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1. Inledning 

1.1. Parter 

Parter involverade i projektet är följande. Kund är General Motors Powertrain Sweden, 
GMPT-S, med kontaktperson Richard Backman. Beställare är Lars Eriksson och handledare 
är Oskar Leufvén båda på ISY-Fordonssystem, LiU. Producent är projektgruppen RATT 
bestående av studenter vid Y-programmet på LiTH.   

1.2. Syfte och mål 

Projektets syfte är att i ett öppet styrsystem utveckla modeller samt modulbaserade regulatorer 
för användning på en ny turbomotorfamilj. Under projektet kommer både motorer i 
motortestlaboratorium så väl som i avancerade prototypbilar att användas i utvecklingsarbetet. 
Eftersom arbetet sker i verkliga miljöer med riktiga motorer/bilar är säkerhetsaspekter av 
högsta vikt. 

Målsättningen är att förbättra nuvarande reglering och framtagna modeller och regulatorer 
skall kunna användas i framtidens produktionsbilar. Funktionaliteten hos reglersystemet skall 
demonstreras i olika steg, först simulering, sedan i motorlaboratorium, samt slutligen i en 
prototypbil. 

1.3. Användning 

Resultat i projektet kommer att användas av GMPT-S i sin fortsatta utveckling av 
motorstyrsystem. 

1.4. Bakgrundsinformation 

Projektmotorn är en direktinsprutad (inte portinsprutad) bensinmotor med twinscroll 
turboaggregat, laddluftkylare samt variabla kamtider. Motorn har 2L slagvolym fördelat på 
fyra cylindrar. Effektuttaget i produktionsmotorer ligger på 260hk men utvecklingspotentialen 
är hög på denna nya motorkonstruktion. Pga den höga specifika effekten är kolvarnas 
undersidor kylda av olja.  

Att skapa modeller och reglerstukturer för fordonsmotorer är något som samtliga 
fordonstillverkare berörs av. Målsättningen är att skapa en, för slutkund och miljö, så bra 
motorreglering som möjligt inom givna ekonomiska och produktionstekniska ramar. Modeller 
samt regleralgoritmer ska inte bara fungera under referensförhållande utan även klara av att, 
på ett korrekt sätt, hantera de tänkbara störningar och systemförändringar som verklig 
användning kan utsätta dem för.  
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2. Översikt av systemet 
Systemet utgörs av ett antal delsystem där fokus i första hand kommer att ligga på 
nedanstående. 

Regulatorstruktur

Motor

Förare

Körcykler

Drivlina

Växellåda

Koppling

Aktuatorinterface Sensor- & signalinterface

Varvtal

Moment

 

Figur 2-1: Systemskiss 

 

 
Figur 2-2: Regulatorer 

  

Figur 2-3: Modeller 

 

2.1. Regulator för trottelservo 

Ett elektriskt styrt trottelservo använder ett DC servo för att styra positionen av trottelspjället. 
För att kunna styra luftmassflödet med tillräcklig precision krävs en modell av trottelservot. 

 I trottelservot finns det dels olinjäriteter som uppkommer på grund av friktionen, dels på 
grund av limp-home läget. Limp-home är det ursprungsläge hos spjället som vid 
elektronikhaveri ska ge tillräcklig gas till motorn för att bilen ska kunna halta sig hem. 
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2.1.1. Modell 

Trotteln modelleras med en limp-home modell. Den består av två linjära delar, där 
spänningen är linjär mot vinkeln. Vid limp-home läget (vilket motsvarar en hastighet på ca 
60-70km/h) finns en dödzon, där en liten ändring av spänning kommer att ge mycket små 
utslag på trottelvinkeln. I trotteln uppkommer även en betydande friktion och även den 
modelleras som en olinjäritet. Spjällvinkeln är ett inre tillstånd i modellen. Spjällvinkeln 
räknas sedan om till area och ur den beräknas luftmassflödet. 

 

Insignaler:  

• Spänning [V], 

• Tryck insugningsrör [Pa] 

• Tryck intercooler [Pa] 

• Temperatur insugningsrör [K] 

• Temperatur intercooler [K] 

Utsignaler:  

• Effektiv flödesarea [m2] 

 

ICT

IMT

ICP

IMP

 

Figur 2-4: Trottelmodell 



  LiTH 

 Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-02-11 

Reglerteknisk Projektkurs RATT  LIPs  
Systemskiss ratt@sugmule.se    
 8 

2.1.2. Regulator 

Regulatorn omvandlar referensluftmassflöde till en referensvinkel för att sedan styra 
spänningen till trottelmodellen.  

 

Regulatorn ska hantera olinjäriteten som modelleras i trottelmodellen. Överslängen från 
regulatorn får ej vara för stor. Regulatorn måste också se till att ändlägena inte nås med för 
hög hastighet så att trotteln riskerar att skadas. Trotteln måste trots dessa begränsningar ha 
tillräcklig prestanda.  

 

Insignaler:  

• Referensluftmassflöde [kg/s] 

• Tryck före och efter trottel [Pa] 

• Temperatur före och efter trottel [K] 

• Trottelvinkel [radianer] 

• Uppmätt luftmassflöde [kg/s] 

Utsignaler:  

• Styrspänning [V] 
 

 

Figur 2-5: Trottelregulator 
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2.2. Bränslestyrning 

Bränslesystemet har till uppgift att givet en viss luftmängd in i cylindern se till att 
bränsle/luft-blandningen håller begärt lambdavärde. Detta görs genom att öppningstiden hos 
bränsleinjektorerna regleras av en regulator som innehåller en återkoppling av uppmätt 
lambda efter förbränningen i cylindern. 

 

 

Figur 2-6: Översikt av bränslesystem 

2.2.1. Modeller 

Bränslehögtryckspump 

Insignaler:  

• Öppningsvinkel [0-120 grader]  

• Tryck i bränslerailen 

Utsignaler:  

• Pumpat bränslemassflöde [kg/s] 

 

 

Figur 2-7: Bränslehögtryckspumpmodell 
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En modell av bränslepumpen måste tas fram, och dessutom en regulator för öppningsvinkeln 
(den kamaxelvinkel under vilken bränslepumpen pumpar). Öppningsvinkeln räknas om till en 
procentsats av en cykel vid modelleringen. Pumpkarakteristik tas fram genom empiriska test i 
motorcellen. 

 

Bränslerail 

Insignaler:  

• Pumpat bränslemassflöde [kg/s] 

• Insprutat bränslemassflöde [kg/s] 

Utsignaler:  

• Bränsletryck [Pa] 

 

Figur 2-8: Bränslerailmodell 

En enkel modell baserad på en inkompressibel kontrollvolym. Måste dock inkluderas i 
MVEM. 

 

Injektormodell 

Insignaler:  

• Insprutningstid [s]  

• Bränslerailtryck [Pa] 

Utsignaler:  

• Insprutat bränslemassflöde [kg/s] 
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Figur 2-9: Injektormodell 

Modellen måste ta hänsyn till stora olinjäriteter hos injektorerna vid tidsintervallet 0,3 – 1 ms 
och att inget bränsle alls sprutas in innan bränsleinjektorerna öppnar (vilket sker vid 0,3 ms). 

2.2.2. Regulator 

Bränsletrycksregulator 

Insignaler:  

• Uppmätt bränsletryck [Pa] 

• Begärt bränsletryck [Pa] 

Utsignaler:  

• Öppningsvinkel [0-120 grader] 

 

 

Figur 2-10: Bränsletrycksregulator 

Skall reglera trycket i bränslerailen genom att variera öppningsvinkeln hos bränslepumpen så 
att begärt tryck i bränslerailen erhålls.  
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Bränsleinjektorregulator 

Insignaler:  

• Luftmassflöde förbi trotteln [kg/s]  

• Begärt och uppmätt lambdavärde 

• Bränsletryck [Pa] 

• Varvtal hos motorn [rps] 

Utsignaler:  

• Öppningstid hos injektorerna [s] 

 

 

Figur 2-11: Bränsleregulator 

Problematik: luftmassemätaren har en översläng som måste kompenseras genom att t.ex. 
använda fyllnadsgraden i cylindern (modellerad). Regleringen måste hållas inom vissa 
begränsningar, som öppningstidsfördröjning på 0,3 millisekunder och maximal möjlig 
öppningstid (varvtalsberoende). Vidare måste inexaktheter hos bredbandslambdamätaren tas 
hänsyn till, den kalibreras med hjälp av en smalbandslambda. Bredbandslambdan sitter före 
katalysatorn och smalbandslambdan efter. 
 

2.3. Förarmodell, chassimodell och modell för tomgångsregulatorstudier 

Dessa modeller tas dels fram för att regulatorer och övriga modeller ska kunna testas, dels var 
för sig och dels som ett helt system. 

2.3.1. Förarmodell 

Syftet med förarmodellen är att kunna simulera olika körscenarion och därefter se hur 
systemet reagerar. Man ska t.ex. kunna testa s.k. ”tip in tip out”, maximal acceleration och 
konstant gaspådrag.  
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Insignaler: 
• Begärd hastighet [m/s] 
• Verklig hastighet [m/s] 

 
Utsignaler: 

• Gaspådrag [%] 
• Broms  
• Koppling 
• Växelval 

 
Hastighet, koppling och växelval kan antingen välja manuellt eller tas ur en fördefinierad 
matris som definierar en körcykel. 
 

 

Figur 2-12: Förarmodell 

2.3.2. Chassimodell 

Syftet med chassimodellen är att kunna testa modellerna för motorn på ett simulerat fordon 
där hänsyn tas till drivlinedynamik, luftmotstånd och rullmotstånd. Detta behöver göras för att 
på ett realistiskt sätt kunna ta hänsyn till dynamik (t.ex. uppvridningar) i drivlinan, växelvalets 
inverkan och de motstånd som uppkommer av luft- och rullmotstånd. 
 
Insignaler: 

• Motormoment [Nm] 
• Koppling 
• Växelval 
• Broms 

 
Utsignaler: 

• Motorvarvtal [rps] 
• Fordonshastighet [m/s] 
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Figur 2-13: Chassimodell 

2.3.3. Modell för tomgångsregulatorstudier 

Syftet med modellen är att senare kunna implementera en tomgångsregulator. Då behöver 
man förstå sammanbandet mellan önskat motorvarvtal och begärt moment. Detta samband 
simuleras av modellen. 
 
Insignal: 

• Luftmasssflöde [kg/s] 
• Tändningsvinkel [rad] 

 
Utsignal: 

• Motorvarvtal [rps] 
 

 

Figur 2-14: Modell för tomgångsregulatorstudier 

 

2.4. Modularitet och uppgraderbarhet 

Systemet ska vara moduluppbyggt och det ska vara möjligt att uppgradera varje enskild 
modul utan att behöva justera de andra beroende modulerna. 
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