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1. Beställare
Beställare av projektet är Erik Frisk, ISY Fordonssystem.

2. Översiktlig beskrivning av projektet
Projektet utförs enligt LIPS-modellen med 7 projektdeltagare. 

2.1.Syfte
Projektets syfte är att konstruera ett automatiskt övervakningssystem för en bensinmotor som
står i Fordonssystems motorlaboratorium. Detta system ska kunna användas av fordonssystem
i uppvisningssyfte för att kunna visa vad deras arbete går ut på. Systemet ska förutom att
enbart tala om att någonting är fel även kunna säga vad som är felet.

2.2.  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.

2.3.Leveranser
Statusrapport samt tidsrapportering ska levereras veckovis till beställaren.

9:e februari 2007 Kravspecifikation skall vara inlämnad och godkänd.
23:e februari 2007  Projektplan skall vara inlämnad och godkänd.
2:a mars 2007  Designspecifikation skall vara inlämnad och godkänd.
7:e maj 2007 Systemet ska vara färdigt för leverans. Leverans sker efter kundens

önskemål.
23:e maj 2007 Testprotokoll, teknisk dokumentation och efterstudie skall lämnas 

in. Utöver detta skall en poster och projekthemsida finnas 
tillgängliga.

2.4.Begränsningar
Systemet behöver endast uppfylla kraven från kravspecifikationen.
Projektgruppen har till tillgång till 200 arbetstimmar/projektdeltagare, dvs totalt 1400 timmar
för hela projektet.
Tillgänglig tid med handledare är 25 timmar.
Tillgänglig tid i motortestcellen är 10 timmar.
Nödvändig utrustning för att utföra projektet tilldelas av ISY- fordonssystem. Sådan
utrustning kan vara datorer, lokaler samt motormodell.
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3. Fasplan
Projektet är indelat i tre faser enligt LIPS projektmodell.

3.1.Före projektstart
I den här fasen tas en kravspecifikation fram tillsammans med beställaren, utefter de
projektdirektiv som gruppen tilldelats. Därefter tas också en projektplan, systemskiss och
tidsplan fram.
Under förefasen krävs också att projektmedlemmarna sätter sig in i ämnet, genom litteratur
som tilldelats gruppen samt med hjälp av handledare. 

3.2.Under projektet
Fasen inleds med att en designspecifikation tas fram för systemet. Därefter kan arbetet med att
konstruera systemet inledas. När delsystem blir klara ska tester ske för att underlätta
integrationen. Dessa tester ska dokumenteras. I underfasen kontrolleras på möten huruvida
projektet är i fas eller ej och om förändringar i projektplan eller designspecifikation måste
utföras. Om vissa krav blir för svåra att uppfylla får möte bokas med beställaren för
diskussion om dessa krav.

3.3.Efter projektet
När systemet uppfyller kraven i kravspecifikationen levereras systemet till beställaren. En
utvärdering av projektet ska utföras i en efterstudie. Dessutom skall en hemsida finnas
tillgänglig och en poster tas fram. 

4. Organisationsplan för hela projektet
Gruppens arbete delas upp i mindre delar, som utförs av olika personer, ansvar delas upp
mellan gruppmedlemmarna. Att en person är ansvarig för ett område innebär endast att den
personen ser till att arbetet blir gjort. Inte nödvändigtvis att personen gör allt arbete själv.

4.1.Organisationsplan per fas
Under förfasen är gruppen uppdelad i smågrupper som har huvudansvar för att ta fram de
dokument som ska utarbetas. Inom grupperna fördelas arbetet mellan gruppdeltagarna. När
grupperna tagit fram sitt förslag på dokumentet, visas detta upp för övriga gruppdeltagare som
kan komma med förslag och synpunkter.

I underfasen fördelas ansvaret så att alla är ansvariga för en eller flera delar av systemet och
ska alltså se till att dessa blir gjorda. För utförandet tas hjälp av övriga gruppmedlemmar.

I efterfasen kommer gruppen gemensamt summera och utvärdera det projekt som utförts.
Detta sammanfattas i ett slutdokument.
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5. Dokumentplan
De dokument som skrivs under projektet skrivs alltid av minst två personer. Därefter skickas
dokumentet ut till övriga gruppen för korrekturläsning samt eventuella tips om förbättring.
Korrekturläsningen görs alltid av minst en person. 
Först efter dokumentet godkänts av någon gruppmedlem kan det distribueras till den person
det skall distribueras till.
De dokument som ska tas fram samt vem som ansvarar för det uppges i Kapitel 8 –
Rapporteringsplan.

6. Utvecklingsmetodik 
Utvecklingsmetodiken för projektet är att designen till viss del kommer vara förutbestämd
innan arbetet med själva utvecklingen av systemet börjar. Detta gör att projektet kan delas upp
i mindre delar där ansvariga för varje del kan utveckla och testa sin del. När olika delar av
projektet efter hand blir färdiga kan de sedan enkelt sammankopplas tack vare de
förutbestämda gränssnitten.
Designspecifikationen kommer förändras under projektets gång och  på grund av detta
kommer det ske förändringar i projektet.

7. Utbildningsplan

7.1.Egen utbildning
Varje projektmedlem får själv läsa in sig allmänt på området, samt sedan djupare inom sitt
ansvarsområde, från tillhandahållen litteratur. Dessutom kommer vissa föreläsningar att hållas
av projektets handledare.
Föreläsning om isolerbarhetsanalys kommer att hållas av Mattias Kryssander.
Viss utbildning på Bristol, på vilken diagnossystemet kommer implementeras, kommer
Martin Gunnarsson att hålla.

7.2.Kundens utbildning
Vid leverans av systemet till kund sker en demonstration av systemets funktionalitet.
Användarhandledning för systemet lämnas tillsammans med den tekniska dokumentationen.

TSRT71 Modellbaserad diagnos av motortestcell �IPs 
Fredrik Johansson frejo591@gmail.com 

7



LiTH

Modellbaserad diagnos av motortestcell

8. Rapporteringsplan
Kontinuerligt under projektet skrivs:

Dokument Beskrivning Klart

Mötesprotokoll Skrivs av projektgruppen för projektgruppen för
att senare kunna följa vad som bestämts.

Söndagar kl 12
för innevarande
vecka.

Tidrapport Skrivs av PL till beställaren för att denne skall
informeras i hur tidplanen följs.

Tisdagar

Statusrapport Skrivs av PL till beställaren för att denne skall
informeras i hur projektet fortskrider.

Förefasen:

Dokument Beskrivning Klart

Projektdirektiv Skrivet till projektgruppen av beställaren i syfte
att ge underlag för att starta projektet.

Innan projektet
startas.

Kravspecifikation Skall innehålla en så entydig beskrivning som
möjligt på vad som skall produceras, utarbetas
delvis utifrån projektdirektivet, så att beställaren
kan försäkra sig om att projektgruppen arbetar
mot de mål som ligger i linje med dennes
önskemål, samt att fungera som ett underlag för
projektgruppen för arbetets fortskridande.
Kunden skall godkänna och få detta dokument.
Ansvarig för dokumentet är projektledaren. 

Fredag v. 6

Systemskiss Ger underlag för bedömning av vilka moduler
och delar konstruktionen kan delas upp i, och
som ett ställe att nedteckna idéer för hur specifika
detaljer kan tänkas lösas. 
Ansvarig för dokumentet är designansvarige.

Fredag v. 8

Projektplan Beskriver noga hur projektet skall utföras, och
ligger till grund för överenskommelsen med
beställaren. Här finns syfte med projektet, dess
mål, leveransinformation. Dokumentet skrivs för
att alla i projektgruppen skall vara införstådda
med vad som skall göras.
Ansvarig för dokumentet är projektledaren.

Fredag v. 8
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Underfasen:
Designspecifikationen Skall ge en översiktlig beskrivning över all

ingående hårdvara och mjukvara i projektet.
Denna specifikation kan innehålla flödesdiagram
för program, kopplingsscheman för en del
hårdvara samt vad som ingår i de olika
delsystemen och hur de interagerar med
varandra.
Dokumentet skrivs som ett sätt för gruppen att
bestämma hur saker skall fungera. Ansvarig för
dokumentet är projektledaren.

Fredag v. 9

Testspecifikation Beskriver hur systemet skall testas för att visa
att kraven från kravspecifikationen är uppfyllda.
Dokumentet är dels för att projektgruppen skall
kunna verifiera när arbetet är avslutat men även
till beställare så denna vet att han får det han har
beställt.
Ansvarig är testansvarige.

Fredag v. 9

Studie av extra sensor Under projektets gång ska en studie med en
eventuell extra sensor göras. Rapporten tar upp
vilken typ av sensor som bör användas, var den
skall placeras samt för och nackdelar. Rapporten
ska distribueras till beställaren.
Ansvarig för rapporten är diagnosansvarige.

Fredag v. 17

Kvantifiering av
felgränser

För diagnossystemet skall detektionsprestandan
kvantifieras. Resultatet av detta ska lämnas till
beställaren som en rapport.
Ansvarig för rapporten är diagnosansvarige.

Fredag v. 17

Studie över adaptiva
felgränser

(Krav 2)
En studie över hur adaptiva felgränser kan
förbättra detektionsprestandan för
diagnossystemet. Används som underlag för att
avgöra om det är värt att implementera adaptiva
felgränser i systemet. 
Dokumentet skall distribueras till beställaren.
Ansvarig för dokumentet är diagnosansvarige.

Fredag v. 19

Testprotokoll Efter utförande av tester skapas ett testprotokoll,
i vilket det framgår hur testet gått till väga samt
resultatet. Detta för att man vid fel ska kunna
återskapa testet, för att kunna avgöra vad som
orsakat felet.
Ansvarig för testprotokollen är testansvarige.
Protokollen förvaras av dokumentansvarige.

Fredag v. 18

Teknisk
dokumentation och
användarhandledning

Teknisk dokumentation kommer att skrivas
kontinuerligt av gruppmedlemmarna under
projektets gång. Denna sätts ihop till ett
dokument och lämnas in till beställaren
tillsammans med en användarhandledning.
Ansvarig för dokumentet är dokumentansvarige.

Onsdag v. 21 
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Efterfasen:
Slutrapport Skall skrivas av projektgruppen i syfte att

utvärdera hur väl de ställda målen och kraven på
projektet har genomförts. Detta dokument
levereras till beställaren.
Ansvarig för dokumentet är projektledaren.

Onsdag v. 21

Efterstudie Skall skrivas av projektgruppen efter att
projektet är genomfört. I detta dokument
sammanställs erfarenheter av hur projektet har
gått. Erfarenheter om arbetssätt, hur lång tid
arbetsuppgifter har tagit, saker som har varit bra
och vilka problem som har uppstått under
projektets gång är punkter som tas upp.
Ansvarig för dokumentet är projektledaren.

Onsdag v. 21
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9. Mötesplan
Projektgruppen träffas kontinuerligt under arbetet eftersom samtliga gruppmedlemmar i alla
fall delvis arbetar i samma rum. 

Möten kommer hållas veckovis för att stämma av projektets fortskridande. Under dessa möten
kommer mötesprotokoll föras enligt LIPS-mall. Under varje möte utses en sekreterare, denna
uppgift går runt mellan projektmedlemmarna. 

10. Resursplan

10.1. Personer
Sju projektmedlemmar finns tillgängliga för projektet, varav en projektledare. Dessutom finns
tillgång till 25 timmar handledartid samt 10 handledd tid i motorlaboratoriet.

10.2. Material
Material tillhandahålls av ISY – fordonssystem. Detta kan innefatta datorer, lokaler samt
motormodell.

10.3. Lokaler
Projektrum i B-huset mitt emot muxen (gamla folab bildbehandling), motorlaboratoriet i
fordonssystems lokaler.

10.4. Ekonomi
Total arbetstid på 1400 timmar har tilldelats projektet, vilket fördelat på samtliga
projektdeltagare blir 200 timmar/person.

11. Milstolpar och beslutspunkter

11.1. Milstolpar
MS1 Kravspecifikation godkänd.
MS2 Projektplan och tidplan klar. 
MS3 Designspecifikation klar.
MS4 Testplan.
MS5 GUI, diagnos och nätverk fungerar enskillt men inte fullständigt. Enkla 

implementationer.
MS6 Produkt uppfyller testplan.

11.2. Beslutspunkter
BP1 Kravspecifikation godkänd av kund.
BP2  Projektplan godkänd.
BP3  Designspecifikationen ska vara godkänd, därefter kan projektet gå in i 

utförandefasen.
BP4 Demonstration av detektering av enstaka fel.
BP5 Projektets avslut, efter detta sker inget mer i projektet.
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12. Aktiviteter
I aktivitetslistan har avsiktligt lämnats plats för eventuella nya aktiviteter som gruppen ännu
inte känner till. Om nya aktiviteter behöver läggas till kommer tid tas från andra aktiviteter. 
Numreringen i aktivitetslistan stämmer överens med den i tidsplanen.

Nr Aktivitet Beskrivning Beräknad
tid tim

1. Kravspecifikation. Krav som skall uppfyllas för att projektet
skall bli  klart för leverans.  20

2. Projektplan. Skriva dokument som beskriver projektet
och dess upplägg. 30

3. Designspecifikation Beskrivning av systemet samt kopplingar
mellan de olika delarna och vad som kan
skickas och tas emot från de olika delarna.
Systemskissen är en del av
designspecifikationen. 55

4. Testspecifikation. Göra en testplan för att kunna verifiera om
kraven uppfylls. 20

5. Rapport extra sensor. Dokument som föreslår och motiverar var
extra sensor skall sitta.

20

6. Teknisk dokumentation. Teknisk beskrivning av alla delar i systemet
och hur de används. 

44

7. Användarhandledning. Beskrivning av hur systemet skall användas. 20
8. Slutrapport. Rapport till kund om hur projektet har

genomförts. 30
9. Efterstudie. Dokument med reflektioner om projektet. 21
10. Veckorapport. Skriva och sända in vecko- tidrapport varje

vecka till kund.
14

11. Mötesprotokoll. Skriva protokoll från möten. 14
12. Poster. Affisch som presenterar projektet på ett bra

och lättförståligt sätt.
15

13. Hemsida. Sida på internet för att presentera projektet
och projektgruppen.

15

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. Utbildning i

isolerbarhetsanalys.
Föreläsning om hur en isolerbarhetsanalys
går till samt hur analysprogrammet fungerar. 14

21. Enskilda studier Tid som varje gruppmedlem har att läsa in
sig om ämnet.

100

22. Intern utbildning Utbildning mellan projektets medlemmar 21
23. Samla in motordata. Köra test i motortestcell för att få extra

sensordata.
20

24. Identifiering av enkelfel
och isolerbarhetsanalys

Identifiera enkelfel som kan upptäckas samt
undersöka vilka fel som kan isoleras.

120
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Nr Aktivitet Beskrivning Beräknad

tid tim
25. Bestämning av felgränser

för enkelfel.
Bestämma gränser för residualerna för att
avgöra när ett fel inträffar.

35

26. Bestämning av felkoder. Bestämma vilka felkoder som skall skickas
vid fel.

5

27. Kvantifiering av enkelfel. Bestämma hur bra systemet är på att
upptäcka enkelfel och beskriva hur stort felet
måste vara i förhållande till normaldrift.

50

28. Identifiera hur modell och
sensordata används
tillsammans.

Ta in sensordata i modellen 40

29. Kodning och
implementering av
diagnossystem.

Tid för att skapa diagnostiseringssystemet. 190

30. Implementering av
dubbelfel.

Tillägg för detektering av dubbelfel. 25

31. Studie av extra sensor. Undersökning för att föreslå vilken
extrasensor som ger mest information.

36

32. Studie av adaptiva
felgränser

Undersökning om hur stor vinst adaptiva
felgränser ger.

20

33.
34.
35. Extratid 10% Tid att disponera om tidplan ej lyckats följas 140
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45. Studie av befintligt

nätverk, ökning av
hastighet.

Sätta sig in i och förstå hur befintligt nätverk
fungerar samt förbättra prestandan.

40

46. Komprimering av data. Undersöka och bestämma hur data som
skickas över nätverket kan komprimeras på
ett bra sätt.

10

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55. Skapa stomme till Bygga grunden till användargränsnittet, 40
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Nr Aktivitet Beskrivning Beräknad

tid tim
användargränsnitt. kunna ta emot sensordata och felkoder.

56. Grafisk presentation av
fel.

Kunna visa vad som är fel och hur det såg ut
när felet inträffade. 20

57. Ändring av parametrar till
sensorer/toleransnivåer.

Kunna ändra parametrar till sensorer och
toleransnivåer i feldetekteringen.

10

58. Sända simulerade
sensorvärden till
diagnossystemet.

Kunna sända simulerade sensorvärden från
användargränsnittet till diagnossystemet för
att simulera fel.

20

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65. Test av diagnossystem. Testa att diagnossystemet fungerar innan det

kopplas ihop med övriga system. 20
66. Test av användargränsnitt. Testa att användargränsnittet fungerar innan

det kopplas ihop med diagnossystemet. 20
67. Test av hela systemet. Test av hela systemet för att se om de

uppfyller kraven i kravspecifikationen. 30
68.
69.
70. Förberedelse av

presentation.
Planering och upplägg av presentation samt
skapa nödvändigt material.

28

71. Presentation Presentation av projekt till kund och andra
projektgrupper.

28

72.
73.
74.

75.
76. Total tid 1400
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13. Tidplan
Se bilaga.

14. Kvalitetsplan

14.1. Granskningar

14.1.1. Dokument
Dokument kommer att granskas och godkännas av en person som inte varit med och skrivit
detsamma, innan de får uppgraderas till ny version.

14.1.2. Kod, simulink, m.m.
Kod som skrivs skall verifieras så att den fungerar korrekt innan den tas i bruk.
Motordelmodeller som görs av projektgruppen verifieras mot testdata som gruppen har
tillgång till. 

14.2. Testplan
Testansvarig kommer att skriva en testplan som används för att slutligen verifiera att
kravspecifikationen är uppfylld innan leverans. För andra syften kan den komma att innehålla
ytterligare tester. Testplanen kan också innehålla ytterligare tester som görs tidigare för att
stämma av att vi arbetar efter tidplanen.

15. Prioriteringar
I kravspecifikationen har det specificerats olika kravnivåer. Vi kommer i första hand att rikta
in oss på att klara alla krav med nivå 1. 

16. Projektavslut
Projektet avslutas i samband med att den färdiga produkten leveraras till kund och vi är
överens om att produkten uppfyller kraven i kravspecifikationen.
Efter projektets avslut kommer teknisk dokumentation, slutrapport och efterstudie att skrivas.
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