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Kvalitet och funktionalitet gällande system i da-
gens fordon (bilar) beror till stor del p̊a hur for-
donsutvecklare och dess underleverantörer sam-
arbetar under processen för fordonets utveck-
ling. Brist p̊a samarbete, och kommunikations-
sv̊arigheter, mellan leverantörer, fordonstillver-
kare, och även inom fordonsutvecklarens egen or-
ganisation skapar problem och förseningar, som
ofta är kostsamma. Metoder och verktyg behöver
utvecklas som stödjer hela utvecklingsprocessen,
och samarbetet mellan de olika aktörerna, sam-
tidigt som verktygen m̊aste vara enkla att ar-
beta med och att implementera för att de ska
användas för sitt tänkta syfte.
Genom att använda 3D-modeller av fordon för
att visualisera den fordonsdynamiska responsen
i realtid skapas en möjlighet att se resultat som
hittills inte varit möjlig. I och med att det-
ta kan göras distribuerat skapas en möjlighet
att testexpeditioner kan kommunicera direkt
med utvecklingsavdelningar och leverantörer,
härigenom kan utvecklingsprocessen kortas ned
och beslut kan tas tidigare i processen.
Arbetet innebär ett nytt angreppssätt, med en
kombination av mjukvaruverktyg och metoder
för distribuerat ingenjörsarbete, realtidssimule-

ring, visualisering, och black box simulation”.
Det utvecklade systemet gör det möjligt för for-
donsutvecklare och deras leverantörer att samar-
beta mer i parallella flöden vid testning och va-
lidering. Systemet best̊ar av CarSim(tm), Mat-
lab(r)/Simulink(r), och ett Java-baserat realtids-
visualiseringsverktyg ursprungligen skapat för
datorspelsindustrin. Olika discipliner involvera-
de i utvecklingsprocessen kan använda syste-
met för att öka samarbetet mellan disciplinerna.
Kontrollogik och mekaniska egenskaper kan visu-
aliseras och e!ekter av systemförändringar kan
studeras i realtid. Krafter som uppkommer i for-
donets mekanismer beroende p̊a olika konfigure-
ringar av aktiva styrsystem och konstruktionsval
kan studeras i realtid och p̊a distans1 Via avan-
cerad visualisering av simuleringsresultat och
mätdata kan utvecklingsavdelningar f̊a en kla-
rare bild av hur systemet/fordonet/produkten
beter sig och härmed korta ner tiden för test-
ning och återkoppling samtidigt som kvalite-
ten i processen ökar. Mätdatainsamlingen kan
med detta system automatiseras för att spa-
ras i välstrukturerade databaser där det g̊ar att
hämta information vid utvecklingen av nästa mo-
dell av ett fordon.

Figur 33: Realtidssimulering med
“hardware in the loop” och “black
box simulation”.
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