
Fellista för diagnos 2007 version 0.4
Totalt 25 fel, 8 fysikaliska fel och 17 sensorfel

Inledning
Denna fellista innehåller de fel som gruppen kommer att försöka hitta och identifiera i projektet. En
hänvisning finns även till var man hittar hur gruppen implementerat hur felen påverkar systemet.
Dessutom finns en hänvisning till ekvationsnummer i den matlabfil där det beskrivits i vilka ekvationer
felen påverkar systemet. Dessa matlabfiler används sedan för isolerbarhetsanalysen.

Identifierade fel
Beskrivning av de fel gruppen identifierat och hänvisning till i vilken ekvation de påverkar systemet.

Förändrat massflöde luftfilter – Hål i eller igensatt luftfilter. (eq. 101) f_W_af
Medför en avvikelse i luftmassflöde genom luftfiltret.

Hög friktion i kompressor – kompressorvarvtalet är för lågt. (eq.209) f_friction_TC
Ökad viskös friktion i kompressorn kommer ge ett lägre kompressorvarvtal än normalt.

Hål på intercoolern – ett läckage någonstans på intercoolern. (eq.255) f_W_ic
Kommer resultera i ett större massflöde in i intercoolern än normalt. Detta ger en förändring i tryck i
intercoolern.

Lägesfel på trotteln-Trotteln har fastnat eller dylikt. (eq.301) f_A_th
Detta ger upphov till ett ändrat luftmassflöde genom trotteln.

Läcka insugsrör – ett hål någonstans i komponenten. (eq.302) f_W_im
Detta fel ger upphov till ett ändrat tryck i insugsröret liknande felet i intercoolerns kontrollvolym.

Läcka avgasmanifolder – ett hål någonstans i komponenten (eq.501) f_W_em 

Detta fel ger upphov till ett ändrat tryck enligt tidigare.

Lägesfel på wastegate – Wastegaten har fastnat i öppet/stängt läge. (eq.217) f_u_wg
Detta medför att avgastrycket minskar/ökar.

Läckage eller förträngning i turbo – hål eller förträngning  någonstans i komponenten. (eq.214)
f_W_es

Kommer göra att massflödet till avgassystemet blir större eller mindre än det är tänkt.



Sensorfel
Modelleras i våra filer och dokument som f_sensornamn. Tex f_W_af_L850 och införs som generella
fel, dvs för exemplet ovan: y_W_af_L850 = x_W_af + f_y_W_af_L850.

Sensor:

A_Throttle_T9 (eq.303)

N_cs_T9 (eq.407)

N_turb (eq.218)

T_im_T9 (eq.309)

Tq_cs (eq.408)

W_af_L850 (eq.153)

W_af_T9 (eq.154)

lambda_cont_front_T9 (eq.705)

p_aic (eq.253)

p_aic_T9 (eq.304)

p_amb_LFE3 (eq.102)

p_amb_T9 (eq.103)

p_bic (eq.254)

p_em (eq.502)

p_im (eq.306)

p_im_T9 (eq.305)

p_turb (eq.703)


