
TomgangTrottel

aVgaser

Reglering aV aVgaser, Tomgang och Trottel

Projekt Ratt

Projektets syfte var att i ett öppet styrsystem utveck-
la modeller samt modulbaserade regulatorer som 
ska kunna användas i framtida produktionsbilar. Un-
der projektet har både motorer i motortestlaborato-
rium så väl som i avancerade prototypbilar använts 
i utvecklingsarbetet. 

Projektmotorn var en direktinsprutad 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. P.g.a. den höga 
specifika effekten är kolvarnas undersidor kylda av 
olja.

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 an-
vändning kan utsätta dem för.

Projektgruppen har inriktat sig på tre specifika delar 
som presenteras mer ingående till vänster i postern.
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Regulatorns uppgift är att hålla motorns varvtal på en viss nivå un-
der tomgångskörning. För att inte motorn ska stanna vid en plötslig 
förändring i last skapas en momentreserv genom att låta motorn 
tända vid en icke optimal tändningsvinkel. För att kompensera 
detta ökas luftmassflödet. Man kan då i princip omedelbart an-
vända momentreserven genom att justera tändningsvinkeln 
mot den optimala vinkeln. Samtidigt strävar en annan regula-
tor efter att anpassa luftmassflödet så att momentreserven 
återskapas.

Regulatorn består av tre delar: en mapp med tändning-
sjustering, en tändningsvinkelregulator och en inverterad 
motormodell.

Trotteln styr luftflödet till motorn. Vid modellering finns tre 
olinjäriteter att ta hänsyn till. Friktionen, luftpåverkan på 
trottelplattan och det s.k. limp-home läget. Detta läget är 
till för att bilen ska kunna ta sig hem även om trottelstyrnin-
gen slås ut. Vid limp-home läget (vilket motsvarar ung. 30% 
öppen trottel) finns en dödzon, där en liten 
ändring av spänning kommer att ge myck-
et små utslag på trottelvinkeln.

Regulatorn i sin tur innehåller kompenserin-
gar för friktion och limp-home, men litar på 
sin robusthet för att hantera luftfriktionen. 
Utanpå den länken används en PID-regu-
lator med en något modifierad I-del för att 
få upp snabbheten i systemet och ta bort 
stationära fel. Bilden nedan visar en jämförelse mellan den gamla regu-
latorn som fanns i systemet innan och den vi har implementerat. 

För att erhålla bra avgaser i form av så låga halter som 
möjligt av oförbrända kolväten, kväveoxider och kolmonoxid 
söker man en optimal luft/bränsleblandning (λ = 1). För att uppnå 
detta mål regleras den insprutade bränslemängden så att den matchar 
det skattade luftmassflödet till cylindern.  Då krävs kännedom om:

• Luftmassflödet till cylinder
• Tidsfördröjning från insprutat bränsle till mätt lambda i avgaserna
• Hur insprutarna fungerar
• Hur bränslepumpen påverkar tycket hos bränslet

Regulatorstrukturen består av en regulator som styr begärt lambda samt 
modeller som omräknar begärt lambda m.h.a. luftmassflöde, motorvarvtal 
och bränsletryck till insprutningstid som är styrsignalen till bränsleinsprutnin-
gen

REGLERTEKNIK

AUTOMATIC CONTRO
L

LINKÖPING

Fordonssystem, Linköping

 

 

 

 


