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1 Inledning
Projektet går ut på att konstruera ett diagnossystem för en bensindriven motor i 
Fordonsystems motorlabb. Systemet som skall utvecklas skall automatiskt detektera 
eventuella fel samt peka ut vilken av komponenterna felet har inträffat i.

Kraven kommer presenteras enligt tabellen nedan. Ett krav ersätts aldrig av något annat. 
Andra kolumnen anger statusen på kravet om det är original, reviderat eller utgånget. Sista 
kolumnen anger prioritet i tre steg, 1 för baskrav som ska uppfyllas, 2 och 3 är krav som 
behandlas i mån av tid.

Krav nummer x Förändring Kravtext för krav nr x Prioritet

1.1 Parter

Erik Frisk, ISY, är beställare.

Projektgruppen är producenten.

Handledare samt experter finns som resurs.

1.2 Mål

Målet med projektet är huvudsakligen att träna på att jobba i projekt. Dessutom skall ett 
diagnossystem utvecklas för att automatiskt detektera eventuella fel i en bensinmotor samt 
peka ut vilken av motorkomponenterna felet har inträffat i.

1.3 Användning

Produkten skall användas av Fordonssystem, ISY, i deras motorlaboratorium i 
uppvisningssyfte.
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2 Översikt av systemet
Den slutgiltiga produkten skall bestå av två delsystem. Produkten skall innehålla ett 
diagnossystem för en motor samt ett grafiskt användargränssnitt där resultat från 
diagnossystemet skall redovisas.  

Figur 1. Schematisk översikt av systemet.

2.1 Grov beskrivning av produkten

De två olika delsystemen, som ses i figur 1 ovan, skall kommunicera med varandra. 
Diagnossystemet skall kunna skicka information i form av felkoder eller dylikt till det 
grafiska användargränssnittet och användargränsnittet skall i sin tur kunna skicka information 
till diagnossystemet.

2.2 Beroende till andra system

Diagnossystemet skall kunna ta in sensordata från den bensindrivna motorn i Fordonssystems 
motorlabb.

2.3 Ingående delsystem

2.3.1 Diagnossystem

Diagnossystemet skall implementeras i en linuxdator med realtidskärna.

2.3.2 Grafiskt användargränssnitt

Det grafiska gränssnittet skall kommunicera med diagnossystemet och bland annat 
information om av diagnossystemet detekterade fel skall visas på ett lättförståligt sätt.

2.4  Avgränsningar

Produkten är avsedd att diagnostisera en motor och redovisa resultatet av denna diagnos.

2.5  Designfilosofi

De båda delsystemen skall ha ett tydligt gränssnitt mellan sig. Delsystemen skall utvecklas 
var för sig och skall sedan kopplas samman och testas.
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3 Diagnossystem
Diagnossystemet  implementeras med stöd av lärobok i diagnos (Model Based Diagnosis of 
Technical Processes, Mattias Nyberg och Erik Frisk). Modell av motor som skall 
diagnostiseras tillhandahålls av Fordonssystem, ISY. Diagnossystemet skall skicka 
information om identifierade fel till det grafiska användargränssnittet. Dessutom skall 
systemet kunna motta data  från både motorn och användargränssnittet. Diagnossystemet 
utvecklas i simulink, som sedan körs i ett kodgenererande program, vilket genererar C-kod.

 Krav nr 1 Original En isolerbarhetsanalys skall genomföras på given 
motormodell

1

 Krav nr 2 Original Enkelfel som definieras av isolerbarhetsanalysen 
skall detekteras och identifieras av diagnossystemet

1

 Krav nr 3 Original 2 dubbelfel som definieras av isolerbarhetsanalysen 
skall detekteras och identifieras av diagnossystemet

1

 Krav nr 4 Original Detektering och identifiering av fler än 2 dubbelfel 2

 Krav nr 5 Original Detektering och identifiering av trippelfel 3

 Krav nr 6 Original Information om diagnostiserade fel skall skickas till 
ett användargränssnitt

1

 Krav nr 7 Original Implementetationen av diagnossystemet skall ske 
på en dator med realtidslinux

1

 Krav nr 8 Original Diagnossystemet skall kunna ta emot sensorvärden 
från experimentmotorn

1

 Krav nr 9 Original Diagnossystemet skall kunna ta emot order från 
användargränssnitt om att simulera fel

1

 Krav nr 10 Original Uträkning av residualer skall ske i realtid 1

 Krav nr 11 Original En utredning skall göras huruvida adaptiva 
felgränser för residualerna förbättrar 
diagnossystemets prestanda

2

 Krav nr 12 Original Adaptiva felgränser för residualerna skall 
implementeras

2

 Krav nr 13 Original Diagnossystemet skall ha kvantifierade gränser för 
dess detektionsprestanda

1

 Krav nr 14 Original För diagnossystemet skall vinsten med eventuell 
extra sensor utredas, frågan om var denna sensor 
ska implementeras och varför skall besvaras

1
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 Krav nr 15 Original Den implementerade isolerbarhetsalgoritmen skall 
klara av multipelfel 1

 Krav nr 16 Original Diagnossystemet skall kunna ta emot order från 
användargränssnitt om att modifiera parametrar

1

4 Grafiskt användargränssnitt
Det grafiska gränssnittet skall ta emot data från diagnossystemet och skall kunna representera 
dessa för användaren. Dessutom skall användargränssnittet kunna användas för att simulera 
sensorvärden och skicka dessa till diagnossytemet. Detta delsystem implementeras i matlab. 
Kommunikation med diagnossytemet skall ske i båda riktningarna.

 Krav nr 17 Original Information om detekterade fel skall ske visuellt i 
ett programfönster

1

 Krav nr 18 Original Information om diagnostiserade fel  skall kunna tas 
emot från diagnossystemet

1

 Krav nr 19 Original Användargränssnittet skall kunna beordra 
diagnossystemet att simulera fel

1

 Krav nr 20 Original Användargränssnittet skall kunna beordra 
diagnossystemet att modifiera parametrar 

1

 Krav nr 21 Original Användargränssnittet skall visa information om 
diagnostiserade fel där det tydligt framgår var felet 
uppstått 

1

 Krav nr 22 Original Användargränssnittet skall efter uppstart utan 
modifikation av användaren vara redo för 
kommunikation med diagnossystemet

1

 Krav nr 23 Original Användargränssnittet skall ha funktionalitet för att 
plotta residualers värden då dessa har relevans för 
feldetekteringen

1

 Krav nr 24 Original Användargränssnittet skall ha ett enkelt 
användarläge och ett avancerat användarläge med 
extra funktionalitet

2
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5 Ekonomi 
 Kostnader för komponenter som ingår täcks av ISY.

 Krav nr 25 Original Projektet skall inte ta mer än 1400h att genomföra 1

 Krav nr 26 Original Projektet har en handledarbuget på 25h 1

 Krav nr 27 Original Projektet har en motorcellsbudget på 10h 1

6 Leveranskrav och delleveranser 
Projektets delleveranser och slutleverans ska senast ske vid de datum som anges nedan.

 Krav nr 28 Original Projektplan skall vara godkänd senast 23 februari 1

 Krav nr 29 Original Designspecifikationen skall vara godkänd senast 2 
mars

1

 Krav nr 30 Original Projektet skall vara klart för leverans till kund 
senast 7 maj

1

 Krav nr 31 Original Projektet skall vara klart för slutleverans senast 23 
maj

1

 Krav nr 32 Original En poster som beskriver projektet och produkten 
skall vara klar senast 23 maj  

1

 Krav nr 33 Original En hemsida som beskriver projektet och produkten 
skall vara klar senast 23 maj  

1

 Krav nr 34 Original En muntlig presentation av projektets resultat skall 
ske för kund, en demonstration av produkten skall 
ske i samband med detta

1

7 Dokumentation 
Projektet ska bedrivas enligt LIPS-modellen och samtliga dokument ska utgå från LIPS-
mallar. Vid slutleverans ska teknisk dokumentation med användarmanual finnas. 
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 Krav nr 35 Original Projektet skall bedrivas enligt LIPS-modellen, detta 
innefattar författande av de dokument som listas i 
projektdirektiven 

1

 Krav nr 36 Original Veckorapporter skall efter vecka 4 fram till 
projektetsslut skickas till beställaren

1

 Krav nr 37 Original I den tekniskadokumentation som medföljer 
slutrapporten skall en användarmanual ingådär 
systemets modularitet beskrivs

1

 Krav nr 38 Orginal En rapport angående resultat av isolerbarhetsanalys 
(se krav 1) skall skrivas

1

 Krav nr 39 Orginal En rapport skall skrivas med resultaten av 
utredningen från krav 11

2

 Krav nr 40 Orginal En rapport skall skrivas med resultaten av 
utredningen från krav 14

1

8 Referenser
– (2002), Lips-nivå 1. Tomas Svensson, Christian Krysander.
– (2006), Model Based Diagnosis of Technical Processes. Mattias Nyberg, Erik Frisk
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