder [16][17][18]. 

6 Teknik 

6.1 Kraftmätning 

För att mäta krafterna Fx, Fy och Fz kan man använda sig av kraftgivare typ lastcell 
[10], trådtöjningsgivare [10] eller piezoelektriska givare [2][10] som placeras i den 
cirkulära givarkroppen på hjulnavet. Se figur 1. 

6.1.1 Piezoelektriska givare 

Denna typ av givare är speciell och kräver därför en lite mer ingående förklaring av sin 
funktion. 

Sedan man efter hand fått tillgång till teknik för att rena kvarts (kiseldioxid), har man 
också kunnat tillverka piezoelektriska givare med en ökad känslighet. Kvarts har 
egenskapen att den kan generera elektrisk laddning i vissa kristallstrukturfaser under 
samtidig mekanisk belastning, även i oförädlad form. Omvänt när en elektrisk spänning 
läggs över en kvartskristall uppstår en mekanisk påkänning i kristallstrukturen. Denna 
påkänning medför i sin tur att kristallen deformeras. Denna egenskap kallas reciprok 
piezoelektrisk effekt och används i kvartsresonatorer för högfrekvensapplikationer samt 
i kvartsklockor [2]. 

Kort beskrivning av givarens funktion – kristall och förstärkare: 
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Centrumpunkt i hjulnav för 
momentmätning i tre dimensioner 
(navadapter) 

Kraft/Momentgivare 
i givarkropp 

Telemetrienhet 
med sändare 

Deformation som uppstår i X-, Y- samt Z-riktningen pga. applicerad kraft, resulterar i 
laddningar hos kvartsplattor i givaren. Laddningarna förstärks sedan i en 
laddningsförstärkare. Laddningen som genereras är proportionell mot applicerad kraft. 

Den piezoelektriska givaren är noggrann över ett stort mätområde, men kräver att man 
kompenserar för laddningsförstärkarens systematiska fel (nollställning av driftoffset). 
Metod för nollställning samt när den görs under ett mätförfarande, skall anges av 
leverantören. 

6.2 Momentmätning 

Även momenten Mx, My och Mz mäts med samma kraftgivare som kraftmätningen. 
Momentet fås genom produkten av kraften multiplicerat med radien enligt känd formel 
M = F x r. Se figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 2 Tvärsnitt av mäthjul för momentmätning monterad på provbil [3] 
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6.3 Överföring av signaler 

I samtliga fall krävs någon form av signalkonditionering och förstärkning av de 
elektriska signaler som givaren alstrar. Eftersom kraft/momentgivarna är placerade på 
en enhet som roterar med aktuellt hjul, kräver denna applikation speciella lösningar för 
att signalerna skall kunna överföras till en mätinsamlingsenhet placerad i provbilen. 

Ett enkelt sätt kan vara släpringar av elektriskt ledande material där signalerna överförs 
[3]. Se figur 3. Här kan man med tiden emellertid råka ut för problem med slitage som 
påverkar överföringen negativt. Ett annat sätt är att man strömförsörjer den roterande 
delen med hjälp av ett batteri. Den roterande delen innehåller då förutom 
kraft/momentgivare, även signalkonditionering med filtrering och förstärkning samt en 
radiosändare. Den konditionerade och förstärkta signalen överförs sedan via radiovågor 
till en mottagare placerad i provbilen tillsammans med mätinsamlingsenheten. Denna 
lösning kallas telemetrisk signalöverföring eller telemetri [3][9][10]. Se figur 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Exempel på släpringslösning [3] 
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Figur 4 Exempel på telemetrilösning [3] 

 

6.4 Problematik 

Ovan nämnda givartyper är emellertid förknippade med en viss problematik såsom 
mätosäkerhet [2], överhörning (kraftkomposant som påverkar annan riktning med 
delbidrag), hysteres [2], olinjäritet [2], fasfel [14] (synkronisering i tid hos det roterande 
hjulet), radiostörningar med kritiska radiofrekvenser [10], brus [14], temperaturstabilitet 
[10] (speciellt vid kraftiga inbromsningar), systematisk drift hos piezoelektriska givare 
[2]. Även antal bitar i digital signalbehandling ger upphov till viss mätosäkerhet, pga. 
upplösningsfel [10]. 

Vi går inte in i detalj på hur man löser ovan nämnda problem, men även här finns mer 
eller mindre avancerade metoder. Man bör emellertid vara medveten om vilka 
begränsningar denna typ av teknik kan innehålla. Speciellt viktigt blir detta när man 
formulerar en kravspecifikation ställd till en leverantör för denna typ av utrustning. 
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6.5 Läges- och vinkelmätning 

Man kan använda sig av fyra stycken CCD-kameror som mäter de fyra hjulens läge 
(vinklar och avstånd) gentemot en fast definierad referenspunkt på provbilen [6]. 

Praktiskt taget all hjulrörelse kan således mätas med hjälp av CCD-kamerorna, utom 
den cirkulära rörelsen hos hjulet. Denna rörelse mäts istället av en extern encoder. 

En annan lösning består av en fleraxiell optisk sensor som mäter dynamisk hjulposition 
gentemot en fast definierad referenspunkt på provbilen [5]. 

Dynamiska parametrar som mäts: 

• Camber 

• Caster 

• Toe 

• Vertikalt hjulläge 

• Lateral avvikelse 

• Longitudinell avvikelse 

• Roterande hjulvinkel 

• Hjulrörelse i X-led 

• Hjulrörelse i Y-led 

• Hjulrörelse i Z-led 
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7 Utvärdering 
Följande text är en sammanfattning av dokumentet WFT Evaluation [4]. 

 

Leverantör A: 

Mäthjul: 

Produkten uppfyller kraven vad beträffar design, storlek, vikt, fälgar och navadaptrar 
samt spänningsmatning och analoga utgångar. Man har också ett långt 
kalibreringsintervall, vilket är bra. 

Produkten uppfyller ej kraven vad beträffar temperaturområde. Leverantören uppger 
heller ingen temperaturdriftsangivelse. Mätområde för momenten Mx, My, Mz är för 
låga mot specifkationen. Maxhastigheten understiger dessutom den specificerade på 240 
km/h. Inga uppgifter finns heller på egenfrekvens eller tröghetsmoment. De måste ta 
totalansvar för hela utrustningen, integration m m. Inga detaljerade ritningar finnes för 
kunden att ta del av. 

 

Läges- och vinkelgivare: 

Leverantör A offererar två olika system, system 1 och system 2 

System 1:  

Produkten uppfyller kraven vad beträffar IP-klassdesign samt önskade analoga 
utsignaler. Spänningsmatning är 10-16 VDC, vilket är efterfrågat. 

Produkten uppfyller ej kraven vad beträffar vikt och temperaturområde. Man anger 
ingen storleksangivelse och heller ingen uppgift på fasförskjutning för lägesgivaren. 
Repeterbarheten i värden på X, Y, Z bedöms som för dålig. Vinkelmätvärden på TOE 
och CAMBER har för dålig repeterbarhet. Mätvärden på CASTER finns ej att tillgå. 
Ingen datasamplingshastighet eller kalibreringsinstrument/verktyg är angivna. Ritningar 
på produkten finns ej tillgängliga för kunden. 

Leverantör A tar ej något helhetsansvar för en systemintegrering av mäthjul och 
offererade läges- och vinkelgivare. 

System 2: 

Produkten uppfyller kraven vad beträffar IP-klassdesign, mätområde/noggrannhet och 
fasförskjutning för lägesgivare. 500 Hz samplingshastighet som option uppfylls också. 
(Jämför med krav på 400 Hz). 

Produkten uppfyller ej kraven vad beträffar vikt och temperaturområde. Inga 
vinkelområden finns angivna, ej heller om analoga utgångar finns. Uppgift om 
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spänningsmatning eller backup möjligheter saknas (Windows 2000-baserat interface). 
Inga kalibreringsinstrument/verktyg är angivna. 

 

Anm: Leverantör A tar ej något helhetsansvar för en systemintegrering av mäthjul och 
läges- och vinkelgivare. Detta är ett ovillkorligt krav från Volvo PV. 

 

Leverantör B: 

Mäthjul: 

Produkten uppfyller kraven vad beträffar design, storlek, temperaturområde, upplösning 
X, Y, Z-värden kraftvärden och temperaturdrift, temperaturdrift momentvärden, analoga 
utsignaler samt spänningsmatning. 

Produkten uppfyller ej kraven vad beträffar vikt, har andra storlekar på fälgar och 
navadaptrar än önskat. Produkten visar också en ogynnsam överhörning hos 
kraftmätvärden. Inga uppgifter finns på systematisk felkompensation eller fasfel för 
momentvärden. Inget onoggrannhetsvärde anges för hastighetsvärdet. Inga värden på 
egenfrekvens eller tröghetsmoment finns heller att tillgå. 

 

Anm: Överhörning och systematiskt fel (t ex N per minut) uppfyller ej specificerade 
krav. 
Alla korrektioner måste vara gjorda före analog utgång, vilket ej är fallet. Korrigering 
för systematisk fel görs i leverantörens egna mätdatainsamlingssystem, vilket ej är 
aktuellt att köpa. 

 

Läges- och vinkelgivare: 

Leverantör B offererar två olika system, system 1 och system 2 

System 1: 

Produkten uppfyller kraven vad beträffar IP-klassdesign samt analoga utsignaler. 
Spänningsmatning är 10-16 VDC vilket är efterfrågat. 

Produkten uppfyller ej kraven vad beträffar vikt och temperaturområde, ingen 
storleksangivelse finns, ej heller uppgift på fasförskjutning för lägesgivaren. För dålig 
repeterbarhet i värden på X, Y, Z. Vinkelmätvärden på TOE och CAMBER har för dålig 
repeterbarhet. Mätvärden på CASTER, finns ej att tillgå. Ingen datasamplingshastighet 
eller kalibreringsinstrument/verktyg är angivna. Ritningar finns ej att tillgå för kunden. 

Leverantör B tar ej något helhetsansvar för en systemintegrering av mäthjul och 
offererade läges- och vinkelgivare. 
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System 2: 

Produkten uppfyller kraven vad beträffar IP-klassdesign, mätområde/noggrannhet och 
fasförskjutning för lägesgivare. 500 Hz samplingshastighet kan fås som option (Jämför 
specificerat krav på 400 Hz). Svensk dokumentation samt detaljerade ritningar kan fås 
som option. 

Produkten uppfyller ej kraven vad beträffar vikt och temperaturområde. Inga 
vinkelområden finns angivna, ej heller om analoga utgångar finns att tillgå. Ingen 
uppgift om spänningsmatning eller backup möjligheter finns (Windows 2000-baserat 
interface). Inga kalibreringsinstrument/verktyg är angivna. 

 

Leverantör C: 

Mäthjul: 

Produkten uppfyller kraven vad beträffar IP-klass, fälgar och navadaptrar samt 
temperaturområde. Produkten uppfyller även kraven för överhörning. Man har 
kompensation för fasförskjutning av kraftvärdena (telemetriapplikation). Inget 
beräkningsfel för momentvärdena finns. Resonansfrekvens för 205/65 Al-hjul samt utan 
däck och hjul är angiven. Högnivåsignal för ingång till en flerkanalig dataingång. 
Telemetrioption finns med 20 kHz/kanal. Spänningmatningen kan variera mellan 10-17 
VDC, vilket är önskat. Kalibrering skall göras en gång/år av leverantören. 
Telemetrilösning finns som option. 

Produkten uppfyller ej kraven vad beträffar storlek, vikt, temperaturdrift kraftvärden 
(vid hård inbromsning). Mätområdet för moment Mx, Mz är för lågt. Temperaturdrift 
och fasfel finns ej angivna. 

Onoggrannhetsvärde för hastighetsvärdet saknas, liksom värde på tröghetsmoment. 

Läges- och vinkelgivare: 

Leverantör C kan ej leverera produkter för läges- och vinkelmätning för närvarande, 
utan vill utveckla denna utrustning tillsammans med Volvo PV. 

 

Anm: Svårighet att nolljustera offsetdrift samt dokumenterad temperaturdrift enligt avd 
”Hållfasthet”, Volvo PV. Utredningens ramar håller ej för ett av Leverantör C 
föreslaget gemensamt projekt betr framtagning av mäthjul med integrerade 
läges/vinkelgivare. Leverantör C kan härmed uteslutas ur utredningen. 
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Leverantör D: 

Mäthjul: 

Produkten uppfyller kraven vad beträffar design, storlek, IP-klass och fälgar samt 
navadaptrar. Temperaturområde uppfyller kraven förutom något reducerat område för 
teletransmitterlösningen. Kraftvärden uppfyller kraven i stort, liksom temperaturdrift 
och fasfel. 

Produkten uppfyller ej kraven vad beträffar vikt, kraftvärde Fy samt momentvärden Mx, 
My och Mz. Inget onoggrannhetsvärde för hastighetsvärdet finns angivet. Ej heller något 
värde på tröghetsmoment. 

Läges- och vinkelgivare: 

Leverantör D har ej offererat läges- och vinkelgivare, men kommer att komplettera med 
detta senare. 

 

Anm: Volvo PV har idag mäthjul från leverantör D i en äldre version, som kan 
uppdateras till en kraftigt reducerad kostnad jämfört med ett nyinköp, vilket är ett tungt 
argument för denna leverantör, tillsammans med att man tar helhetsansvar för en 
integrering av mäthjul och läges/vinkelgivare. 
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8 Slutsatser 

8.1 Analys av resultat 
Efter analys av de inkomna offerterna har en sammanställning gjorts i ett särskilt 
dokument [4]. 
Alla fyra leverantörerna har tämligen likvärdiga nya produkter att erbjuda på 
marknaden, vad gäller mäthjulen, även om en del specifikationskrav ej kan uppfyllas. 

Även kostnaden för de olika alternativen är lika, förutom leverantör D som är dyrare pga 
att man tar ett helhetsansvar för en integrering av de olika systemen. 

Leverantör A tar ej något helhetsansvar för en systemintegrering av mäthjul och 
offererade läges- och vinkelgivare. 
Helhetsansvar för en systemintegration är ett ovillkorligt krav från Volvo PV. 

Leverantör B motsvarar i och för sig de flesta prestandakraven men är en okänd 
leverantör. Man tar heller ej något helhetsansvar för en systemintegrering, vilket gör att 
även leverantör B är ointressant. 

Leverantör C och D finns redan idag representerade på Volvo PV. 

Dock har leverantör C svårighet med temperaturdriften hos kraftgivarna enligt 
avdelningen för ”Hållfasthet”, Volvo PV. Man upplever också att leverantörens support 
är dålig, samt även viljan att erkänna faktum och att mobilisera till en åtgärd som skulle 
lösa problemet med temperaturdriften permanent. Leverantör C vill tillsammans med 
Volvo PV utveckla en integrationslösning med mäthjul och läges/vinkelmätare, något 
som ej ligger inom ramarna för Volvo PV.   
Detta är alltså ej något rimligt alternativ. 
 
Leverantör D finns på avdelningen för köregenskaper - Volvo PV och har använts med 
gott resultat hittills, trots en äldre version av mäthjulen. Man upplever leverantören som 
kompetent och lyhörd för kunden. Det finns en vilja hos leverantören att lösa de 
eventuella problem som kan uppstå. Konstruktionen idag upplevs mestadels som robust. 
Den nya designen med bra prestandavärden motsvarar vår specifikation i de flesta fall. 
Leverantören kommer senare att offerera ett system för läges- och vinkelmätning, 
inklusive integreringen som man tar ansvar för. 

En stor ytterligare fördel är att man kan uppgradera de äldre mäthjulen till ny bättre 
prestanda, för en reducerad kostnad jämfört med helt ny utrustning.  
Detta gör att leverantör D kan ge den mest förmånliga kostnaden för ett totalt integrerat 
system och att Volvo PV rekommenderas att välja detta alternativ. 
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8.2 Rekommendationer till fortsatt arbete 

Även om leverantör D vid detta tillfälle och under dessa förutsättningar framstår som 
det mest rimliga alternativet, måste man i ett framtida projekt lägga vikt på att försäkra 
sig om att så många som möjligt av de presumtiva leverantörerna verkligen kan ta ett 
helhetsansvar för en total integrerad lösning. Detta dels för att få ett bredare urval av 
konkurrenter i en kommande inköpsprocess, men också för att ge möjlighet att verkligen 
få det integrerade systemet att introduceras på marknaden. 

Projektgruppen bör också hålla sig informerade om ny teknik inom givare, 
signalbehandling samt eventuella nya mätinsamlingssystem som används av beställande 
avdelning inom Volvo PV, vid tiden för det kommande realprojektet. 

Man bör då försöka framhålla vikten av att införa ny teknik, om detta gagnar produkten i 
form av t ex : 

• minskad mätosäkerhet 

• minskat brus och interferens 

• lägre kostnad 

• längre kalibreringsintervall 

• högre driftsäkerhet 

• ökad tillgänglighet till reservdelar 
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