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Sammanfattning 

 

Denna rapport redogör kompressorns beteende i en turboladdare för ett givet arbetsintervall. 

Med det ökande behovet av lösningar till att sänka koldioxidutsläppen så har turboladdaren 

fått fler och nya användningsområden. Från att till en början vara en produkt som används för 

att öka motoreffekten så bidrar turboladdaren idag till att minska motorerna med bibehållen 

effekt och på sätt minimera utsläpp av exempelvis koldioxid. 

Surge är ett kritiskt tillstånd för turboladdaren som bör undvikas då det oscillerande trycket 

som uppstår vid surge kan leda till att turboladdaren och motorn skadas. Hur surge-tillståndet 

förekommer och dess negativa inverkan på turboladdaren beskrivs i denna rapport. 

Utförandet av arbetet har skett med hjälp av KTH CICERO strömningslabb som drivs av 

Competence Center for Gas Exchange (CCGEx) som är ett samarbete mellan KTH och 

näringslivet, strömningslabbet är byggt för att kunna analysera turboladdaren (Garrett 

GT1752). I denna rapport används strömningslabbet för att få en bättre uppfattning om vad 

som händer med kompressorn när den arbetar i surge. Sedan byggs en modell i ett 1-

dimensionellt simuleringsprogram som heter GT-Power. Eftersom att fullskaliga laboratorier 

kostar mycket pengar och tid undersöks i vilken utsträckning GT-Power kan användas till att 

beskriva turboladdarens prestanda genom att jämföra mätdata från experiment i 

strömningslabbet och simuleringar. Denna rapport ger en insikt på möjligheterna som finns 

för att optimera en turboladdare i fordonsindustrin. 

 

 

Abstract 

 

The turbocharger was originally designed and used to boost engine power of vehicles. 

Nowadays, when the demand for low carbon vehicles is increasing rapidly, a new application 

for the turbocharger has been found by using it to downsizing the engine. Using experimental 

as well as theoretical simulation models we can estimate the outcome and behavior of the 

compressor in an extended work range. An aspect that has a substantial effect on the 

turbocharger and engine is the surge line. Surge is a problematic stage where the compressor 

creates unwanted behavior which could damage the turbocharger as well as the engine. The 

surge line is a line where the transition to surge occurs. By changing the surge line, through 

simulations and calculations surge can be avoided, you can optimize and improve the 

turbocharger. This report mainly discusses and investigates the possibility to use fast one-

dimensional simulation software instead of full scaled laboratories in the automotive industry, 

and estimate the work range of the given compressor. 
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Förord 

 

 

 

Detta är ett kandidatexamensarbete som har utförts på Kungliga Tekniska Högskolan, där 

uppdragsgivaren är Competence center for gas exchange (CCGEx) som är en plattform där 

forskare och näringslivet i fordonsindustrin möts. Här ställs frågor och problem som 

förekommer i näringslivet och sedan strävar man efter att förbättra dessa med forskning för att 

sedan implementera förbättringen i näringslivet. I detta arbete ställs turboladdarens problem 

och förbättring i fokus.   
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Nomenklatur 

 

Beteckning SI – enhet Beskrivning 

cm   skg  Korrigerat massflöde  

m   skg  Massflöde 

cn   rpm  Korrigerat kompressorvarvtal 

n   rpm  Kompressorvarvtalet 

p   Bar  Tryck 

T   K  Temperatur i Kelvin 

p   Bar  Tryckskillnad 

   3mkg  Densitet 

L   m  Längd 

v   sm  Hastighet 

A   2m  Area 

   s  Tid 

F    )(2 PascalmN  Tryck 

V   3m  Volym 

   srad  Vinkelhastighet 

u   sm  Hastighet 

fC   Enhetslös  Friktionskoefficient 

e     22 smkgJ   Totala inre energin 

H     22 smkgJ   Totala entalpin 

h   Kskg 3
 Värmeöverföringskoefficient 

Re   Enhetslös  Reynolds tal. Beskriver strömningens karaktär 

D   m  (Rör)Diameter 

vC   KkgJ   Specifik värmekapacitet vid konstant volym 

pC   KkgJ   Specifik värmekapacitet vid konstant tryck 

f   Hz  Frekvens 

r  m  Kurvradie 

   Enhetslös   vp CC  

sR   KkgJ   Specifika gaskonstant 

Ma  Enhetslös Machtal 
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Introduktion 

1.1  Inledning 

Denna rapport beskriver hur och vad som händer när luft strömmar genom turboladdaren, 

centrifugalkompressorn och turbinen. Dessa komponenter kan stöta på oönskade problem som 

för höga tryckskillnader som kan bidra till diskontinuitet i luftflödet och i slutändan till haveri 

hos komponenten. Det går däremot att förbättra problemen, hur detta går till och mer om vilka 

problem som kan uppstå redogörs i rapporten. 

 

 

1.2 Bakgrund 

Turboladdaren uppkom i början på 1900-talet men började synas runt 1920-talet på stora 

dieselskepp och lokomotiv. Turboladdarens första stora genombrott kom slutet av 60-talet när 

den applicerades på vägfordon för första gången. Genombrottet fick intresset och 

användningsområdet att öka vilket ledde till en utveckling för turboladdaren. Tidigare 

tillverkades turboladdaren framförallt för att öka effekten i förbränningsmotorer men idag 

tillverkas den även av anledningen att minska bränsleförbrukningen. När miljöaspekten har 

kommit att bli en så väsentlig del i dagens samhälle har den blivit en allt mer vanlig 

applikation för förbränningsmotorer då minskandet av bränsleförbrukning även leder till 

minskat koldioxidutsläpp [2]. Även oljan som stiger i pris har lett till en ökad användning av 

turboladdaren. Turboladdaren används frekvent i motorindustrin men den är inte helt felfri, i 

kapitel 2.1 beskrivs turboladdaren och dess ingående beståndsdelar. Turboladdarens breda 

arbetsområde i framförallt bilmotorer kan leda till problem, det vanligaste problemet som kan 

uppstå kallas surge. Surge är ett kritiskt tillstånd som leder till diskontinuitet i luftflödet men 

som även kan leda till haveri i turboladdaren [4]. Surge och dess inverkan på turboladdaren 

tas upp mer i kapitel 2.2. I detta arbete användes till simuleringarna ett program som heter 

GT-Power. I kapitel 2.3 beskrivs programmet och vilka beräkningar som utförs. Det är ett 1-

dimensionellt simuleringsprogram som är anpassat för fordonsindustrin. GT-Power har så 

många och olika komponenter och system att turboladdaren bara är en bråkdel av vad den kan 

simulera i fordonsindustrin. 

 

 

1.3 Syfte 

Syftet med vårt projekt och rapport är att ge en bättre förståelse för hur turboladdaren beter 

sig under sin arbetsprocess. De frågeställningarna som ligger till grund för detta arbete är:  

 

 Hur påverkar varierande varvtal kompressorn  

 I vilken utsträckning kan GT-Power, ett 1-dimensionellt simuleringsprogram, beskriva 

turboladdarens prestanda.  

 Jämföra resultaten med experiment utförda i KTH CICERO strömningslabb.  

 

Detta arbete är en liten del av ett större projekt. Syftet med detta arbete är att svara på 

frågorna ovan för att få en mer och bättre förståelse över turboladdaren och 

simuleringsprogrammet. Detta arbete blir då ett stöd för större projekt där deras syfte är att 
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förbättra effekten hos turboladdaren eller liknande syften. Genom att förlänga surge-gränsen 

så att turboladdaren kan bli mindre problematisk i framtiden och undersöka om simuleringar i 

GT-Power går att användas i fordonsindustrin. Då det är betydligt billigare och man sparar tid 

gentemot att behöva bygga och bedriva ett stort laboratorium.  

 

 

 1.4 Avgränsning 

Rapporten behandlar turboladdarens beteende i sin helhet, men för att besvara frågorna i 

kapitel 1.3 har fokus lagts på att analysera kompressorn. Därför har resterande komponenter 

som t.ex. turbinen uteblivit i beräkningarna eftersom de är oväsentliga för denna rapports 

frågeställningar.  

Sedan har kompressorn och dess bladgeometri en stor inverkan på ingående strömningen, men 

det har heller inte valts att analyseras. Detta är för att denna fråga inte går ihop med 

rapportens syfte och frågeställning. På grund av att 1D-simuleringsprogrammet, GT-Power, 

inte kan beräkna inverkan av kompressorns bladgeometri.  

Rapporten tar även upp och beskriver de olika tillstånden när surge inträffar, men även 

orsakerna och varför det uppkommer. Slutligen vad som görs för att minimera surge 

fenomenet. Rapporten ger även förståelse för turboladdarens funktion och dess ingående 

komponenters funktion. 
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2. Avgaserna 

fortsätter ut i 

avgassystemet. 

1. Avgaserna från 

motorn strömmar 

in i turbinhuset. 

5. Den nu komprimerade 

luften strömmar vidare till 

kylaren. 

4. Luften från omgivningen 

sugs in till kompressorn och 

komprimeras. 

3. Axel som driver 

kompressorhjulet m.h.a. 

turbinhjulet. 

6. Kylaren kyler 

den nu 

komprimerade 

luften.  

7. Cylinderkammaren, 

här blandas den 

komprimerade luften med 

bensinen. 

Teori 

2.1 Turboladdare 

I detta kapitel 2.1 kommer turboladdaren och dess funktion under arbete beskrivas mer 

utförligt. När man applicerar en turboladdare på en liten motor med liten cylindervolym kan 

man få ut samma effekt som en större motor med större cylindervolym. Detta i sin tur bidrar 

till en minskad bränsleförbrukning och ökad verkningsgrad. Det beror på att motorn med 

mindre cylindervolym har mindre friktionsarea och därmed mindre friktion att övervinna 

vilket är en stor faktor i bränsleförbrukningen. Om tryckskillnaden som turboladdaren alstrar 

motsvarar mot ungefär 50 % mer luft i motorn skulle det medföra att motorn kan förbränna 50 

% mer bränsle. Man skulle då kunna tänka sig att 50 % mer luft i motorn leder till 50 % mer 

effekt från motorn, men så är inte fallet. I och med att det uppstår förluster i systemet i form 

av friktion, värme och ändring av luftens densitet kommer turboladdarens verkningsgrad 

aldrig att nå 1, även den ökade effekten från motorn kommer att tappa i effekt. 

Turboladdaren består av en kompressordel och en turbindel. Turbindelen består av ett 

turbinhjul och ett turbinhus, där dess ingång är kopplat till motorn (1) och utgång är kopplat 

till avgassystemet (2). Turbinhjulet är kopplat med en axel till kompressorhjulet (3).  

Kompressordelen består av ett kompressorhjul, en ventil och ett kompressorhus, där dess 

ingång är kopplad till luftfiltret och vidare ut till omgivningen (4), medan utgången är kopplad 

till kylaren (5). Kylaren är i sin tur kopplad till motorn (6) där luften och bensin blandas (7), 

se Fig. 1.  

Turboladdaren fungerar på så sätt att avgaserna från motorn sätter fart på turbinhjulet och 

driver kompressorhjulet med hjälp av axeln som är kopplad mellan de.  

Detta ger upphov till att kompressorn då kan suga in och komprimera den omgivande luften, 

för att sedan leda luften med högre tryck till cylinderkammarna via en kylare [13].  

Desto snabbare kompressorhjulet snurrar desto mer kan kompressorn komprimera luften. 

Efter turbinen leds avgaserna till avgassystem och ut till omgivningen igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1.  Turboladdaren. I figuren t. v. ser vi hur turboladdaren ser ut och t. h. hur den är kopplad i hela 

 systemet. Den består av en kompressordel vid inloppet och en turbindel vid utloppet. [11], [12]. 
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2.2 Centrifugalkompressorn 

Centrifugalkompressorn även kallad radialkompressor består av ett kompressorhjul (impeller) 

med flera blad på. Som beskrivet ovan om turboladdaren så får turbinen kompressorhjulet att 

rotera. Genom att kompressorhjulet roterar sugs omgivande luft in i kompressorn. 

Kompressorhjulets uppgift är att öka luftens energi. Detta görs genom att bladen på 

kompressorhjulet ökar luftens hastighet och ändrar det inkommande axiellt riktade flödet till 

radiellt riktad utåt, vilket leder till att rörelsemängdsmomentet ökar. Sedan omvandlas den 

kinetiska energin till statiskt tryck och det finns flera olika metoder att göra detta på. Ett 

exempel är genom att placera blad (diffuser vanes) på ett vis som bromsar upp flödet som 

styrs ut från kompressorhjulet för att omvandla kinetiska energin till statiskt tryck [3]. Luften 

samlas sedan i en kammare och styrs ut med högre tryck än innan till motorn. 

 
Fig. 2.  Centrifugalkompressorn. Bild på en centrifugalkompressor[4] 

 

Med en kompressormapp kan kompressorns prestanda undersökas över alla arbetsintervall, se 

Fig. 3. Alla kompressormappar är specifika beroende på modellens inlopp och 

kompressorhjulets geometri. T.ex. ger olika rörgeometrier på inloppet till kompressorn 

varierande kompressormapp och därmed resultat [5]. För att inte behöva göra om 

kompressormappen för olika temperaturer och tryck vid inloppet så används korrigerade 

faktorer [10]. På den horisontella x-axeln, se Fig. 3, mäts det korrigerade massflödet: 

 

ref

inl

ref

inl

c

p
p

T
T

mm        (4)

   

  
och de svarta linjerna ”Corrected Compressor Speed” är de korrigerade kompressorvarvtalen: 

 

ref

inl

c

T
T

nn
1

      (5)
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Där Tinl  och pinl  är temperatur samt tryck vid inloppet till kompressorn, Tref
 och pref

 är 

referenstemperaturen samt referenstrycket vid omgivningen. Tryckskillnaden mäts på den 

vertikala y-axeln som: 

 

före

efter

c
p

p
       (6) 

 

Där efterp  och förep  är trycket efter respektive före kompressorn.  

 

 
Fig. 3.  Exempel på en kompressormapp.  
 Den består av en graf som beskriver tryckförhållandet mot massflödet.[14] 

 

Om massflödet blir för lågt eller tryckskillnaden för hög går kompressorn in i det instabila 

området till vänster om “Surge Line” som ses i kompressormappen ovan, medan till höger om 

“Surge Line” är det stabila området. Surge kan uppstå av flera orsaker, exempelvis kan det 

uppstå när tryckskillnaden före och efter kompressorn blir så stor att luftflödet byter riktning 

till att flöda bakåt genom kompressorn där trycket är lägre [15]. Dessa riktningsändringar som 

uppstår vid surge skapar ett pulserande flöde, en följd till detta är att kompressorn bromsas 

upp och därmed även turbinhjulet och detta kan leda till att turboladdaren skadas. 

Kompressorns design och geometri runt kompressorn dvs. kompressorhuset och in- och 

utgående rörgeometri från kompressorn, är en annan orsak till surge fenomenets uppenbarelse.  

Det finns även en gräns till höger i kompressormappen som kallas “choke” som uppstår när 

kompressorn inte kan öka massflödet mer, och mer än så kommer denna rapport inte behandla 

“choke”, eftersom den inte är av relevans för syftet av rapporten.  

 

Kompressorn används som sagt ovan i en turboladdare. När man applicerar en turboladdare 

till ett fordon (t.ex. en bil) som är en vanlig tillämpning, medföljer en del komplikationer med 

surge. Eftersom att bilar behöver fungera på ett brett varvtalsintervall måste kompressorn 

utvecklas så att den klarar av detta breda varvtalsintervall utan att hamna i surge.  

Detta medför att kompressorer måste vara kapabla av att behålla höga tryckskillnader med 

lågt massflöde för att kunna ge effekt på motorn även vid låga varvtal. 

Samtidigt måste kompressorn klara av den maximala hastigheten som turbinhjulet uträttar då 

det maximala flödet från motorns avgaser når turbinhjulet, men det är inte alltid så att 

kompressorn klarar av det och hamnar då i det instabila området där surge inträffar.  
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Man vet att beroende på hur man installerar turboladdaren kan surge-gränsen förskjutas. Det 

har även visats sig att ingående kanalers geometri vid kompressorn skapar flödesmönster som 

gör att surge-gränsen skiftar [5]. Det finns även en ventil placerad precis efter kompressorn 

som öppnas när för högt tryck bildas efter kompressorn. Ventilen leder luften tillbaka till 

kompressorns inlopp och på så sätt blir det svårare att nå surge-gränsen och därmed hamna i 

området där surge inträffar. Det låg frekventa och oscillerande trycket som uppstår när surge 

inträffar kan karakteriseras från det distinkta ljudet som kompressorn generar vid drift i surge-

tillståndet [9]. Man kan även känna en bromsande kraft som motverkar accelerationen [5]. 

 

För att förstå oscillationerna vid surge kan en enkel teoretisk modell göras. Det finns många 

olika modeller som gjorts, denna rapport behandlar en modell utvecklad av Greitzer som var 

den första att ta med de olinjära oscillationerna vid surge[1]. Kompressionssystemet som 

turboladdaren använder kan modelleras med en kompressor som arbetar i ett rör som är 

kopplat till en luftfylld kammare med större diameter än röret kompressorn arbetar i. Sedan är 

kammaren kopplat till ett smalare rör med en ventil, se Fig. 4. Vidare antas att den kinetiska 

energin av oscillationerna beror på flödet vid kompressor och ventilrören samt att den 

potentiella energin beror på kompressionen av luften i kammaren. 

 

På kompressorsidan modelleras kompressorn med en disk, se Fig. 4, som tar hand om 

tryckökningen och sedan ett rör med konstant area för att ta hand om luftens dynamik. 

Ventilsidan moduleras på liknande sätt förutom att ventilen beskriver en tryckminskning. 

Flödet i rören kan med de antaganden som gjorts approximeras till inkompressibelt och 

densiteten densamma som den omgivande luften, vilket leder till att luftens axiella hastighet 

är den samma i båda rören. 

 

 
Fig. 4. Surgemodell. schematisk bild på modellen 

 

För att beskriva flödet i modellen används Navier-Stokes ekvationer. Massflödet vid 

kompressor och ventilsidan kan härledas med den 1-dimensionella rörelsemängdsekvationen: 

 

 Kompressorsidan 

 

 Kp
L

A

dt

md

dt

md

A

L

dt

dv
LKp

K

KKK

K

K
K 


   (7)

   

 

 

 Ventilsidan 

 

 

 (8) 

 

 

 Fp
L

A

dt

md

dt

md

A

L
Fp

ventil

ventilventilventil

ventil

ventil 
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Eftersom kompressorns tryckökning, K, är en olinjär funktion av massflödet genom 

kompressorn så går det inte skriva ner ett explicit uttryck för den, utan det får göras 

experimentellt.  

 

Kompressorns responstid kan modelleras på följande vis: 

 

 KK
dt

dK
ss        (9) 

 

Där, ssK , är kompressorns tryckökning vid stationärt tillstånd. Däremot med hjälp av 

massflödet vid ventilen, ventilm , kan ett uttryck för tryckminskningen, F, vid ventilen skrivas 

som: 

 

2

2

2 ventil

ventil

A

m
F




                                             (10)

      

 
Kontinuitetsekvationen för den luftfyllda kammaren ger följande uttryck för 

masskonservering:   

 

 ventilK

kammare

kammare mm
Vdt

d
 

1
    (11) 

 

Om vi även antar en adiabatisk process fås en relation mellan ändringen av densitet och tryck: 

 

dt

dp

p

V
mm

dt

dp

pdt

d kammare

kammare

kammarekammare
ventilK

kammare

kammare

kammarekammare








   (12)

 
 

Oscillationerna kan liknas med de som uppstår vid Helmholtz resonansfenomen, där 

Helmholtz frekvens som kommer vara av användning senare i rapporten till jämförelse med 

simuleringar i GT-Power definieras som följande: 

 

Kkammare

Kljud

LV

Av




2
      (13) 

 

 

2.3 1-D simulering i GT-Power 

De ekvationer som ska lösas är Navier-Stokes ekvationer, som beskriver hur flöden beter sig. 

Navier-Stokes ekvationer består av följande konserveringslagar: masskonservering, 

rörelsemängdens bevarande och energins bevarande. Programmet som används till 

simuleringarna i denna rapport är det 1-dimensionella simuleringsprogrammet GT-Power som 

beräknar fluiden som kompressibel, GT-Power löser ekvationerna på följande sätt:  
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Först diskretiseras systemet till många små volymer där (tryck, temperatur, densitet, inre 

energi, entalpi) beräknas i volymen. Massflöde och hastighet beräknas vid volymens ränder. 

Denna typ av diskretisering kallas “staggered grid”.      

Konserveringslagarna beräknas på följande vis:                     

 

 Masskonservering: 

 


rand

Au
dt

dm
      (14) 

 

 Rörelsemängdens bevarande: 

 

dx

AuuC
D

dxAuu
CAudpA

dt

Aud
pf

rand

)
2

1
(

2
4)(

)(

2 










  (15) 

 

 Energins bevarande: 

 

)()(
)(

väggfluids

rand

TThAAuH
dt

dV
p

dt

med
      (16) 

 

I den explicita metoden för energins bevarande räknar GT-Power ut massflödet, densiteten 

och energin för det nya tidssteget genom att beräkna högra sidan av ekvationerna [8] med 

värdena från förra tidssteget. Då erhålls derivator som sedan integreras. 

För att beräkna friktionsförlusten i rören görs en approximation av ytfriktionskoefficienten, 

fC , som används ovan i ekvation (15). Där ytfriktionskoefficienten, 
fC , beräknas som en 

funktion av Reynolds tal och hur sträv ytan av röret är. Reynolds tal, Re , är en dimensionslös 

storhet och beskriver om en fluid strömmar laminärt eller turbulent, Reynolds tal definieras 

som: 

 



uL
Re       (17) 

 

I GT-Power finns det två metoder till att approximera friktionsförlusten, ena metoden heter 

”simple” och den andra ”improved_friction”. Där båda metoder bygger på en approximation 

av Colebrooks ekvation[8]. Simuleringarna i denna rapport har gjorts med metoden ”simple” 

som beräknas med hjälp av tre olika fall som används vid beräkning av 

ytfriktionskoefficienten [8]: 

 

 Laminärt flöde: 

 

Re

16
fC , där 2000Re      (18) 

 

 Turbulent flöde med slät yta: 
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25,0Re

08,0
fC , där 4000Re      (19) 

 

 

 Turbulent flöde med sträv yta: 

 

2

10 74,1)
2

(2

25,0















D
Log

C f
, där 4000Re     (20) 

 

Tryckförlusterna för böjda rör simuleras också med metoden ”simple”, där 

tryckförlustkoefficienten, 
pC , definieras som: 

 

2

21

2

1
u

pp
Cp




      (21) 

 

Där totala tryckförlusten för ett böjt rör med konstant tvärsnitt, totalK , som definieras genom 

en summa av förlusten på grund av böjen,
 pK , samt friktionen, fK .

 
 

fptotal KK

u

p
K 




2

2

1


     (22)

 
 

där friktionsförlustkoefficienten kan beräknas med: 

 

D

r
f

D

L
fK f

180
44


     (20)

 
 

För böjen görs en kurvanpassning till en graf som beskriver böjens vinkel,  , mot 

krökningsförhållandet, 
D

r
, där r är rörets radie och D är diametern enligt [8]. I GT-Power 

finns det två metoder för att modellera surge, standard och en lite mer avancerad metod. I 

standard metoden utvidgar GT-Power kompressorns varvtalslinjer från surge-linjen till noll 

massflöde genom en linjär extrapolering. Den lite mer avancerade metoden utvidgar 

kompressorns varvtalslinjer längre så att även negativa massflöden behandlas, detta behöver 

göras för att ta hand om de negativa massflödena som kan uppstå vid surge [7]. I resultatdelen 

benämns dessa metoder som:  

 

 Standardmetod = utan ”advanced surge method” 

 Avancerad metod = med “advanced surge method” 

 

 

 

 

 

 



- 14 - 

 

Metod 

 

Projektet har utförts med hjälp av ett strömningslabb, se Fig. 5, 6, 7 & 8, som KTH CICERO 

har byggt för att analysera luftflödet genom ett system med en turboladdare (Garrett GT1752), 

som man ser bäst på Fig. 3[6]. Sedan har riggen implementerats i en 1-D simulering på 

samma sätt som modellen är uppbyggt på och programmet som användes för detta var GT-

Power.  

Vid kompressorns inlopp finns ett rör som består av två delar och är ihopkopplade med hjälp 

av flänsar (1), se Fig. 5. Ena röret är 480 mm långt och det andra är 170 mm långt, båda rören 

har en innerdiameter på 44 mm. Man har byggt röret lång del för att få en full utvecklad 

rörströmning innan strömningen når kompressorn, och en kort rördel för att kunna mäta tryck 

och temperatur men även för att kunna variera det kortare röret med olika geometrier, t.ex. till 

ett böjt rör. Detta vill man för att analysera inverkan av utformningen på röret vid inloppet 

men det är ingen analys som kommer att utföras i detta arbete.  

Ett nät sitter längst ut på det korta röret (2) för att få ett homogent turbulent luftflöde, se Fig. 

1. Vid utloppet till kompressorn sitter ett 740 mm långt rör (3) monterat med en innerdiameter 

på 42 mm samt en ventil för att reglera massflödet, se Fig. 6.  

För att analysera riggen har mätinstrument placerats på olika punkter i systemet (4).  

Dessa mätinstrument är temperaturgivare, pitot-rör och en differenstryckgivare, som är till för 

att mäta temperatur och tryck. Vid inloppet mäts dynamiska trycket genom 

differenstryckgivaren som mäter differensen mellan omgivningstrycket och det statiska 

trycket i röret, där isentropiskt flöde antas vilket gör att omgivningstrycket kan antas som 

totaltryck. Massflödet vid inloppet beräknas med hjälp av det dynamiska och statiska trycket, 

gasen antas vara ideal: 

 

 Först beräknas det statiska trycket genom: 

 

dyntotstat ppp       (1) 

 

 Sedan beräknas machtalet som: 

































1
1

2
1

2




 stat

tot

p

p
Ma , där 

ljudv

u
Ma     (2) 

 

 Massflödet ges sedan av: 

 

  AvMavMauAum ljudljud   , där totsljud TRv   (3) 

 

Det sitter två pitot-rör, den ena är placerad 15 mm efter inloppet och den andra är placerad 

545 mm efter kompressorn. Temperaturgivarna sitter nära pitot-rören, 105 mm innan inloppet 

och den andra 630 mm efter kompressorn. 

Luft tillförs till systemet med hjälp av två kompressorer, se Fig. 8, där kompressorerna 

tillsammans kan leverera ett flöde på upp till 500 gram/s vid 6 bar. Luften som tillförs från  

kompressorerna leds genom ett 1300 mm långt rör med en innerdiameter på 40 mm till 

inloppet till turbindelen (5) och sedan vidare ut genom turbindelens utlopp (6).   
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För att undvika köldskador och kondens vid turbinen så har en värmare installerats till att 

värma upp luften innan den leds in i systemet, utan värmaren sjunker temperaturen vid 

turbinen under 273 K, se Fig. 8. 

 

 
Fig. 5.  Kompressorns inlopp. Bilden visar nätet och mätinstrumenten som sitter på inloppsröret. 

 

 
Fig. 6.  Kompressorns utlopp. Det vertikala röret är kopplat till kompressorns utlopp.  Längst ner syns 

mätinstrument, temperaturgivaren visar pilen och pitot-röret sitter på baksidan på ungefär samma 

höjd. 

 

 
Fig. 7.  Turboladdaren. Här syns turboladdarens två delar, kompressorn samt turbinen.  

De blåa kablarna kommer från mätinstrumenten och är kopplade till boxen på bilden (7) som hjälper 

oss att läsa av våra mätvärden i en dator. 

3. Utlopp till 

kompressorn 

4. Mätinstrument 

1.  Inlopp till 

kompressorn 

5.  Inlopp till 

turbin 

6.  Utlopp till 

turbin 

1.  Det två delade 

inloppsröret till 

kompressorn. 

4. Mätinstrument 

2. Nät för 

homogent 

luftflöde 

7.  Box 
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Fig. 8.  Schematisk bild över strömningslabben. Med hjälp av kompressor1 & 2kan turbinhastigheten 

regleras. C står för kompressorn och T står för turbinen.  

 

För att besvara frågan om 1-dimensionella simuleringsprogram kan komplimentera fullskaliga 

experiment i laboratorium byggdes en modell av KTH CICERO:s strömningslabb i 

programmet GT-Power, se Fig. 9.  

I kapitel 2.3 redogjordes om hur GT-Power löser beräkningarna på flödet. Rören delades upp i 

mindre sektioner (1) för att få mätinstrumenten (2)  på rätt plats enligt strömningslabben. 

Massflödet kontrolleras genom att koppla en PID-regulator (PID är en förkortning för 

regulatorns tre element: en proportionerlig del, en integrerande del samt en deriverande del) 

(3) från röret efter kompressorn (5)  till ventilen (6), se Fig. 9. PID-regulatorn erhåller önskat 

massflödet genom att öppna och stänga ventilen. Axeln som är kopplad mellan turbin och 

kompressor (4)  rör sig med konstant varvtal eftersom turbinen har rör sig med fixt varvtal.  

I bilden nedan syns turbindelen men i simuleringen ersattes hela turbindelen med en ”speed 

boundary” för att få ett fixt varvtal.   

 
 
 

 
 

Fig. 9.  Bilden visar hur strömningsriggen är illustrerad i GT-Power. 

1. Rör 

5. Kompressor Turbindel med fixt varvtal 

2. Mätinstrument 

6. Ventil 

4. Axel 

3. PID-regulator 
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Resultat 

 

Fig. 10-13. visar resultat på när kompressorn arbetar under surge vid fyra olika varvtal. Dessa 

varvtal är 80000 rpm, 100000 rpm, 120000 rpm samt 140000 rpm. För varje varvtal plottas 

tryckskillnad mot tid med hjälp av matlab, se bilaga 1. I Fig. 10-13. ser man att 

tryckskillnaden är högre vid simuleringarna än i laboratoriet. För att analysera skillnaden 

mellan amplituderna av oscillationerna i laboratoriet och simuleringarna har RMS (Root mean 

square eller kvadratiskt medelvärde) för amplituderna av oscillationerna beräknats vid de fyra 

varvtalen, se Tabell 1. Där RMS beskriver variationerna av tryckets amplituder och definieras 

som: 

 

))(...)()((
1 22

2

2

1 medelnmedelmedel pppppp
n

RMS    (23) 

 

Där, n , är antal mätvärden samt, p , är trycket.  

 

Amplituderna av oscillationerna är större i simuleringarna vid alla varvtal förutom vid 140000 

rpm där amplituden av oscillationerna vid simuleringen är 24 % mindre än laboratoriet, se 

Tabell.1.  

 

 
Fig. 10.  Tryckskillnad vid 80 000 rpm. Tryckskillnad plottad mot tid med en samplingsfrekvens på Hz500 , till 

vänster syns mätdata från laboratoriet och de andra två är från simuleringar. På bilden i mitten 

används den avancerade metoden för surge och till höger används standardmetoden.   

 

 

 
Fig. 11. Tryckskillnad vid 100 000 rpm. Tryckskillnad plottad mot tid med en samplingsfrekvens på Hz500 , 

till vänster syns mätdata från laboratoriet och de andra två är från simuleringar. På bilden i mitten 

används den avancerade metoden för surge och till höger används standardmetoden.   
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Fig. 12. Tryckskillnad vid 120 000 rpm. Tryckskillnad plottad mot tid med en samplingsfrekvens på Hz500 , 

till vänster syns mätdata från laboratoriet och de andra två är från simuleringar. På bilden i mitten 

används den avancerade metoden för surge och till höger används standardmetoden.    

 

 

 
Fig. 13. Tryckskillnad vid 140 000 rpm. Tryckskillnad plottad mot tid med en samplingsfrekvens på Hz500 , 

till vänster syns mätdata från laboratoriet och de andra två är från simuleringar. På bilden i mitten 

används den avancerade metoden för surge och till höger används standardmetoden.   

 

 

 

Varvtal Laboratorium GT-Power 
Skillnad 

( ) 

Motsvarande 

skillnad i % 

80000 

rpm 
kPa2,1  kPa6,2  kPa4,1  %1202,1

2,1

4,1
  

100000 

rpm 
kPa2,1  kPa6,3  kPa4,2  %2000,2

2,1

4,2
  

120000 

rpm 
kPa2,1  kPa3,4  kPa1,3  %2606,2

2,1

1,3
  

140000 

rpm 
kPa4,8  kPa3,6  kPa0,2  %2424,0

4,8

0,2
  

 

Tabell 1. RMS för amplituden av oscillationerna. 

 

För att analysera frekvensen av oscillationerna vid surge gjordes en frekvensanalys med hjälp 

av en snabb fouriertransform (eller fast fourier transform) som är en effektiv algoritm för att 

beräkna en diskret, begränsad fouriertransform. Fig. 14-17 visar resultat av frekvensanalys 

gjord för de fyra varvtalen. Diskret fouriertransform för N stycken mätvärden definieras som: 

 







1

0

2

)()(
N

n

N

ink

enxkX



     (24) 

 

GTPowerlab .
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 Där 110 ,...,,)(  Nxxxnx , 1,...,0  Nk och )(kX  är en komplex funktion 

 

 

Frekvensanalysen gjordes sedan i matlab, se bilaga 1. De erhållna resultaten för 80000 rpm, 

10000 rpm och 120000 rpm visar att frekvensen av oscillationerna är högre i simuleringarna 

och de två metoderna GT-Power använder till att simulera surge-beteendet gav samma 

frekvens, se Fig. 14-16. Man kan se att frekvensen av oscillationerna sjunker något när man 

ökar varvtalet förutom vid 140000 rpm där man ser att de två metoderna att simulera surge-

beteendet skiljer sig, där användning av ”advanced surge method” gav ett resultat på 18 Hz 

och utan ”advanced surge method” gav 70 Hz. Slutligen beräknas Helmholtz frekvens: 

 

HzHz
LV

Av

Kkammare

Kljud
82

65,074,0021,0

022,0

2

343

2 2

2














                      (25)

 

      

 

 
Fig. 14. Frekvensanalys vid 80 000 rpm. Till vänster syns resultat från laboratoriet och de andra två är från 

simuleringar. På bilden i mitten används den avancerade metoden för surge och till höger används 

standardmetoden.   

 

 

 
Fig. 15. Frekvensanalys vid 100 000 rpm. Till vänster syns resultat från laboratoriet och de andra två är från 

simuleringar. På bilden i mitten används den avancerade metoden för surge och till höger används 

standardmetoden.   

 

 

 
Fig. 16. Frekvensanalys vid 120 000 rpm. Till vänster syns resultat från laboratoriet och de andra två är från 

simuleringar. På bilden i mitten används den avancerade metoden för surge och till höger används 

standardmetoden.   
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Fig. 17. Frekvensanalys vid 140 000 rpm. Till vänster syns resultat från laboratoriet och de andra två är från 

simuleringar. På bilden i mitten används den avancerade metoden för surge och till höger används 

standardmetoden.   

 

 

 

Diskussion 

 
I simuleringen användes ett lägre massflöde än i laboratoriet. Det gjorde vi för att få 

simuleringen att hamna i surge. Vi testade med att sänka massflödet allt eftersom tills vi 

hittade rätt massflöde som gav surge. Anledningen till att sänka massflödet kommer från att 

vid ett lågt massflöde och tillräckligt hög tryckskillnad skapas surge, se Fig. 3. 

Detta antagande kan vi se stämmer bra i Fig. 10-13 som visar att tryckskillnaden är lägre i 

laborationen än i simuleringen. Lägre massflöde ger alltså högre tryckskillnad, se Fig. 3. En 

orsak till att vi behövde använda ett lägre massflöde vid simuleringarna i GT-Power för att 

hamna i surge kan vara att vi använde medelvärdet av massflödet från mätdata vid surge i 

laboratoriet som utgångspunkt.   

 
GT-Power byggs på kompressormappen, och i vårt fall kommer den från strömningslabbet, att 

då simuleringarna fungerade bra i vanliga arbetsförhållanden var förväntat. Däremot när surge 

inträffade blev simuleringarna inte lika bra. Det vill säga om kompressorn hamnar i surge är 

GT-Power inget tillförlitligt program. Detta kan vi se från Fig. 14-17 i resultatet då 

frekvensen på oscillationerna vid surge skiljer mellan experiment i laboratoriet och 

simuleringar. När varvtalet ökade sjönk de högre frekvenserna vid simulering, men vid 

140000 rpm skiljer de två metoderna sig åt. Den mer avancerade metoden ger ett resultat som 

ligger närmare experimentets, så i detta fall var den avancerade metoden bättre, se Fig. 17. 

Detta kan bero på flera saker, en förklaring kan vara att GT-Powers metod att simulera surge 

inte riktigt klarar av det höga varvtalet. Dock stämmer frekvensen vid simuleringarna bättre 

överens med Helmholtz frekvens, men eftersom att det är en teoretisk modell så stämmer inte 

den heller helt med verkligheten. I Tabell 1 ser vi även att amplituden av oscillationerna 

skiljer sig mellan experiment i laboratoriet och simuleringar, skillnaderna mellan 

amplituderna av oscillationerna kan förklaras med att GT-Power använder en 

dämpningsfaktor för att bestämma amplituderna, denna faktor var ett problem vi stötte på som 

vi blev tvungen att korrigera. Detta leder till att vi kan dra slutsatsen att GT-Power inte ger en 

korrekt simulering av surge. Att inte kunna konstruera korrekt surge-beteende i detta fall, 

innebär att vi går miste om vetskapen av skadlighetsnivån på turboladdaren och motorn, som 

oscillationerna ger upphov till då kompressorn arbetar i surge. 

 

Surge kan alltid förekomma i centrifugalkompressorer, men man kan minska risken att surge 

inträffar genom att: 
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 Konstruera kompressorn så att surge-linjen förskjuts till vänster så att vi kan få ett 

bredare varvtalsintervall. 

 Konstruera en ventil efter kompressorn som öppnas när för högt tryck bildas och leder 

luften tillbaks till inloppet före kompressorn. På så sätt minskar tryckskillnaden. 

 Öka massflödet till kompressorn. 

 

Anledningen till att inte korrekt simulering av surge erhålls i GT-Power kan vara att 

simuleringsmetoderna för surge i GT-Power fortfarande är under utveckling. För att få 

simuleringarna att efterlikna kompressorns surge-beteende i laboratoriet krävdes mycket tid 

till att justera olika parametrar i GT-Power. Om vi inte hade haft resultaten från laboratoriet 

framför oss hade vi heller inte fått fram de graferna från simuleringen så här bra.  

GT-Power tar som sagt del av kompressormappen från labben och därmed kan den veta när 

surge inträffar men utan vetskapen av kompressormappen hade GT-Power heller inte förstått 

när surge hade inträffat. Även om simuleringarna av surge inte visade sig att vara korrekt är 

GT-Power ett bra och brett simuleringsprogram inom fordonsindustrin, då den innehar de 

flesta komponenterna för ett fordon till minsta detalj. Simuleringar för en turboladdare funkar 

till en viss begränsning men rekommenderas ej.  

 

 

 

Sammanfattning 

 

I denna rapport har turboladdaren behandlats, mer specifikt har fokus lagts på 

kompressordelen av turboladdaren. Mätningar på turboladdarens beteende har gjorts i ett 

laboratorium för att sedan implementeras i 1-dimensionella simuleringsprogrammet GT-

Power. Där en jämförelse gjorts då kompressorn är i surge för att undersöka hur bra GT-

Power är på att simulera detta beteende. I diskussionsdelen ovan framgår det att 

simuleringarna i GT-Power inte riktigt stämmer med mätdata erhållet från laboratoriet. Där 

frekvenserna samt amplituderna av oscillationerna vid surge är något högre och jämnare i 

simuleringarna. 

 

Slutsatser: 

 

 GT-Power ger ej ett korrekt beteende då kompressorn arbetar i surge 

 Högre varvtal vid surge leder till högre tryck samt större oscillationer av tryck. 

Samtidigt ökar risken för att surge ska inträffa. 

 Surge kan alltid förekomma, utom vid höga massflöden genom kompressorn, men 

man kan minska risken att surge inträffar.  
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Bilaga 1 

 

Matlabprogram för tryckskillnad: 

 
clear all 
close all 
clc 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Importerar mätdata 

  
A = importdata('80klabb.txt'); 
A2 = importdata('100klabb.txt'); 
A3 = importdata('120klabb.txt'); 
A4 = importdata('140klabb.txt'); 
B = importdata('80kreverse.txt'); 
C = importdata('80kreverseign.txt'); 
D = importdata('100kreverse.txt'); 
E = importdata('100kreverseign.txt'); 
F = importdata('120kreverse.txt'); 
G = importdata('120kreverseign.txt'); 
H = importdata('140kreverse.txt'); 
I = importdata('140kreverseign.txt'); 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Tryckskillnad för 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% laboratorium 

  
t = A(:,1); 
i = max(A(:,1))*10^(-3); 
p1 = A(:,2); 
p2 = A(:,3); 
skillnad = p2./p1; 

  

  
tlabb2 = A2(:,1); 
i2 = max(A2(:,1))*10^(-3);  
plabb1 = A2(:,2); 
plabb2 = A2(:,3); 
skillnadlabb = plabb2./plabb1; 

  

  
tlabb3 = A3(:,1); 
i3 = max(A3(:,1))*10^(-3);  
plabb11 = A3(:,2); 
plabb22 = A3(:,3); 
skillnadlabb2 = plabb22./plabb11; 

  

  
tlabb4 = A4(:,1); 
i4 = max(A4(:,1))*10^(-3);  
plabb111 = A4(:,2); 
plabb222 = A4(:,3); 
skillnadlabb3 = plabb222./plabb111; 

  

  
subplot(2,2,1); 
plot(t*10^(-3),skillnad); 
ylim([1.15,1.45]); 
xlim([0,i]); 
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title('80000 rpm laboratorium') 
xlabel('t [s]') 
ylabel('Tryckskillnad') 

  
subplot(2,2,2); 
plot(tlabb2*10^(-3),skillnadlabb); 
xlim([0,i2]); 
ylim([1.35,1.65]); 
title('100000 rpm laboratorium') 
xlabel('t [s]') 
ylabel('Tryckskillnad') 

  
subplot(2,2,3); 
plot(tlabb3*10^(-3),skillnadlabb2); 
ylim([1.65,1.95]); 
xlim([0,i3]); 
title('120000 rpm laboratorium') 
xlabel('t [s]') 
ylabel('Tryckskillnad') 

  
subplot(2,2,4); 
plot(tlabb4*10^(-3),skillnadlabb3); 
xlim([0,i4]); 
ylim([1.75,2.35]); 
title('140000 rpm laboratorium') 
xlabel('t [s]') 
ylabel('Tryckskillnad') 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Tryckskillnad 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% för simuleringar 

  
t2 = B(:,1); 
pb1 = B(:,2);  
pb2 = B(:,4); 
skillnad2 = pb2./pb1; 

  
t3 = C(:,1); 
pc1 = C(:,2);  
pc2 = C(:,4); 

  
skillnad3 = pc2./pc1; 

  
t4 = D(:,1); 
pd1 = D(:,2);  
pd2 = D(:,4); 

  
skillnad4 = pd2./pd1; 

  
t5 = E(:,1); 
pe1 = E(:,2); 
pe2 = E(:,4); 

  
skillnad5 = pe2./pe1; 

  
t6 = F(:,1); 
pf1 = F(:,2);  
pf2 = F(:,4); 

  
skillnad6 = pf2./pf1; 
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t7 = G(:,1); 
pg1 = G(:,2); 
pg2 = G(:,4); 

  
skillnad7 = pg2./pg1; 

  
t8 = H(:,1); 
ph1 = H(:,2);  
ph2 = H(:,4); 

  
skillnad8 = ph2./ph1; 

  
t9 = I(:,1); 
pi1 = I(:,2); 
pi2 = I(:,4); 

  
skillnad9 = pi2./pi1; 

  

  
figure(); 

  
subplot(2,1,1); 
plot(t2,skillnad2); 
ylim([1.15,1.45]); 
title('80000 rpm med "advanced surge method"') 
xlabel('t [s]') 
ylabel('Tryckskillnad') 

  
subplot(2,1,2); 
plot(t3,skillnad3); 
ylim([1.15,1.45]); 
title('80000 rpm utan "advanced surge method"') 
xlabel('t [s]') 
ylabel('Tryckskillnad') 

  
figure(); 
subplot(2,1,1); 
plot(t4,skillnad4); 
ylim([1.35,1.65]); 
title('100000 rpm med "advanced surge method"') 
xlabel('t [s]') 
ylabel('Tryckskillnad') 

  
subplot(2,1,2); 

  
plot(t5,skillnad5); 
ylim([1.35,1.65]); 
title('100000 rpm utan "advanced surge method"') 
xlabel('t [s]') 
ylabel('Tryckskillnad') 

  
figure(); 
subplot(2,1,1); 
plot(t6,skillnad6); 
ylim([1.65,1.95]); 
title('120000 rpm med "advanced surge method"') 
xlabel('t [s]') 
ylabel('Tryckskillnad') 
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subplot(2,1,2); 
plot(t7,skillnad7); 
ylim([1.65,1.95]); 
title('120000 rpm utan "advanced surge method"') 
xlabel('t [s]') 
ylabel('Tryckskillnad') 

  
figure(); 

  
subplot(2,1,1); 
plot(t8,skillnad8); 
ylim([1.75,2.35]); 
title('140000 rpm med "advanced surge method"') 
xlabel('t [s]') 
ylabel('Tryckskillnad') 

  
subplot(2,1,2); 
plot(t9,skillnad9); 
ylim([1.75,2.35]); 
title('140000 rpm utan "advanced surge method"') 
xlabel('t [s]') 
ylabel('Tryckskillnad') 

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

Matlabprogram för frekvensanalys: 

 
close all; 
clear all; 
clc; 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% importerar 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% mätdata 

  
A = importdata('80klabb.txt'); 
A2 = importdata('100klabb.txt'); 
A3 = importdata('120klabb.txt'); 
A4 = importdata('140klabb.txt'); 
B = importdata('80kreverse.txt'); 
C = importdata('80kreverseign.txt'); 
D = importdata('100kreverse.txt'); 
E = importdata('100kreverseign.txt'); 
F = importdata('120kreverse.txt'); 
G = importdata('120kreverseign.txt'); 
H = importdata('140kreverse.txt'); 
I = importdata('140kreverseign.txt'); 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Frekvensanalys 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% för 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

laboratorium 

  
p1 = A(:,3)-(sum(A(:,3))/length(A(:,3))) ; 
fs1 = 1/((A(2,1)-A(1,1))*10^(-3)); 

  



- 27 - 

 

nFFT1=2^nextpow2(length(p1)); 
P1 = fft(p1, nFFT1) / nFFT1; 
f1 = fs1/2*linspace(0,1,nFFT1/2+1); 

  
p2 = A2(:,3)-(sum(A2(:,3))/length(A2(:,3))) ; 

  
nFFT2=2^nextpow2(length(p2)); 
P2 = fft(p2, nFFT2) / nFFT2; 
f2 = fs1/2*linspace(0,1,nFFT2/2+1); 

  
p3 = A3(:,3)-(sum(A3(:,3))/length(A3(:,3))) ; 

  
nFFT3=2^nextpow2(length(p3)); 
P3 = fft(p3, nFFT3) / nFFT3; 
f3 = fs1/2*linspace(0,1,nFFT3/2+1); 

  
p4 = A4(:,3)-(sum(A4(:,3))/length(A4(:,3))) ; 

  
nFFT4=2^nextpow2(length(p4)); 
P4 = fft(p4, nFFT4) / nFFT4; 
f4 = fs1/2*linspace(0,1,nFFT4/2+1); 

  
subplot(2,2,1); 
plot(f1, abs(P1(1:nFFT1/2+1))); 
title('80000 rpm laboratorium') 
xlabel('frekvens [Hz]') 
subplot(2,2,2); 
plot(f2, abs(P2(1:nFFT2/2+1))); 
title('100000 rpm laboratorium') 
xlabel('frekvens [Hz]') 
subplot(2,2,3); 
plot(f3, abs(P3(1:nFFT3/2+1))); 
title('120000 rpm laboratorium') 
xlabel('frekvens [Hz]') 
subplot(2,2,4); 
plot(f4, abs(P4(1:nFFT4/2+1))); 
title('140000 rpm laboratorium') 
xlabel('frekvens [Hz]') 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%frekvensan

alys 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%för 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%simuler 

  
p5 = B(:,4)-(sum(B(:,4))/length(B(:,4))) ; 
fs5 = 1/(B(2,1)-B(1,1)); 

  
nFFT5=2^nextpow2(length(p5)); 
P5 = fft(p5, nFFT5) / nFFT5; 
f5 = fs5/2*linspace(0,1,nFFT5/2+1); 

  
p6 = C(:,4)-(sum(C(:,4))/length(C(:,4))) ; 
fs6 = 1/(C(2,1)-C(1,1)); 

  
nFFT6=2^nextpow2(length(p6)); 
P6 = fft(p6, nFFT6) / nFFT6; 
f6 = fs6/2*linspace(0,1,nFFT6/2+1); 

  
p7 = D(:,4)-(sum(D(:,4))/length(D(:,4))) ; 
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fs7 = 1/(D(2,1)-D(1,1)); 

  
nFFT7=2^nextpow2(length(p7)); 
P7 = fft(p7, nFFT7) / nFFT7; 
f7 = fs7/2*linspace(0,1,nFFT7/2+1); 

  
p8 = E(:,4)-(sum(E(:,4))/length(E(:,4))) ; 
fs8 = 1/(E(2,1)-E(1,1)); 

  
nFFT8=2^nextpow2(length(p8)); 
P8 = fft(p8, nFFT8) / nFFT8; 
f8 = fs8/2*linspace(0,1,nFFT8/2+1); 

  
p9 = F(:,4)-(sum(F(:,4))/length(F(:,4))) ; 
fs9 = 1/(F(2,1)-F(1,1)); 

  
nFFT9=2^nextpow2(length(p9)); 
P9 = fft(p9, nFFT9) / nFFT9; 
f9 = fs9/2*linspace(0,1,nFFT9/2+1); 

  
p10 = G(:,4)-(sum(G(:,4))/length(G(:,4))) ; 
fs10 = 1/(G(2,1)-G(1,1)); 

  
nFFT10=2^nextpow2(length(p10)); 
P10 = fft(p10, nFFT10) / nFFT10; 
f10 = fs10/2*linspace(0,1,nFFT10/2+1); 

  
p11 = H(:,4)-(sum(H(:,4))/length(H(:,4))) ; 
fs11 = 1/(H(2,1)-H(1,1)); 

  
nFFT11=2^nextpow2(length(p11)); 
P11 = fft(p10, nFFT11) / nFFT11; 
f11 = fs11/2*linspace(0,1,nFFT11/2+1); 

  
p12 = I(:,4)-(sum(I(:,4))/length(I(:,4))) ; 
fs12 = 1/(I(2,1)-I(1,1)); 

  
nFFT12=2^nextpow2(length(p12)); 
P12 = fft(p12, nFFT12) / nFFT12; 
f12 = fs12/2*linspace(0,1,nFFT12/2+1); 

  

  
figure(); 

  
subplot(2,1,1); 
plot(f5, abs(P5(1:nFFT5/2+1))*10^2); 
title('80000 rpm med "advanced surge method"') 
xlabel('frekvens [Hz]') 
subplot(2,1,2); 
plot(f6, abs(P6(1:nFFT6/2+1))*10^2); 
title('80000 rpm utan "advanced surge method"') 
xlabel('frekvens [Hz]') 

  

  
figure(); 

  
subplot(2,1,1); 
plot(f7, abs(P7(1:nFFT7/2+1))*10^2); 
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title('100000 rpm med "advanced surge method"') 
xlabel('frekvens [Hz]') 

  
subplot(2,1,2); 
plot(f8, abs(P8(1:nFFT8/2+1))*10^2); 
title('100000 rpm utan "advanced surge method"') 
xlabel('frekvens [Hz]') 

  

  
figure(); 

  
subplot(2,1,1); 
plot(f9, abs(P9(1:nFFT9/2+1))*10^2); 
title('120000 rpm med "advanced surge method"') 
xlabel('frekvens [Hz]') 

  
subplot(2,1,2); 
plot(f10, abs(P10(1:nFFT10/2+1))*10^2); 
title('120000 rpm utan "advanced surge method"') 
xlabel('frekvens [Hz]') 

  

  
figure(); 

  
subplot(2,1,1); 
plot(f11, abs(P11(1:nFFT11/2+1))*10^2); 
title('140000 rpm med "advanced surge method"') 
xlabel('frekvens [Hz]') 

  
subplot(2,1,2); 
plot(f12, abs(P12(1:nFFT12/2+1))*10^2); 
title('140000 rpm utan "advanced surge method"') 
xlabel('frekvens [Hz]') 

  

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 


