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Sammanfattning 
Allt hårdare emissionslagstiftningar driver utvecklingen av dieselmotorn och tvingar 
fordonstillverkarna att ständigt jobba mot lägre emissionshalter. De senaste dryga 15 åren från 
den första standarden Euro I fram till dagens standard Euro V har emissionsnivåerna minskats 
kraftigt. Förslagen inför 2013 års norm Euro VI sänker nivåerna ytterligare och reducerar 
tillåtna nivåer av de för dieselmotorn kritiska emissionerna kväveoxider (NOx) och partiklar 
med 80 respektive 50 procent. För att kunna möta dessa krav ställs det höga krav på motorer 
både gällande hård och mjukvara. Avsikten med denna studie som utförts som ett 
examensarbete på gruppen för funktionsutveckling på Scania CV AB är att om möjligt 
förbättra kontrollen över förbränningsprocessen. 
 
Frågan som besvaras är huruvida insprutningens börvärde som idag är centrum av insprutning 
bör ändras och i så fall till vad. Förslag till nytt börvärde var bland annat start av förbränning 
och vevvinkel för 50 procent förbränt. Varken start av förbränning eller vevvinkel för 50 
procent förbränt är i dagens styrsystem kända parametrar. Större delen av arbetet har därför 
använts till att skapa en ny kompenseringsmodell som beräknar tändfördröjningen och dels till 
att modellera förbränningsförloppet med hjälp av en enkel Wiebefunktion.  
 
Tändfördröjningen beräknas genom att använda en grundläggande tändfördröjningsmodell 
skapad av Hardenberg och Hase 1979 [5] som kompenseras med en ny modell vilken tar 
hänsyn till bland annat EGR, motorvattentemperatur och insprutningsvinkel. Modellen 
beräknar tändfördröjningen med god noggrannhet och kan således användas för att uppskatta 
start av förbränning.  
 
Wiebefunktionen som ursprungligen är skapad för Ottoförbränning klarar av att i vissa fall 
uppskatta förbrännigsförloppet i en dieselmotor. De fallen som det gäller är framför allt HCCI 
liknande förbränningsförlopp där tändfördröjningen är lång och i stort sett hela 
bränslemängden hinner omblandas med luften innan förbränningsstart. Då dieselförbränning i 
de allra flesta fall innefattar en del blandningsstyrd förbrännig så klarar en Wiebefunktion inte 
av att uppskatta förbränningsförloppet. 
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Studien visar att start av förbränning kan beräknas med god noggrannhet. Det har dock inte 
framkommit några konkreta fördelar med att välja start av förbränning som nytt börvärde 
gentemot dagens börvärde. Rekommendationen är därför att behålla dagens börvärde. Med 
det är det inte sagt att modellen inte kan utnyttjas i styrsystemet, det kan finnas fall då det kan 
vara till stor hjälp att veta längden på tändfördröjningen och på så sätt exempelvis få en 
uppfattning av om andelen förblandad förbränning. 
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Abstract 
The development of diesel engines is driven by tightening emission legislations. The last 15 
years up to today's standard Euro V, emission levels have been seriously reduced. The 
proposals for the 2013 Euro VI standard is to lower the levels for diesel engines critical 
emissions, nitrogen oxides (NOx) and particulate by 80 respectively 50 percent. To meet these 
requirements the demands on engines in both hardware and software perspective are high. 
The purpose of this study is if possible improve the control and extend information of the 
combustion process. The study is performed as a master thesis on the group of function 
development at Scania CV AB. 
 
The question to be answered is whether the set point of the injection which today is centre of 
injection should be changed and if so to what. Proposal for a new set point include start of 
combustion and crank angle 50 percent burned. Neither start of combustion nor crank angle 
50 percent burned is known parameters in today's control unit. For this reason a big part of the 
thesis is to calculate the ignition delay and also the combustion shape. Hardenberg and Hase 
presented an ignition delay model 1979 [5], this model is the foundation of the new ignition 
delay formula presented in this work. The new model compensates for parameters affecting 
the ignition delay in today's modern engines for example EGR, engine water temperature and 
start of injection. A Wiebe function is used to calculate mass fraction burned fuel and the 
shape of combustion. 
 
The Wiebe function which was originally created for Otto combustion is capable in some 
cases to estimate the mass fraction burned fuel and the shape of the combustion in a diesel 
engine. The function works when the combustion is similar to HCCI combustion, in which the 
ignition delay is long and virtually the entire amount of fuel is premixed with air before start 
of combustion. Since diesel combustion in most cases involves mixing controlled combustion, 
it is not possible to estimate the combustion process with a Wiebe function. 
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The study shows that start of combustion can be calculated with good accuracy. However, it 
has no practical advantages to choose start of combustion as a new set point against the 
current set point. The recommendation is therefore to maintain the current set point. With that, 
it is not to say that the model can not be exploited in the control unit, on the other hand there 
may be cases where it can be very helpful to know the length of ignition delay and thus for 
example, have an idea of the proportion of the premixed combustion. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Med miljön i fokus, sätts från styrande håll runt om i världen allt hårdare krav på utsläpp från 
fordon. 1992 införde EU första standarden för emissioner från tunga dieselmotorer, Euro I 
Sedan dess har emissionslagstiftningar drivit utvecklingen av dieselmotorn och jämfört med 
dagens standard Euro V tvingat fordonstillverkarna att reducera emissionshalterna med i vissa 
fall över 90 procent. Nu står fordonstillverkarna inför sin kanske största utmaning någonsin då 
förslagen inför 2013 års norm Euro VI drastiskt sänker nivåerna ytterligare. Exempelvis är 
förslaget att reducera tillåtna nivåer av de för dieselmotorn kritiska emissionerna kväveoxider 
(NOx) och partiklar med 80 respektive 50 procent.  
 
De flesta tillverkarna av tunga dieselmotorer har infört olika efterbehandlingssystem som 
exempelvis Selective Catalytic Reduction (SCR) för att klara gällande normerna. Scania och 
MAN är i dagsläget ensamma om att klara Euro V normen utan efterbehandlingssystem i 
form av SCR. Istället används Exhaust Gas Recirculation (EGR) som är ett mycket effektivt 
motorinternt sätt att minska NOx –emissionerna. Gemensamt för samtliga tillverkare är dock 
att motorn måste vara mycket exakt styrd och övervakad för att undvika driftsfall som ger 
höga emissioner. En noggrann styrning av motorn ställer mycket höga krav på motorns 
styrsystem, både gällande hård- och mjukvara. Inom bilindustrin har Audi/VW nyligen infört 
den första serieproducerade motorn med integrerad cylindertrycksgivare för att ytterligare 
förbättra kontrollen över förbränningsprocessen. Så långt har inte lastbilstillverkarna nått, 
men det kan ses som en fingervisning om vad som i framtiden kan komma att krävas. 
 
Frågan som skall besvaras i detta examensarbete är vilket börvärde som bränsleinsprutningen 
skall anges med i Scanias styrsystem. I nuvarande styrsystem S7 är insprutningens börvärde 
hydraulisk Center of Injection (COI). Förslag på annat börvärde är bland annat Start of 
Combustion (SOC) och Crank Angle 50 percent burned (CA50). 
 
Under förstudien har det framkommit att själva börvärdet i sig inte är ett stort problem, utan 
förbättringsmöjligheterna i styrsystemet ligger snarare i de modeller och funktioner som 
bildar börvärden och avgränsningar. Det finns idag funktioner i styrsystemet som i vissa 
driftspunkter och driftförhållanden har låg noggrannhet eller kräver mycket arbetet vid 
kalibrering. Detta gäller fram för allt avvikande driftpunkter som till exempel olika transienta 
förlopp eller vid udda yttre omständigheter som låg temperatur och hög höjd. 
 
Examensarbete utförs inom Scania CV AB på gruppen NMEB vilken är en del av sektionen 
NME som ansvarar för motorns prestanda med avseende på effekt, körbarhet, 
bränsleförbrukning samt emissioner. NMEB har bland annat till uppgift att ta fram funktioner 
för motorstyrsystemet. 
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1.2 Problemformulering 
Uppgiften är att undersöka några möjliga börvärden för insprutningen samt avgöra vilka 
fördelar de har jämfört med nuvarande börvärde. Förslag på annat börvärde är bland annat 
SOC och CA50. Varken SOC eller CA50 är i dagens styrsystem kända parametrar. För att 
exempelvis SOC eller CA50 skall kunna användas som börvärde måste förbränningsförloppet 
modelleras. Det innebär att en stor del av arbetet går ut på att skapa modeller för 
tändfördröjning och förbränningsförlopp. 
 
Tanken är att utifrån i styrsystemet tillgänglig data i realtid beräkna tändfördröjningen samt 
skatta förbränningsförloppet. Tändfördröjningen beräknas beroende på rådande 
driftförhållande av olika tändfördröjningsmodeller baserade på Hardenberg och Hases modell 
från SAE 790493 [5]. 
 
Med utgångspunkt i beräknad tändfördröjning och data för aktuellt driftförhållande skall 
förbränningsförloppet skattas med enkel Wiebe-funktion. I och med att tändfördröjningen 
beräknas så bör den utnyttjas för att skatta förbränningsdurationen som är en parameter i 
Wiebe. Längden på tändfördröjningen är en avgörande faktor gällande omfattningen på den 
förblandade förbränningen, vilket också har inverkan på förbränningsdurationen.  
 
Genom införandet av dessa modeller genereras mer information om förbränningen och med 
det större valfrihet att välja ett lämpligt börvärde för insprutningen. Möjligen kan 
informationen om förbränningsförloppet också bidra till större noggrannhet och förenklad 
kalibreringen för vissa driftpunkter, som i förlängningen kan bidra till lägre emissionsnivåer. 
 
Arbetet kommer ej att innefatta olika typer av bränslen och inte heller olika bränslekvalitéer. 
Avvikelser som beror på slitage som exempelvis spridardrift, eller avvikelser beroende på 
nedsmutsning som igensatta filter, kommer inte heller att tas hänsyn till.  
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2 Teori 

2.1 Dieselförbränning 
Dieselförbränning delas normalt in i fyra faser, vilka i tidsordning är tändfördröjning, 
förblandad förbränning, blandningsstyrd förbränning samt sen förbränning. Figur 1 visar 
värmefrigöringshatigheten (Heat Release) som funktion av vevvinkeln och åskådliggör även 
de fyra förbränningsfaserna. 
 

 
Figur 1. Heat release där de fyra förbränningsfaserna åskådliggörs, från Heywood [1].  

 

2.1.1 Tändfördröjning 
Tändfördröjningen är tiden från att bränslet sprutas in (SOI) tills dess att förbränningen 
startar. Förbränningsstart (SOC) kan anges på en rad olika sätt, i exempelvis SAE 790493 [5] 
anses start av förbränning vara då derivatan på cylindertrycket vänder uppåt. Y.V. Aghav 
m.fl. skriver [6] att start på förbränning är då heat release-derivatan byter tecken från negativt 
till positivt. Det negativa värdet uppkommer då bränslet förångas, när sedan förbränningen 
startar vänder tecknet vilket då anges som start av förbränning. Ytterligare sätt att ange start 
av förbränning kan vara att ange en procentsats av ackumulerad heat release eller som i denna 
rapport ett visst värde ackumulerad heat release.  
 
Längden på tändfördröjningen beror av en rad yttre och inre omständigheter som exempelvis 
inloppstryck, inloppstemperatur, kompressionsförhållande och varvtal. J.B. Heywood skriver i 
”Internal Combustion Engine Fundamentals” [1] att de fysiska faktorer som inverkar på 
bränslesprayen och den luft som fångats i cylindern påverkar tändfördröjningen. Dessa 
storheter beror på designen av insprutningssystem, förbränningsrum samt motorns 
driftförhållande.  
 
I SAE 821231 [2] skriver Wong och Steere att tändfördröjningen kan brytas ner i två delar, 
fysisk och kemisk tändfördröjning. De två delarna fortgår parallellt och skall därmed inte ses 
som två skilda perioder. Den fysiska tändfördröjningen omfattar bränslets omvandling till 
atomer, förångning av bränsledroppar samt omblandning mellan bränsle och luft. Den 
kemiska tändfördröjningen styrs av bränslets kemiska reaktioner. Vilket i första hand är 
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oxidationsreaktioner mellan bränslemolekyler och syre, men också krackning av stora 
kolvätemolekyler till små. Oxidationsreaktionen sker såväl i det förångade bränslet som i det 
flytande. 
 
God atomisering kräver högt bränsletryck, små spridarhål samt högt cylindertryck vid 
insprutningen. Förångningen beror i viss utsträckning av bränslets förångningskurva och 
storleken på dropparna men fram för allt på tryck och temperatur i cylindern. Vidden av 
omblandningen mellan bränsle och luft beror till stor del av designen på insprutare och 
förbränningsrum. Längden av den kemiska tändfördröjningen beror av bränslets 
sammansättning, mängden insprutat bränsle samt tryck och temperatur i cylindern [2].  
 

2.1.2 Fysiska faktorers inverkan på tändfördröjningen 
Inloppstemperatur och inloppstryck 
Både inloppstryck och inloppstemperatur har stor inverkan på tändfördröjningen. 
Inloppstrycket styr mängden luft som fylls i cylindern och styr då också kompressionstrycket. 
Ett ökat inloppstryck ger en kortare tändfördröjning. En stegring av inloppstemperaturen ger 
en högre kompressionstemperatur och med den en kortare tändfördröjning.  
 
Kompressionstemperaturen har stor inverkan upp till en temperatur på cirka 1000 grader 
Kelvin. Över 1000 K avtar temperaturens inverkan på tändfördröjningen. Högre tryck ger som 
nämnts en minskning av tändfördröjningen men effekten avtar med högre temperatur och 
kortare tändfördröjning. Eftersom temperatur och tryck är av stor vikt för tändfördröjningen 
så kommer andra variabler som inverkar på inloppsförhållandet också påverka 
tändfördröjningen [1]. 
 
Insprutningens tidpunkt 
Under normala driftförhållanden fås en kort tändfördröjning om insprutningen sker 10-15 
vevvinkelgrader innan övre dödpunkt (ÖD). En tidigare alfavinkel (insprutningsvinkel), långt 
innan ÖD, ger en lång tändfördröjning. Anledningen är att temperaturen och trycket ännu inte 
nått en nivå som snabbt antänder bränslet. En lång tändfördröjning fås även för sen alfavinkel, 
temperaturen kan initialt vara hög men avtar därefter under expansionstakten [1].  
 
Last och insprutad mängd 
Tändfördröjningen minskar i det närmaste linjärt med ökande last. Laddtrycket ökar med 
ökande last och är den primära orsaken till minskad tändfördröjning. När lasten ökar, ökar 
också cylindertemperaturen bland annat på grund av högre temperatur på cylinderväggar och 
restgaser. Om justeringar utförs för denna temperaturökning ses att enbart en ökad mängd 
bränsle inte har någon större inverkan på tändfördröjningen. Speciella fall förekommer dock. 
Vid exempelvis kallstart fås en längre tändfördröjning med ökad bränslemängd. Anledningen 
till detta är högre värmeförluster under förångning och uppvärmning av bränslet [1].  
 
Insprutningshastighet, bränsleflöde och droppstorlek 
Lyn och Valdmanis [3] har genom experiment undersökt insprutningshastigheten, 
bränsleflödet samt droppstorlekens inverkan på tändfördröjningen och funnit att de har liten 
eller försumbar betydelse. Faktorerna styrs av bränsletryck och spridardesign. Under normal 
förhållanden ger ett ökat bränsletryck en marginell minskning av tändfördröjningen. Större 
spridarhål som ger ökat bränsleflöde och större bränsledroppar, visade sig ha försumbar 
inverkan på tändfördröjningen. 
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Varvtal 
Ett högre varvtal med konstant last minskar tändfördröjningen något, mätt i tid. Om istället 
tändfördröjningen anges i vevvinkelgrader så ger det en i stort sett linjär ökning. Ett ökat 
varvtal inverkar på temperatur/tid och tryck/tid förhållandena vilket är den primära orsaken 
till att tändfördröjningen påverkas av varvtalsändringar [1]. 
 
Snurr (swirl) 
Snurr påverkar omblandningen mellan bränsle och luft samt bränsleförångningen. Dessutom 
påverkar det värmeöverföringen mellan luften och cylinderväggen. Troligen har snurren störst 
inverkan på tändfördröjningen under kallstart, men inga omfattande studier har utförts inom 
området. 
 
Kolvgropens utformning styr bland annat hur mycket snurr som åstadkoms under 
kompressionen. 
 
EGR 
Återcirkulering av avgaser (EGR), används för att hålla nere emissionerna av kväveoxider. I 
SAE 2002-01-1153 [4] påvisas att en ökad mängd EGR förlänger tändfördröjningen. EGR 
sänker koncentrationen syre, vilket är den främsta anledningen till den ökande 
tändfördröjningen. 
 

2.1.3 Förblandad förbränning 
I denna fas brinner den bränslemängd som under tändfördröjningen omblandats med luften till 
en antändlig gas med grovt sett stökiometriskt förhållande. Antändningen sker sporadiskt och 
förbränningen sker snabbt, normalt under några få vevvinkelgrader. Hög heat release 
kännetecknar denna fas. På grund av hög temperatur och högt cylindertryck bildas det under 
denna fas stora mängder kväveoxider (NOx) [1]. 
 
Längden på tändfördröjning, dieselsprayens formation och förbränningsrummets utformning 
är några av de parametrar som styr denna fas. 

2.1.4 Blandningsstyrd förbränning 
Förblandade förbränningen övergår till blandningsstyrd förbränning då syret i gasblandningen 
som bildades under tändfördröjningen förbrukats. Förbränningshastigheten under den 
blandningsstyrda fasen styrs av takten som bränslet omblandas med luften och blir tillgänglig 
för förbränning, därav namnet blandningsstyrd förbränning. Även om 
omblandningshastigheten är det som primärt styr denna fas så är flera andra processer 
inblandade i förbränningshastigheten. Exempel på sådana processer är: atomiseringen av 
flytande bränsle och förångningen av bränslet. I sammanhanget är processer som dessa 
emellertid sekundära [1]. 

2.1.5 Sen förbränning 
Under sena förbränningsfasen brinner framför allt sot men också de fraktioner av bränsle som 
ännu inte förbränts. Förbränningen kan pågå långt in på expansionstakten, dock med 
avtagande hastighet då cylindertemperaturen faller med ökande cylindervolym [1]. 
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2.2 Heat release 
Värmefrigöring eller på engelska heat release används ofta vid analys av förbränningsförlopp. 
Värmefrigöringen är egentligen frigörelse av bränslets kemiska energi och beräknas ur 
termodynamikens första lag. För en direktinsprutad motor med samtliga ventiler stängda är 
det enda massflödet in i systemet bränsleflödet, termodynamikens första lag skrivs då enligt 
ekvation 1. 
 

WQU ∂−∂=Δ  (1) 

 
Om massförluster försummas, ideala gaslagen utnyttjas samt ekvation 1 uttrycks som 
vevvikelupplöst frigjord värme, erhålls ekvation 2. 
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I ekvation 2 betecknas frigjord värme Q, inre energi U, cylindervolymen V, cylindertrycket p, 
massan i cylindern m, gasens entalpi hi och värme överförd till väggarna Qht. Den isentropiska 
exponenten қ beräknas enligt ekvation 3, där cp och cv är specifik värme vid konstant tryck 
respektive konstant volym. Exponenten antas ofta vara konstant och sätts under normala 
förhållanden till ett fast värde mellan 1,3-1,4.  
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2.3 Dieselemissioner 

2.3.1 Kväveoxider (NOx) 
Kväveoxider (NOx) är tillsammans med partiklar dieselmotorns stora emissionsproblem. NOx 
är samlingsnamnet för olika sammansättningar av kväveoxider, för dieselmotorer är det 
framför allt NO som bildas. Dominerande mängden NOx bildas termiskt enligt Zeldovich 
mekanismen i Figur 2. Reaktionerna i Zeldovich mekanismen är kinetiskt styrda vilket 
innebär att hastigheten på reaktionerna avgör mängden NOx, temperaturen är det som styr 
hastigheten vilket innebär att tillväxten är starkt temperaturberoende. Hög 
förbränningstemperatur ger mer NOx och låg temperatur sänker NOx-halten. 
Temperaturberoendet är anledningen till att EGR som sänker syrehalt och temperatur också 
sänker NOx-emissionerna. 
 

HNOOHN
ONOON
NNONO

+⇔+
+⇔+
+⇔+

2

2

 

Figur 2. Zeldovich mekanism för termisk NOx 

2.3.2 Sot och partiklar 
Sot bildas i de regioner där förbränning sker med syreunderskott. Sotet som i första hand är 
kol med låg vattenhalt bildar kolstrukturer och är grunden till partiklar. Under 
expansionstakten när temperatur och tryck sjunker tillväxer partiklarna genom att 
kolstrukturerna binder upp diverse föroreningar som exempelvis svavel, HC, aldehyder och 
vatten.  
 
God sotförbränning kräver hög temperatur och syrehalt vilket är precis motsatsen till vad som 
krävs för låga NOx-emissioner. I Figur 3 ses tradeoffkurvan mellan NOx och rök. Rök och 
partiklar följer ungefär samma beroende. 

 
Figur 3. Tradeoffkurva mellan NOx och rök från [1] 
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2.3.3 Kolväten (HC) 
Emissioner i form av kolväten (HC) utgör inget större problem för en dieselmotor. De HC 
emissioner som uppkommer i en dieselmotor är egentligen oförbränt bränsle och smörjolja. 
Bränsle som fångats i spridarsäcken dit inte flamman når är den primära orsaken till denna 
oförbrända bränslemängd. En annan orsak kan vara om delar gasblandningen under 
tändfördröjningen blandas till ett luft/bränsle förhållande som inte kan antändas [1]. 

2.3.4 Kolmonoxid (CO) 
Kolmonoxid (CO) är ett litet problem för dieselmotorer. Luft/bränsle förhållandet är direkt 
kopplat till mängden CO emissionerna, där ett lågt lambda ger höga halter CO. Dieselmotorer 
körs alltid med lambda över ett vilket innebär luftöverskott och liten mängd CO emissioner. 
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3 Befintliga modeller 

3.1 Tändfördröjning 
Tändfördröjningen har genom åren varit föremål för mängder av studier. Den direkta 
kopplingen till förblandade förbränningen som har stor inverkan på emissioner och oljud 
ligger bakom det faktum att tändfördröjningen uppmärksammats i en stor mängd studier. 
Hardenberg och Hase [5] skriver redan 1979 att många försök har gjorts att etablera en modell 
som beräknar tändfördröjningen utifrån tryck och temperatur i cylindern. Sedan dess har flera 
modeller av olika komplexitet tillkommit. 

3.1.1 Hardenberg och Hase 
Hardenberg och Hase formulerar i SAE 790493 [5] en empirisk formel som skattar 
tändfördröjningen i en direktinsprutad dieselmotor. Formeln beräknar fördröjningen av 
cylindertrycksökningen utifrån bränsledata, kända motorparametrar samt under drift 
tillgängliga data som exempelvis varvtal, kolvhastighet, inloppstemperatur och inloppstryck. 
Fördröjningen av cylindertrycksökningen är egentligen bara ett annat ord för tändfördröjning. 
Enligt tidigare definition är tändfördröjningen tiden från insprutning till dessa att derivatan på 
cylindertrycket vänder uppåt.  
 
Initialt beräknas kompressionstemperatur Tc, kompressionstryck pc, medelkolvhastigheten pv  
samt bränslets aktiveringsenergi EA enligt ekvation 4 till 8 nedan. 
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Ekvation 8 beräknar tändfördröjningen i vevvinkelgrader. I ekvationerna som ingår i 
beräkningen är pv  medelkolvhastigheten, R är den universella gaskonstanten, Tm och pm anger 
temperatur respektive tryck i inloppet och ε  är kompressionsförhållandet. EA anger bränslets 
aktiveringsenergi och beräknas enligt ekvation 7, där CN är bränslets cetantal. Ekvation 9 
uttrycker tändfördröjningen i millisekunder, Nrpm är motorns varvtal. 
 
Hardenberg och Hase [5] visar i Figur 4 hur tändfördröjningen samt värdet på den 
polytropiska exponenten varierar med motorns varvtal för en direktinsprutad diesel i drift. 
Som synes sjunker värdet på den polytropiska exponenten kraftigt vid riktigt låga varvtal. 
Detta avtagande värde har fram för allt en inverkan vid kallstart, av denna anledning beräknas 
värdet vid kallstart enligt ekvation 10. I och med att inte startförloppet är något som 
undersöks i denna rapport så antas den polytropiska exponenten vara konstant med värdet 
1,355.  
 

1
1
+⋅

−
−=

pf vP
kkκ  (10) 

 
Figur 4. Polytropiska konstanten samt tändfördröjningen beroende på varvtal [5]. 
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3.1.2 Watson 
I flera studier omnämns Watson som den förste att försöka uppskatta tändfördröjningen med 
hjälp av ett Arrhenius-uttryck enligt ekvation 11. I ekvationen är A och n konstanter, p är 
trycket, T är temperaturen, Ea är bränslets aktiveringsenergi och Ru är universella 
gaskonstanten. Många har efter det använt detta uttryck vid beskrivning av tändfördröjningen. 
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3.2 Förbränningsförlopp 

3.2.1 Wiebe 
Wiebes enkla funktion för andelen förbränt bränsle är egentligen skapad för ottoförbränning. 
Den enkla Wiebefunktionen som åskådliggörs i ekvation 12 antas här kunna beskriva 
dieselförbränning, överensstämmelsen kommer att variera för olika driftfall, där fall med stor 
andel blandningsstyrd förbränning blir svårast att beskriva. I funktionen är xb andelen förbränt 
bränsle, Δθ är längden på förbränningsdurationen, θ0 anger start av förbränning och θ är 
aktuell vevvinkel. Om xb sätts till 0,999 det vill säga fullständig förbränning beräknas 
konstanten a till 6,908, kvar att justera funktionen med är då parametern m som styr huruvida 
förbränningen är fram- eller baktung. 
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Förbränningsdurationen anges i denna studie som längden mellan 20 och 70 procent förbränt 
av anledningar som berörs i stycke 4.3.3. För att koppla durationen Δθ2070 till Δθ så sker 
omräkningen enligt ekvation 13 till 15. 
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4 Metod 

4.1 Provplan 
Som tidigare nämnts i stycke 2.1.2 så påverkas tändfördröjning och förbränning av en rad 
olika parametrar. För att kunna skapa modeller som skattar tändfördröjning och 
förbränningsförlopp med tillräcklig noggrannhet krävs det data som påvisar dessa samband 
för en modern Scaniamotor. De svar som söks är hur de enligt teorin påverkande parametrarna 
inverkar på förbränningen för just denna motor.  
 
Provplanen omfattar cirka 50 alfasvep vilka tillsammans ger drygt 250 statiska driftspunkter, 
exklusive tester i köldcell. De parametrar som varierats åskådliggörs i Tabell 1 nedan.  
 

Tabell 1. Provplanens omfattning. 

   Min Max 
Varvtal  [rpm] 1100 1900 
Bränslemängd (last) [mg/insp] 50 230 
Alfavinkel  [vv från ÖD] -12 8 
EGR  [%] 0 43 
Railtryck  [bar] 1400 2200 
Motorvattentemperatur [°C] 60 80 

 

4.2 Provutrustning 

4.2.1 Motor 
Motorn som använts för testerna är en Scania DC13. Det är en rak sexcylindrig motor på 12,7 
liter som är utrustad med EGR, VGT-turbo, Common Rail samt XPI-insprutare. En mer 
detaljerad motorspecifikation finns i Tabell 2 nedan. 
 

Tabell 2. Motorspecifikation. 

Slagvolym [l] 12.7 
Antal cylindrar  6 
Ventiler per cylinder 4 
Slaglängd [mm] 160 
Borrdiameter [mm] 130 
Kompresion  17.3 

 



 13

4.2.2 Motortestcell 
Motorn har uteslutande körts i en och samma motortestcell på Scania CV AB. Genom 
programmet ATI Vision kan motorns ordinarie styrsystem helt eller delvis överskrivas, vilket 
tillåter användaren att manuellt ställa in önskade parametrar. Cellen och större delen av 
mätutrustningen är levererad av AVL. I Tabell 3 nedan återfinns en specifikation av utvald 
utrustning som använts. 
 

Tabell 3. Specifikation av motortestcell 

Funktion Namn 
Cellens styrsystem AVL PUMA Open 1.3.2 
Emissionsmätning Horiba MEXA-7170DEGR 
Rökmätning AVL 415C Smokemeter 
Bränslemätning och konditionering  AVL 753C 
Luftflödesmätning AVL 735 
Cylindertycksmätning IndiCom, givare KISTLER typ 7061B 

  

4.2.3 Köldcell 
För att undersöka lufttemperaturens inverkan på förbränningsförloppet var planen att testa en 
motor i köldcell. Förhoppningen var att få en tid under november 2008 men på grund av högre 
prioriterade projekt så kunde dessa tester genomföras först i januari 2009.  
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4.3 Analys av provdata 

4.3.1 Beräkning av heat release 
Analysen av provdata görs med hjälp av ett MatLab-script skrivet av Fredrik Agrell [7]. Heat 
release beräkningarna utförs enligt en enzonsmodell där massförluster i form av blowby och 
skrymsleeffekter försummas enligt stycke 2.2. Woschnis modell för värmeöverföring används 
och till väggarna överförd värme Qht modelleras enligt ekvation 16, där ha beräknas enligt 
ekvation 17. Woschnikonstanterna K1, K21, K22 och K3 används för att justera uttrycket så 
kurvan för ackumulerad heat release stämmer med väntad form, det vill säga en typisk s-kurva 
där den ackumulerade heat releasen är konstant innan och efter förbränning. I Konstanterna 
kallas i ordning som ovan, generalkonstant, kolvhastighetskonstant, swirlkonstant samt 
förbränningskonstant 
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I Figur 5 och Figur 6 åskådliggörs heat release respektive ackumulerad heat release uträknat 
enligt ovanstående beräkningsgång för ett typiskt alfasvep. Den ackumulerade heat releasen 
överskattas, speciellt vid tidig alfavinkel. I vissa fall är den ackumulerade heat releasen 20 
procent över det totala energiinnehållet i insprutad bränslemängd. Större delen av 
överskattningen beror på den dåliga upplösningen av tryckdata. Grundinställningen i 
programmet Concerto, som använts för att exportera data, är 1 vevvinkelgrad. För att 
uppskatta effekterna av fenomenet vid beräkning av tändfördröjning och förbränningsduration 
har inställningen i Concerto ändrats så bättre upplösning av tryckdata erhållits. I Figur 7 samt 
Tabell 4 åskådliggörs effekterna av denna överprediktering. Ändringen av upplösningen på 
tryckdata från 1 vevvinkelgrad till 0,1 vevvinkelgrader minskade överpredikteringen med upp 
till 50 procent vid tidig alfavinkel. I Tabell 4 ses också att överpredikteringen av ackumulerad 
heat release inte ger någon större skillnad på vare sig start av förbränning eller 
förbränningsduration. Vid låg last ses dock de största skillnaderna, start av förbränning 
avviker upp till 0,4 vevvinkelgrader och förbränningsdurationen avviker i flera fall 1 
vevvinkelgrad.   
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Figur 5. Heat release för alfasvep med 43 % EGR. 

 

 
Figur 6. Ackumulerad heat release för alfasvep med 43 % EGR. 
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Figur 7. Jämförelse av ack. heat release med 1 resp. 0,1 vevvinkelgraders upplösning av tryckdata. 

 
 Tabell 4. Skillnad mellan 1 och 0,1 vevvinkelgraders upplösning av tryckdata, två olika alfasvep. 
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4.3.2 Identifiering av förbränningsstart 
Som tidigare nämnts i stycke 2.1.1 är tändfördröjningen tiden från hydrauliskt start av 
insprutningen till dess att förbränningen startar. I denna studie anses start av förbränning vara 
då den ackumulerade heat releasen nått ett värde av 100 J. Anledningen till att just denna 
metod används är att noggrannheten blir bättre, vilket delvis beror på den dåliga upplösningen 
av tryckdata. Som visas i Figur 8 så är heat release-kurvan dåligt upplöst, vilket leder till att 
start av förbränning som bäst kan anges med 1 vevvinkelgrads noggrannhet, om exempelvis 
heat release-derivatan skulle användas i enlighet med SAE 2008-28-0050 [6]. Av samma 
anledning används inte heller metoden då tryckkurvan vänder uppåt, som exempelvis 
Hardenberg och Hase använder sig av i SAE 790493 [5]. Att använda en procentsats av 
ackumulerad heat release är som nämnts ytterligare ett alternativ att identifiera start av 
förbränning. Anledningen att den metoden inte använts, är att metoden inför ett icke önskvärt 
bränslemängdsberoende. 
 
I Figur 9 visas metoden som används för att identifiera start av förbränning. Vid hydraulisk 
alfavinkel läses den ackumulerade heat releasen av, till detta värde adderas 100 J, alfavinkeln 
då den ackumulerade heat releasen nått detta nya värde sätts som start av förbränning. 
Fördelen med denna metod är att start av förbränning kan anges med större precision. 
Skillnaden mot de tidigare nämnda metoderna kan ses som skillnaden med att interpolera runt 
en spets jämfört med att interpolera längs en linje.  
 

 
Figur 8. Heat release vid start av förbränning för två alfavinklar. 
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Figur 9. Beskrivning av metod för identifiering av SOC. 

 

4.3.3 Identifiering av förbränningsduration 
Förbränningsdurationen är längden på förbränningen från start av förbrännig till slut på 
förbränning. Många gånger används en duration som beskriver en viss del av förbränningen, 
exempelvis 10 till 90 procent förbränt eller som valts här 20 till 70 procent förbränt. 
Anledningen att förbränningsdurationen kortas ner är problemet med att identifiera start och 
slut av förbränning. Speciellt svårt är det att identifiera 100 procent förbränt vilket kanske inte 
inträffar överhuvudtaget eller så inträffar det långt in på expansionstakten. Som diskuterats i 
stycke 4.3.1 så överpredikteras den ackumulerade heat releasen, som jämförelsen med bättre 
upplöst data i Figur 7 visar så är avvikelsen i stort sett koncentrerad till den senare delen av 
förbränningen. Genom att sätta förbränningsdurationen från 20 till 70 procent undviks mycket 
av problematiken som denna felaktighet annars skapat. Dessutom är det i MatLab-scriptet 
implementerat en automatiskt identifiering av denna förbränningsduration.  
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5 Resultat av heat release analys 

5.1 Tändfördröjning 

5.1.1 Insprutningsvinkel  
I Figur 10 åskådliggörs tändfördröjningen för 5 olika alfasvep, figuren påvisar samband som i 
stort sett gäller för lastfall i spannet från låg last till hög last. Utmärkande är de alfasvep med 
hög last. Resultatet av denna variation är att tändfördröjningen blir betydligt kortare samt i 
stort sett oberoende av insprutningsvinkel. För övriga alfasvep så ses ett kvadratiskt samband 
mellan tändfördröjning och insprutningsvinkel, då insprutning sker efter övre dödpunkt. Så 
länge insprutningen sker mellan 10 grader innan övre dödpunkt och övre dödpunkt så är 
tändfördröjning oberoende av insprutningsvinkel.  
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Figur 10. Tändfördröjningen som funktion av SOI för 4 alfasvep. 

 
Då små bränslemängder används så är det möjligt att välja en insprutningsvinkel långt innan 
övre dödpunkt. Som tidigare nämnts i stycke 2.1.1 så är tändfördröjningen starkt beroende av 
tryck och temperatur i cylindern. Då insprutningen sker tidigt i kompressionstakten så har 
varken temperatur eller tryck ökat tillräckligt för att gasen skall tända. Skillnaden gentemot 
sen insprutning är att en tidig insprutning slutligen tänder i och med att temperatur och tryck 
ökar, till skillnad mot sen insprutning där temperatur och tryck avtar vilket leder till 
misständning. Därav syns i Figur 11 inte heller samma exponentiellt växande tändfördröjning 
då insprutningen sker långt innan övre dödpunkt som då insprutningen sker långt efter övre 
dödpunkt. 
 



 20

Pilotens tändfördröjning
1250 rpm, 15%  EGR, 80 deg H2O
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Figur 11. Tändfördröjning för tidig alfavinkel. 

5.1.2 EGR 
I enlighet med teorin så ger en ökad mängd EGR en längre tändfördröjning. Sambandet 
mellan mängden EGR och tändfördröjningen är inte linjärt utan då EGR-mängden är hög i 
storleksordningen 30 procent och uppåt så ökar tändfördröjningen kraftigt. I Figur 12 syns att 
tändfördröjningen för 0, 15 och 30 procent EGR skiljer sig marginellt åt. Tändfördröjningen 
för fallet med 15 procent EGR är till och med aningen kortare än för fallet utan EGR. 
Anledningen är att laddtrycket är lägre då ingen EGR används vilket i detta fall ger större 
genomslag än EGR-mängden i sig. 
 

Tändfördröjning beroende av EGR och SOI
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Figur 12. Tändfördröjningens EGR-beroende. 
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5.1.3 Last och insprutad mängd 
Som berörts tidigare så påverkar lasten tändfördröjningen genom att bland annat laddtrycket 
ökar, vilket höjer både tryck och temperatur i cylindern. Ökad last och med den större 
insprutad bränslemängd höjer dessutom godstemperaturen förutsatt att lasten är konstant 
under en viss tid, det vill säga stationär drift på hög last. I Figur 13 åskådliggörs hur lasten 
påverkar tändfördröjningen, tändfördröjningen anges i detta fall i millisekunder. En större 
insprutad bränslemängd och med den en högre last ger som sagt kortare tändfördröjning. 
Dessutom blir tändfördröjningen oberoende av insprutningsvinkeln även vid insprutning strax 
efter övre dödpunkt.  
 
Vridmomentet som de tre olika bränslemängderna motsvarar varierar beroende på varvtal och 
insprutningsvinkel men är i storleksordningen 300 Nm, 800 Nm respektive 1200 Nm. Låg last 
ger betydligt större skillnader beroende på insprutningsvinkel, då insprutningen sker cirka 6 
vevvinkelgrader efter övre dödpunkt är förhållandet mellan de tre lastfallen tydliga. Låg last 
ger vid sen insprutning cirka 3 gånger så lång tändfördröjning som för hög last och lastfallet 
med 800 Nm ger ungefär den dubbla tändfördröjningen gentemot hög last. 
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Figur 13. Tändfördröjningens last- och varvtalsberoende. 

5.1.4 Varvtal 
Då tändfördröjningen mäts i millisekunder så ses inga större skillnader för varierande varvtal 
med bibehållen bränslemängd. Enligt teorin så skall tändfördröjningen minska något med 
ökande varvtal och bibehållen last på grund av det ökande temperatur/tid förhållandet. Data 
som styrker detta har inte funnits i denna testserie, anledningen att inte dessa tendenser 
påvisats beror troligen på att lasten inte behållits konstant vid ökat varvtal, istället har 
bränslemängden behållits konstant vilket medfört att vridmomentet minskat vid högre varvtal. 
I Figur 13 har varvtalet ändrats för tre lastfall med konstant bränslemängd, där ses att 
tändfördröjningen är i det närmsta konstant oberoende av varvtal. Som tidigare nämnts så 
minskar tändfördröjningen med ökande bränslemängd och last, vilket innebär att om 
bränslemängden ökats för kompensering av högre varvtal hade resultatet blivit en något 
kortare tändfördröjning med ökat varvtal. 
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5.1.5 Railtryck 
Lyn och Valdmanis [3] har som diskuterats i stycke 2.1.1 påvisat att railtrycket har marginell 
inverkan på tändfördröjningen, ett ökat railtryck sägs dock ge en något kortare 
tändfördröjning under normal drift. Dessa antaganden stämmer relativt bra överens med 
testresultaten. Skillnaden mellan 2200 bar och 1800 bar är i stort sett obefintliga men ett 
railtryck på 1400 bar som visas i Figur 10 ger en längre tändfördröjning. 
 
Utan mer tester av olika railtryck så är det svårt att dra några slutsatser men trenden kan vara 
att en ändring på några hundra bar av ett lågt railtryck i storleksordningen upp till 1800 bar 
ger en märkbar skillnad på tändfördröjningen på grund av dess inverkan på swirl och 
omblandning. Vid högre railtryck över 1800 bar avtar railtrycksberoendet. 
 

5.1.6 Motorvattentemperatur 
Då motorvattentemperaturen sänkts ökar tändfördröjningen, men det krävs relativt stora 
temperatursänkningar för att det ska ge genomslag på tändfördröjningen. Tre temperaturer har 
undersökts, 80, 70 samt 60 grader celcius och skillnaden är som störst 2 vevvinkelgrader för 
en sen insprutning. Vid tidigare insprutning är skillnaden endast några tiondels 
vevvinkelgrader. 
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5.2 Förbränningsduration 
Längden på förbränningsdurationen har visat sig framför allt vara beroende av insprutad 
bränslemängd, lambda och längden på tändfördröjningen. Vid hög last och stor mängd bränsle 
är oftast tändfördröjningen kort vilket ger att större delen av förbränningen är 
blandningsstyrd. Normalt i ett sådant lastfall är också lambdavärdet relativt lågt vilket 
tillsammans ger en lång förbränningsduration. Förbränningsdurationen anges här som tidigare 
nämnts i stycke 4.3.3 som intervallet mellan 20 procent förbränt och 70 procent förbränt. 
 
I Figur 14 åskådliggörs förbränningsdurationen för 8 alfasvep, vissa vars tändfördröjning 
återfinns i Figur 10 och Figur 12. Samband mellan tändfördröjning och förbränningsduration 
är tydliga om formen på respektive kurva jämförs med motsvarande kurva i Figur 10 och 
Figur 12. Då tändfördröjningen ökar kraftigt för exempelvis fallet med 43 procent EGR ses 
också motsvarande minskning av förbränningsdurationen. Samtliga förbränningsdurationer 
har en bortsett från den kraftiga minskningen vid sen alfavinkel en konstant minskning för 
senare insprutningsvinkel. Anledningen är att då förbränningen sker senare i 
expansionstakten, ökar turbovarvtalet och laddtrycket vilket leder till ett ökande lambdavärde 
för senare alfavinklar. En osäkerhet är huruvida andelen oförbränt bränsle varierar mellan 
fallen, speciellt vid sen insprutningsvinkel. 
 
En hög EGR-mängd ger en lång förbränningsduration så länge insprutningen inte sker långt 
efter övre dödpunkt då tändfördröjningen ökar kraftigt. Lågt railtryck förlänger durationen 
fram för allt beroende på att insprutningen pågår under längre tid.  
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Figur 14. Trender hos förbränningsdurationen, en grundinställning vilken en parameter i taget varierats utifrån. 
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5.3 Skillnaden mellan COI och CA50 
I Tabell 5 ses bland annat skillnaden mellan CA50 och COI, som tabellen visar så varierar 
skillnaden mellan de bägge värdena men CA50 är alltid senare än COI.  
 
I ett försök att åskådliggöra huruvida COI eller CA50 beskriver momentet med bästa 
noggrannhet har vevvinkeln för COI respektive CA50 plottats mot momentet. För 20 olika 
alfasvep har den statiska punkt med maximalt moment valts, i respektive alfasvep. Det 
bromsade momentet har sedan plottats mot vevvinkeln för hydraulisk COI samt från heat 
release beräkningen uppskattad CA50. I Figur 15 och Figur 16 syns att CA50 beskriver 
momentet med något bättre noggrannhet än COI. COI sprider cirka 15 vevvinkelgrader medan 
CA50 sprider cirka 11 vevvinkelgrader. Om höglastpunkterna utesluts så är spridningen 8 
respektive 5 vevvinkelgrader. En viss förbättring skulle med andra ord kunna fås med CA50 
som börvärde. 
 
 Tabell 5. Skillnaden mellan CA50 och COI för fem olika alfasvep. 

Alfa_hyd Varvtal EGR Tot_insp Railtryck Kylvatten ID Diff CA50-COI
[°] [varv/min] [%] [mg] [bar] [°C] [CAD] [CAD]

-11.4 1100 30 59 2200 83 4.4 4
-7.4 1100 30 59 2200 83 4.1 4
-3.4 1100 30 59 2200 81 4.1 4
0.6 1100 30 59 2200 80 4.6 4
4.6 1100 30 59 2200 81 6.0 6
6.6 1100 30 59 2200 83 7.9 8

-9.0 1900 31 56 2200 63 7.2 9
-5.0 1900 31 56 2200 64 7.3 9
-1.0 1900 31 56 2200 63 8.2 9
3.0 1900 31 56 2200 63 11.8 14

-10.1 1250 30 117 2200 81 3.9 8
-6.1 1250 30 118 2200 83 3.7 7
-2.1 1250 30 117 2200 82 3.7 7
2.0 1250 30 117 2200 82 4.2 7
6.0 1250 30 117 2200 82 5.1 7
8.0 1250 30 116 2200 82 6.1 6

-5.5 1600 31 183 2200 82 3.5 8
-1.5 1600 31 183 2200 82 3.4 7
2.5 1600 31 183 2200 82 3.5 7
6.5 1600 31 184 2200 82 3.6 8

-5.1 1250 32 231 2200 82 3.1 7
-2.1 1250 32 231 2200 82 3.0 7
2.0 1250 32 232 2200 82 2.9 7
6.0 1250 32 233 2200 82 2.5 6  
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Figur 15. Maximalt moment för 20 olika alfasvep som funktion av COI. 
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Figur 16. Maximalt moment för 20 olika alfasvep som funktion av CA50. 
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5.4 Emissioner 
I stycke 2.3 redogörs teorin bakom dieselmotorns emissioner vilka är utredda i otaliga studier. 
Några närmare analyser av emissioner från just denna motor har inte gjorts då det inte finns 
någon anledning att misstänka speciella beroenden för denna motorindivid. Emissioner har 
ändå mätts vid samtliga cellkörningar varav några samband åskådliggör i figurer nedan. Ett 
ändrat börvärde för insprutningen påverkar som tidigare nämnts inte direkt olika 
emissionsberoenden utan vinsten kommer i så fall sekundärt om ett ändrat börvärde resulterar 
i exempelvis högre noggrannhet i styrsystemet.  
 
Figur 17 visar NOx-beroendet som funktion av EGR och insprutningsvinkel. Som förväntat 
ger EGR-mängden stort genomslag på NOx-halten. Det omvända förhållandet gäller för rök 
vilket åskådliggörs i Figur 18 där 30 procent EGR kraftigt höjer mängden rök och då också 
partiklar. Röknivån för 43 procent EGR är mycket hög, över 2 bosch mellan 10 
vevvinkelgrader innan ÖD och 2 vevvinkelgrader efter ÖD. 
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Figur 17. NOx beroende av EGR och insprutningsvinkel. 
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Figur 18. Bosch röktal som funktion av EGR och insprutningsvinkel. 
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6 Modeller 
För att uppskatta hela förbränningsförloppet eller åtminstone förbränningen fram till CA50 
används en enkel Wiebefunktion. Wiebefunktionen kräver som tidigare nämnts att både start 
av förbränning och förbränningsdurationen är känd. Tändfördröjningen beräknas i två steg 
enligt stycke 6.1 och förbränningsdurationen beräknas med ett nytt linjärt uttryck enligt stycke 
6.2.  

6.1 Tändfördröjningsmodell 
För att få god överensstämmelse mellan tändfördröjningsmodellen i ekvation 19 och uppmätta 
data så skapas tre modeller eller rättare sagt tre olika kalibreringar för 
tändfördröjningsmodellen som var för sig är knutna till speciella driftfall. Uppdelningen görs 
med anledning av att tändfördröjningens längd och dess beroende av ingående parametrar är 
så divergerande för olika driftfall. Två modeller skapas beroende på last, en för hög last då 
insprutad mängd överstiger 120 mg och en för låg last där bränslemängden understiger 120 
mg.  
 
Hardenberg och Hases modell som tidigare belysts i stycke 3.1.1 kompenseras med en ny 
modell som tar hänsyn till insprutningsvinkel, EGR-mängd, motorvattentemperatur, 
bränslemängd samt railtryck enligt ekvation 19. EGR-mängden är som tidigare visats en 
mycket viktig del av tändfördröjningen och måste således ingå i kompenseringen. I 
kompenseringsmodellen är EGR-beroendet exponentiellt i enlighet med EGR-mängdens 
inverkan som tidigare diskuterat i stycke 5.1.2.  
 
Tändfördröjningens beroende av insprutningsvinkeln är som visats kraftigt varierande för de 
olika driftfallen, vilket är en stor anledning till att fyra kompenseringsmodeller skapats. I 
kompenseringsmodellen för det lastfall då bränslemängden understiger 120 mg är 
kompenseringen för insprutningsvinkel uppdelad i två linjära samband. Lutningen på denna 
linjära kompensation är uppdelad beroende på om insprutningen sker före eller efter övre 
dödpunkt. I modellen för hög last är kompenseringen för insprutningsstart ej uppdelad på två 
fall utan kompenseras lika över hela insprutningsintervallet. 
 
Motorvattentemperaturen har som tidigare nämnts viss inverkan på tändfördröjningen, de fyra 
kompenseringsmodellerna använder alla en linjär kompensering för motorvattentemperaturen. 
Samtliga modeller kompenseras också linjärt beroende på aktuell bränslemängd.  
 
Railtrycket har inom det undersökta intervallet liten inverkan på tändfördröjningen men är 
ändå med som en exponentiell kompensering. Det är fram för allt vid låga railtryck denna 
kompensering inverkar på den beräknade tändfördröjningen. 
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XSOI0 – Insprutningsvinkelns brytpunkt 
XSOIk – Insprutningsvinkelns lutningskonstant 
XEGR0 – EGR-konstant 
XEGRk – EGR-konstant 
XTW0 – Motorvattentemperaturens nollkonstant 
XTWk - Motorvattentemperaturskonstant 
XBr0 – Bränslemängdens nollkonstant 
XBrk- Bränslemängdskonstant 
XRail0 – Railtryckets nollkonstant 
XRailk - Railtryckskonstant 

 

6.2 Durationsmodell 
Förbränningsdurationen beräknas med tre linjära modeller som skapats genom att 
minstakvadratanpassa de parametrar som antas inverka på durationens längd till uppmätta 
durationsvärden. Parametrarna som ingår i de tre modellerna är bränslemängd, varvtal, 
hydraulisk start av insprutning, EGR-mängd, motorvattentemperatur, luftens 
inloppstemperatur, tändfördröjning samt lambda. Uppdelningen mellan de tre olika 
modellerna sker beroende på driftfall enligt samma princip som för tändfördröjningen. 
Uppdelningen mellan modellerna beror helt av insprutad bränslemängd, låg last för 
bränslemängd under 80 mg, hög last då bränslemängden överstiger 150 mg samt en modell då 
bränslemängden varierar mellan 80 och 150 mg.  
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XkBr - Bränslekonstant 
Xkrpm - Varvtalskonstant 
XkSOC – SOC-konstant 
XkEGR – EGR-konstant 
XkH2O - Motorvattentemperaturskonstant 
XkTm - Lufttemperaturskonstant 
XkID - Tändfördröjningskonstant 
Xkλ - Lambdakonstant 
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7 Resultat 

7.1 Tändfördröjning 
Tändfördröjningen beräknas med god noggrannhet och modellen predikterar start av 
förbränning i de flesta fall inom 1 vevvinkelgrads noggrannhet. I figurerna 19 till 21 
åskådliggörs skillnaden mellan uppmätt och beräknad tändfördröjning, som synes så är 
skillnaden vid hög last mycket små. Vid hög last är också spridningen av uppmätt 
tändfördröjning som minst, cirka 1,5 vevvinkelgrader vilket innebär att tändfördröjningen är 
relativt enkel att modellera vid detta lastfall.  
 
Avvikelsen är som störst då tändfördröjningen är lång, vid exempelvis sena insprutningar med 
låg temperatur och låg last som visas i Figur 21. Då motorvattentemperaturen sänkts från 
standard inställning på 80 grader till 60 grader Celsius och insprutningen sker 6 
vevvinkelgrader efter övre dödpunkt är skillnaden mellan uppmätt och beräknad 
tändfördröjning i vissa fall 3 vevvinkelgrader. Generellt vid låg last och låg 
motorvattentemperatur så underskattar modellen tändfördröjningen. En möjlig lösning på 
detta problem kan vara att skapa ytterligare en kalibrering för exempelvis bränslemängder 
under 60 mg/insprutning och i den då kompensera mer för motorvattentemperatur. 
 
I Figur 20 där lasten är cirka 900 Nm har EGR-mängd, railtryck och motorvattentemperatur 
varierats. Tändfördröjningsmodellen fångar samtliga variationer på ett acceptabelt sätt och 
avvikelsen är i de flesta punkter mindre än 1 vevvinkelgrad. Troligt är att i de fall där 
insprutningen kunnat backas ytterligare hade avvikelsen blivit större ju närmare gränsen för 
misständning man kommit.  
 
För att kontrollera om tändfördröjningen beräknas inom rimlig noggrannhet vid låg 
lufttemperatur så användes data som tidigare körts i köldcell. De cellkörningarna är utförda av 
Fredrik Agrell. Några frågetecken finns i denna jämförelse då start av förbränning i det fallet 
anses vara fem procent förbränt samt att motorn som då kördes inte är av exakt samma 
specifikation, bland annat är kompressionsförhållandet 18:1. 
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Figur 19. Jämförelse mellan beräknad och uppmätt tändfördröjning vid hög last. 

 

 
Figur 20. Jämförelse mellan beräknad och uppmätt tändfördröjning, last ca 900Nm. 
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Figur 21. Jämförelse mellan beräknad och uppmätt tändfördröjning vid låg last. 
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7.2 Förbränningsduration, CA20-CA70 
I och med att durationsmodellerna minstakvadratanpassat efter data från specifika driftfall och 
en specifik motorindivid är överensstämmelsen bra. Avvikelserna är troligen betydligt större i 
gränslandet mellan de olika specifika fallen. Modellerna uppfyller sitt syfte men kan i sitt 
nuvarande utförande inte användas utöver denna studie just på grund av nyss nämnd 
anledning. Figur 22 visar en typisk minstakvadratanpassning i detta fall för åtta olika alfasvep 
med bränslemängd på cirka 115 mg per insprutning. 
 

 
Figur 22. Minstakvadratanpassning av förbränningsdurationen 20-70%. 
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7.3 Förbränningsförlopp 
Vid lång tändfördröjning och stor andel förblandad förbränning går det att uppskatta 
massandelen förbränt bränsle med en enkel Wiebefunktion. Då förbränningen innefattar en 
blandningsstyrd del som oftast är fallet gällande dieselförbränning så fungerar modellen 
sämre. Det går ändå att med viss handpåläggning justera modellen så den även i dessa fall 
uppskattar andel förbränt bränsle. Många gånger går det då att passa in den typiska s-kurvan 
så det stämmer överens med exempelvis 20, 50 och 70 procent förbränt men stora avvikelser 
fås vid start och slut av förbränning. I de flesta fall går det i stort sett lika bra att göra en linjär 
anpassning mellan de beräknade värdena 20 och 70 procent förbränt. 
 
Anledningen att funktionen fungerar bättre vid stor andel förblandad förbränning är att 
förbränningen då liknar Ottoförbränning eller rättare sagt HCCI-förbränning. HCCI som står 
för Homogeneous Charge Compression Ignition och innebär att en förblandad luft/bränsle-
blandning kompressionsantänder.  
 
I Figur 23 åskådliggörs ackumulerad heat release som baserats på uppmätt data, samt 
ackumulerad heat release beräknad med Wiebe. Den ackumulerade heat releasen erhålls 
genom att multiplicera massandelen förbränt bränsle med totala energivärdet i bränslet. 
Wiebefunktionen är baserats på beräknad tändfördröjning och duration. Tändfördröjningen 
beräknas enligt ekvation 19 och durationen 20-70 procent förbränt uppskattas enligt ekvation 
20 och omräkningen till fullständig förbränningsduration sker enligt ekvation 13-15. Som 
Figur 23 visar så är det även vid lång tändfördröjning och i stort sett endast förblandad 
förbränning långt ifrån en perfekt matchning mellan uppmätt och beräknat värde, avvikelsen 
är som tidigare nämnts framför allt i slutet av förbränningen.  
 
Då blandningsstyrd förbränning är det som kännetecknar dieselförbränning och förekommer i 
princip samtliga driftfall så stämmer en Wiebe väldigt sällan. Att använda en Wiebefunktion 
för att uppskatta förbränningsförloppet med tillräcklig noggrannhet så funktionen kan 
utnyttjas i ett styrsystem är av den anledningen inte att rekommendera. 
 

 
Figur 23. Jämförelse mellan ack. Heat Release baserad på uppmätt och beräknad data. 
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8 Rekommendation av börvärde 
Nuvarande börvärde är femtio procent insprutad bränslemängd (COI). Det har visats i stycke 
5.3 att skillnaden mellan femtio procent insprutad bränslemängd och CA50 i många fall är 
stor men troligen relativt enkel att kalibrera bort vid motorkalibrering. Ursprunglig tanke var 
att om möjligt använda just CA50 eller SOC som nytt börvärde. 
 
Efter vad som framkommit i denna studie finns det ingen anledning att ändra dagens börvärde 
till CA50. Den slutsatsen dras av fram för allt en anledning, vilken är att CA50 med de 
modeller som här skapats inte uppskattas med tillräcklig noggrannhet. Resultatet av ett ändrat 
börvärde till CA50 skulle då med största sannolikhet bara leda till större problem vid 
kalibrering, då modellen inte konsekvent över eller underskattar börvärdet. Om CA50 kunnat 
beräknas med god noggrannhet hade det eventuellt förbättrat momenthanteringen något. 
 
Något som däremot beräknats med god noggrannhet är tändfördröjningen och därmed också 
SOC. Det är därför fullt möjligt att med lite mer arbete använda SOC som börvärde. Däremot 
har det inte påvisats några konkreta fördelar med att välja SOC som nytt börvärde gentemot 
dagens börvärde. Med det är det inte sagt att det inte i vissa fall kan vara en fördel att veta 
tändfördröjning samt SOC utan det är fullt möjligt och att det kan vara till hjälp i vissa fall, 
om inte nu så eventuellt i framtiden. 
 
Den spontana reaktionen då studien påbörjades var att då insprutningen diskuteras i olika 
sammanhang så nämns sällan centrum av insprutning. Det som istället refereras till är start av 
insprutning eller start av förbränning. På frågan om det är skäl nog att byta börvärde är 
troligen svaret divergerande beroende på vilken person som frågan ställs till, det är inte heller 
en fråga som ställt eller något som tas hänsyn till i denna studie. Rekommendationen är därför 
att inte byta dagens börvärde. 
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9 Felkällor 
I stycke 4.3.1 berörs det som troligen är den enskilt största felkällan i detta arbete, vilket är 
upplösningen av cylindertrycksdata. Som visas i Tabell 4 så är den största funna skillnaden 
vad det gäller start av förbränning 0,4 vevvinkelgrader, då upplösningen ändras från 1 till 0,1 
vevvinkelgraders upplösning. Orsaken att inte all data ändrats till 0,1 vevvinkelgraders 
upplösning är fram för allt tidsåtgången för en sådan procedur. Tanken att upplösningen 
bidrog till överpredikteringen av ackumulerad heat release kom för sent in i arbetet och av den 
anledningen fanns inte möjligheten att gå tillbaka och börja om med alla analyser. Exakt hur 
detta slår på resultaten är svårt att förutse men troligt är att det fram för allt har inverkan vid 
låg last. 
 
I och med att många data avläses manuellt så finns det alltid en möjlighet att det förekommigt 
fel vid avläsning. Metoden med manuell avläsning antas i sig inte vara någon större felkälla. 
Felaktigheter på mätutrustning i motortestcellen antas vara mycket små, förutom för fallet 
med data från köldcellen som totalt förkastas. En felkälla som uppstår om exempelvis 
tändfördröjningsmodellen implementeras i styrsystemet är avvikelser beroende på fel hos 
indata till modellen, där den största felkällan troligen skulle vara variationer i EGR-mängden. 
EGR-beroendet i modellen är som visats exponentiellt vilket innebär att några procentenheters 
fel vid låg EGR-halt har liten inverkan på resultatet medan fel vid högre halter har större 
inverkan. Detta är dock inget som undersöks i denna studie. 

10 Fortsatt arbete 
För att tändfördröjningen skall kunna beräknas med hög noggrannhet i hela driftområdet för 
en dieselmotor så krävs det ännu fler och bredare tester. Ett spår som kan vara värt att 
undersöka är huruvida en ytterligare kompenseringsmodell för riktigt låg last skall skapas, 
troligt är att noggrannheten genom en sådan modell skulle höjas ytterligare framför allt vid 
sen insprutning.  
 
Utökade studier gällande huvudinsprutningens förbränningsduration beroende av berörda 
parametrar skulle troligen kunna leda fram till en förbättrad modell av durationen. Vilken 
möjligen kan leda fram till en god uppskattning av CA50 utan att för den delen veta exakt 
form på förbränningskurvan. En sådan uppskattning skulle eventuellt kunna kombineras med 
en Wiebefunktion, där Wiebefunktionen används vid HCCI liknande fall. 
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11 Slutsats 
Frågan som skulle besvaras i studien var om dagens börvärde för insprutningen COI skall 
ändras och i så fall till vad. Förslag på annat börvärde var SOC och CA50, vilka båda var 
okända parametrar i styrsystemet. Genom att skapa en ny modell som kompenserar en 
grundläggande tändfördröjning beräknad enligt Hardenberg och Hases modell från 1979 
beroende på bland annat EGR, motorvattentemperatur och insprutningsvinkel så beräknas 
tändfördröjningen med god noggrannhet.  
 
Förbränningsdurationen uppskattas för specifika driftfall av en linjär modell som skapats 
genom att minstakvadratanpassa de parametrar som anses inverkar på durationens längd. 
Denna duration används sedan i en enkel Wiebefunktion som beräknar massandelen förbränt 
bränsle och formen på förbränningskurvan. Studien påvisar dock att CA50 inte går att 
uppskatta med en enkel Wiebefunktion mer än i ett fåtal driftfall med stor andel förblandad 
förbrännig, något som kan likna HCCI-förbränning. I och med att det i de flesta fall gällande 
dieselförbränning förekommer blandningsstyrd förbränning så kan inte CA50 beräknat med 
hjälp av en Wiebefunktion användas som börvärde. 
 
Tändfördröjningen uppskattas med god noggrannhet vilket innebär att start av förbränning 
kan beräknas. Modellen uppskattar tändfördröjningen i de flesta fall inom 1 vevvinkelgrads 
noggrannhet. Vid driftfall med lång tändfördröjning exempelvis vid låg last, hög halt EGR 
samt låg motorvattentemperatur är avvikelsen större, i vissa fall cirka 3 vevvinkelgrader.En 
avvikelse som med mer arbete går att råda bot på. SOC är därmed ett möjligt börvärde. Dock 
har inga konkreta fördelar med SOC gentemot dagens börvärde COI framkommit och 
rekommendationen är således att behålla dagens börvärde COI.  
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12 Nomenklatur 
 

A Area  [m2] 
Br Bränslemängd [mg] 
CN Bränslets cetantal 
cp Specifik värme vid konstant tryck  [J/(kg K)] 
cv Specifik värme vid konstant volym  [J/(kg K)] 
CA50 Vevvinkel för 50% förbränt [CAD] 
CO Kolmonoxid 
COI Centrum av insprutning [CAD] 
EA  Bränslets aktiveringsenergi  [J/mole] 
EGR Återcirkulation av avgaser [%] 
H Väte 
HC Kolväten 
hi Gasens entalpi per massenhet  [J/kg] 
lstroke Slaglängd [m] 
m Massan i cylindern  [kg] 
Nrpm Motorns varvtal  [varv/min] 
N Kväve 
NOx Kväveoxider 
O Syre 
p Cylindertryck [bar] 
pc Kompressionstryck [bar] 
pm Absoluttrycket i insuget  [bar] 
pph Insprutarens rate [pounds/hour] 
Prail Railtryck [bar] 
Q Frigjord värme  [J] 
Qht Till väggarna överförd värme  [J] 
R Universella gaskonstanten   
SCR Selective Catalytic Reduction 
SOC Start av förbränning [CAD] 
SOI Start av insprutning [CAD] 
Tc Kompressionstemperatur [K] 
TH2O Motorvattentemperatur [°C] 
Tm Temperaturen i insuget  [K] 
U Inre energin  [J] 
V Cylindervolymen  [m3] 

pv  Medelkolvhastighet  [m/s] 
W Utfört arbete  [J] 
 
ε  Kompressionsförhållandet 
қ Polytropiska exponenten 

idτ  Tändfördröjningen i vevvinkel [CAD] 

msid _τ  Tändfördröjningen i tid [ms] 
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