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Bakgrund – 
samt referenser 
till andra projekt 
eller dokument

Att automatiskt detektera och lokalisera felaktiga komponenter i en 
bilmotor är idag viktigt och kommer att bli än viktigare i framtiden. 
Detta beror bland annat på lagkrav som kräver att alla komponenter i 
motorn som kan påverka utsläppsnivåer måste övervakas och föraren 
meddelas genom att tända en "Check Engine"-lampa på 
instrumentpanelen om något är fel. Ju mer man vet om en process, 
destå lättare är den att övervaka. En stor utmaning vid övervakning av 
motorer är att sensorerna, som ger information om processen, är starkt 
begränsade i antal. Anledningarna till att inte montera fler sensorer är 
till exempel att extra sensorer kostar pengar eller att miljön i motorn ej 
tillåter att sensorer placeras där man skulle önska. Det kan i många fall 
vara för varmt eller för smutsigt för att sensorn ska kunna fungera 
tillförlitligt. Eftersom det finns få sensorer är det extra viktigt att 
kontrollera att dessa fungerar korrekt. I brist på extra sensorer är en 
möjlighet att övervaka processen med hjälp av matematiska modeller 
av motorn, så kallad modellbaserad diagnos.

Uppgiften för det här projektet är att utveckla ett system som 
automatiskt, on-line, detekterar eventuella fel i motorn och även pekar 
ut vilken av komponenterna som har felat.

Delleveranser BP2 ska infalla senast tre veckor efter första föreläsningen

– kravspecifikation
– projektplan
– designspecifikation
– leverans av produkt
– avslut

Dessutom ska tidsrapportering per aktivitet och person samt 
statusrapportering lämnas in till beställaren en gång per vecka.

Projektdeltagare Projektledare och dokumentansvarig. Övriga enligt projektplan.
Kontakter Beställare: Erik Frisk, frisk@isy.liu.se, 013-285714

Handledare: Mattias Krysander, matkr@isy.liu.se, 013-282198

Införandebeslut
Inköpsansvar All nödvändig utrustning tillhandahålls av ISY.
Driftansvar Driftansvar för motorlaboratoriet: ISY
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Kostnader Handledningstid per grupp: 10 timmar motorlaboratoriet
                                              25 timmar övrig handledning
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