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Sammanfattning

Förbränningsmotorerna i dagens bilar blir mer och mer avancerade och det ställs
allt högre krav på att motorerna får arbeta under ideala förhållanden. Exempel på
förbränningsmotortekniska parametrar som måste kontrolleras noggrant är förhål-
landet mellan bränsle och luft, att denna gasblandning hålls tillräckligt homogen
samt att den antänds vid rätt tillfälle. Kraven på dessa parametrar är dessutom
beroende av bland annat varvtal och belastning. För att uppfylla dessa krav vid alla
olika driftsförhållanden krävs det att flera delsystem samverkar. Ett mycket viktigt
delsystem är motorstyrningen.

Det här arbetet behandlar elektronisk motorstyrning som i grunden bygger på att
en mikrodator med hjälp av information från givare, kontrollerar motorn via olika
ställdon. Arbetet är uppdelat i två delar. Den första delen grundar sig på teoristu-
dier av förbränningsmotorteknik, erhållna resultat från det området används sedan
som bakgrund för studier av den elektroniska motorstyrningens funktion och vilka
komponenter som ingår i ett sådant system. Den andra delen består av en jämfö-
relse av grundversionerna av styrsystemen Motronic och Trionic som är utvecklade
av Bosch respektive Saab. Jämförelsen baseras framförallt på skillnader mellan de
komponenter som används i respektive styrsystem.

Slutsatsen är att det framförallt föreligger väsentliga skillnader i de olika systemens
tändsystem och hur knackningar, en särskild typ av oönskat förbränningsförlopp,
detekteras.



Abstract

The combustion engines in today’s vehicles are getting more and more advanced and
there are increasing demands on that the engines should operate during optimal con-
ditions. Examples of internal combustion engine parameters which may be carefully
controlled are the rate between fuel and air, that this gas mixture is homogenous
enough and that it is ignited at the correct moment. Moreover, the requirements of
these parameters vary depending on, among other, engine speed and load. To meet
these requirements in all occurring operation conditions, it is required that ma-
ny subsystems work together. An important subsystem is the engine management
system.

This project is about electronic engine management, basically it implies that the
engine is controlled by a microcontroller. To manage this, the microcontroller is
connected to different sensors and actuators. The project is separated into two parts.
The first part is based on theoretical studies of internal combustion engines, obtained
results from this area is later used as background material for studies of electrical
engine management. The focus lies on the overall function and the technologies
which are used of the different components. In the second part a comparison of the
basic versions of the electronic engine management systems Motronic and Trionic,
developed by Bosch and Saab respectively, is made. This comparison is mainly based
on differences between the components used in the different systems.

It was found that there are significant differences in how the ignition systems work
out. The two main differences are how high-voltage pulses are produced and how a
special art of misfiring, knocking, is detected.
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1 Inledning

I dagsläget används förbränningsmotorer i stor utsträckning, framförallt inom for-
donsindustrin. Det finns dock nackdelar med förbränningsmotorer, en av dessa är de
oönskade avgaserna, avgasemissionerna. Till avgasemissionerna räknas framförallt
koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO), olika kväveoxider (NOx), olika obrända kolväten
(HC) samt sotpartiklar [7]. Andelen skadliga avgaser beror till stor del på bräns-
leluftförhållandet av den i motorn inducerade bränsleblandningen men även utav
andra parametrar som till exempel tändtidpunkt.

Fram till och med 1960-talet användes framförallt förgasare och tändfördelare för
att erhålla bra bränsleluftförhållande respektive tändtidpunkt. Detta är mekaniska
system som bygger på öppen styrning, det innebär att det är svårt att finna kon-
struktioner som är gynnsamma för alla olika driftsförhållanden. Inställningarna för
dessa system kräver dessutom regelbundna justeringar allteftersom motorkompo-
nenter förslits och driftsförhållanden ändras.

Lösningen på problemet kom under 1970-talet när styrning av bränsle- och luft-
tillförsel i allt högre grad elektrifierades. Ett sådant system är Boschs K-Jetronik
som i grunden är ett mekaniskt system för styrning av bränsleluftförhållande, kom-
pletterat med diverse elektriska komponenter. Figur 1 visar en principskiss över
K-Jetronik. Här styrs mängden insprutad bensin av läget på mätskivan, nummer
10a i figuren. Läget för mätskivan beror i sin tur på det passerande luftflödet som
slutligen beror av motorbelastning och varvtal. Med denna konstruktion fås alltså
olika bränsleluftförhållanden som funktion av relevanta parametrar.

Figur 1: Principskiss av Bosch K-Jetronik [1].
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Dessa tidiga halvmekaniska system bygger alltså även de på öppen styrning, men
år 1976 kom en revolutionerande uppfinning från Bosch, lambdaregleringen. Lamb-
dareglering är ett återkopplat system som bygger på att avgasernas syrehalt mäts
av en så kallad lambdasond (syresensor). Detta medför att bränsleluftförhållandet
av den i motorn inducerade bränsleblandningen kan hållas inom ett betydligt snä-
vare intervall, vilket är mycket viktigt vid katalytisk avgasrening. År 1976 uppgavs
det att lambdareglering tillsammans med katalytisk avgasrening medförde reduce-
rade avgasemissioner av HC, CO och NOx med mellan 90 och 99.98% [7]. Föru-
tom bättre avgasemissioner innebär motorreglering även andra fördelar, bland an-
nat bättre bränsleekonomi och systeminställningar anpassade efter förslitningar och
bränslekvalité.

Elektronisk motorreglering är fortfarande ett av de viktigaste verktygen för att er-
hålla optimala motoregenskaper, därför är det också intressant att förstå den bakom-
liggande tekniken. I det här arbetet undersöks motorstyrningens uppbyggnad, fram-
förallt i fråga om vilka givare och styrdon som används. Men även styrdatorns hu-
vudsakliga uppbyggnad och de olika regler- och styrkretsar som används. Eftersom
ett styrsystems konstruktion skiljer från system till system, kommer detta arbete
att utgå från grundversionen av Boschs Motronic. Vidare kommer en jämförelse mot
Saabs Trionic att göras.

För att få förståelse för viktiga förbränningsmotortekniska parametrar inleds arbe-
tet med studier av relevanta områden inom förbränningsmotorteknik. Områden som
behandlas är framför allt ottomotorns grundläggande arbetscykel samt hur bräns-
leluftblandning och tändläge påverkar förbränningen.

På grund av att projektet utförs under begränsad tid har det avgränsats till att
främst innefatta styrning av bränsletillförsel och tändning för bensindrivna ottomo-
torer av fyrtaktstyp applicerade i personbilar. Det innefattar bland annat tomgångs-
, knacknings- och lambdareglering samt förinställda styrkretsar för beräkning av
bränsleluftförhållande utifrån driftsförhållande. I moderna fordon är motorstyrning-
en ofta sammankopplad med andra system som till exempel automatväxellåda och
antisladdsystem. Motorstyrningens interaktion med dessa system kommer inte stu-
deras i det här arbetet.

Projektet bygger på teoristudier och syftet är framförallt att få god inblick i motor-
reglering av personbilsmotorer. En målsättning är att utifrån dessa studier kunna
fastställa vilka huvudsakliga skillnader som föreligger mellan Trionics och Motronics
grundkonstruktioner och hur dessa skillnader påverkar motorgången.

Annika Stensson Trigell, professor inom fordonsdynamik på KTH har handlett den
akademiska biten av detta arbete medan Andreas Cronhjort, universitetslektor på
instutitionen för maskinkonstruktion på KTH handlett tekniska frågor.
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2 Förbränningsmotorteknik

Karaktäristiskt för förbränningsmotorer är att kemiskt bunden energi övergår i me-
kanisk energi. Detta sker genom att bränsle förbränns inuti motorn varvid en vär-
meutveckling sker. Denna värmeenergi transformeras sedan till rotationsenergi via
en mekanisk konstruktion. Bensin består till största del av kolväten, vilket kan för-
brännas genom att syre tillsätts. Att driva en förbränningsmotor med rent syre är
dock både dyrt och otympligt eftersom det kräver gastuber, därför används den
omgivande luften som syrekälla. Även om tillgång till luft finns självantänder inte
bensin under normala förhållanden. För att antändning ska ske måste startenergi
tillsättas. I en ottomotor tillsätts denna energi med hjälp utav ett tändstift.

2.1 Grundläggande arbetscykel

En ottomotor av fyrtaktstyp bygger på att en kolv rör sig upp och ner i en cylinder.
Kolven är ansluten till en vevstake som i sin tur är ansluten till en vevaxel. Kring
vevaxelns centrum uppstår ett vridmoment vilket leder till att kolvens linjära rörel-
seenergi övergår i rotationsenergi för vevaxeln. Arbetsgången kan beskrivas av fyra
olika arbetstakter. Figur 2 visar de väsentliga delarna och de olika arbetstakterna
grafiskt.

Figur 2: Arbetstakter i en fyrtaktsmotor av ottotyp [4].

Den första takten börjar när kolven står i sitt högsta läge, övre dödläget. När kolven
sedan rör sig neråt skapas ett undertryck i cylindern och en bränsleblandning sugs
in när insugsventilen öppnas. När kolven passerar sitt nedersta läge, nedre dödläget,
börjar den andra takten. Under denna takt komprimeras bränsleblandningen och
kort innan övre dödläget antänds bränsleblandningen av tändstiftet. Tredje takten
börjar när kolven passerat övre dödläget, kort in i denna takt når cylindertrycket
sitt högsta värde. Det högre trycket beror av att förbränningen medfört en tempe-
raturökning som i sin tur enligt termodynamikens lagar medfört en tryckökning. På
grund av tryckskillnaden mellan kolvens ovan och undersida fås nu en nettokraft
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neråt, det är alltså under denna takt motorn uträttar ett arbete. Den fjärde takten
börjar när kolven återigen passerat sitt nedersta läge. Under denna takt öppnas av-
gasventilen, där den förbrända gasen expanderar ut samtidigt som kolven trycker ut
den. Vevaxeln snurrar alltså två varv under en förbränningscykel. De ovan beskriv-
na takterna benämnes ofta insugs-, kompressions-, expansions- och avgastakt och
upprepas periodiskt tills motorn stängs av.

Cylinderantal
Personbilar är vanligtvis utrustade med motorer med mellan 4 och 12 cylindrar. Fyr-
cylindriga motorer förekommer särkskilt ofta och eftersom Trionic enbart har stöd
för fyrcylindriga motorer kommer arbetet utgå från fyrcylindriga motorer. Fördelen
med flera cylindrar är framförallt att en jämnare motorgång kan erhållas genom att
låta var och en av cylindrarna arbeta i olika takter. Kolvarnas hastigheter varierar
inte lika mycket mellan olika arbetstakter på motorer med fler cylindrar. I europeis-
ka bilar är tändföljden vanligtvis 1-3-4-2 och varje antändning är separerad med 180
vevaxelgrader. Det innebär att cylinder 1 och 4 går parallellt men helt i motfas, när
cylinder 1 är i kompressionstakten är cylinder 4 i avgastakten. Motsvarande gäller
för cylinder 2 och 3. Denna tändföljd kommer att förutsättas i kommande avsnitt.

Volymetrisk verkningsgrad
Vid olika beräkningar är det relevant att känna till en förbränningsmotors sug-
förmåga, d.v.s. förmåga att suga i sig luft under insugstakten. Den volymetriska
verkningsgraden, ηv, är ett mått på detta och är definierad enligt:

ηv = ṁa

ρa,iVd
N
2

(1)

där ṁa är massflödet av luft in till cylindern, ρa,i är den inducerade luftens densitet,
Vd är motorns slagvolym och N är varvtalet. Eftersom insugstakten bara inträffar en
gång vartannat vevaxelvarv tillkommer faktorn 1

2 . Den volymetriska verkningsgraden
är alltså förhållandet mellan inducerat luftvolym och den hastighet som luftvolym
förflyttas av kolven i motorn [6]. Det är många olika faktorer som påverkar den
volymetriska verkningsgraden, framförallt design av motor, insug och grenrör men
även motorvarvtal och faktorer som påverkar luftens densitet [6].

2.2 Bränsleblandning

För att erhålla bra verkningsgrad och låga avgasemissioner kan olika parametrar
varieras. Viktiga parametrar som kan optimeras med hjälp av elektronisk motor-
styrning är bränsleluftförhållande, tändtidpunkt, tillförd bränslemängd och mängd
återcirkulerade avgaser (EGR).

4



Bränsleluftförhållande
Bränsleluftförhållandet är förhållandet mellan massflödet av luft och bränsle enligt:

ṁa

ṁf

= A

F
(2)

När ett kolväte förbränns krävs det syre och förbränningen sker enligt:

CaHb + iO2 = jCO2 + kH2O (3)

Om kolvätemolekylens, d.v.s. bränslets, struktur är känd kan antalet syremolekyler
som krävs för att reaktionen ska gå jämnt ut bestämmas genom att lösa ut bokstä-
verna i, j och k ur reaktionsformeln. Eftersom massan av alla ingående molekyler
är kända kan då massförhållandet mellan det syre och bränsle som krävs beräknas,
detta förhållande kallas det stökiometriska bränsleluftförhållandet.

Vanligtvis mäts bränsleluftförhållandet i förhållande till det stökiometriska bräns-
leluftförhållandet, denna kvot betecknas λ och ges enligt [7]:

λ =
(A
F

)
(A
F

)s
(4)

där (A
F

)s är det stökiometriska bränsleluftförhållandet. Detta innebär att λ = 1
när bränsleluftförhållandet i den tillförda bränsleblandningen sammanfaller med det
stökiometriska värdet. Är λ > 1 eller λ < 1 sägs bränsleluftblandningen vara snål
respektive fet.

Eftersom det används luft och inte rent syre vid förbränningen i en förbränningsmo-
tor tillkommer det fler faktorer i ekvation 3. Luft består framförallt av syre och kväve
men även låga halter av andra gaser. Om det bortses från de låghaltiga gaserna är
den molara andelen syre och kväve 0.2095 respektive 0.7905 [6]. Det innebär att
det går 1−0.2095

0.2095 = 3.773 stycken kvävemolkyler per syremolekyl. I ekvation 3 måste
hänsyn också tas till att många bränslen även innehåller etanol som innehåller syre.
Dessa två faktorer leder till att reaktionsformeln för förbränningen istället blir:

CaHbOc + i(O2 + 3.773N2) = jCO2 + kH2O + 3.773iN2 (5)

Den ovan beskrivna metoden för bestämning av det stökiometriska bränsleluftför-
hållandet kan även användas för ekvation 5. För bensin som består av C1H1.87 [7],
fås det stökiometriska bränsleluftförhållandet (A

F
)s = 14.60. Många fordon använ-

der sig av 95 oktanig bensin, vilket enligt svensk standard kan bestå av upp till 10
procent etanol (SPBI, 2010). Det betyder alltså att det stökiometriska bränsleluft-
förhållandet avviker från 14.60 och det stökiometriska bränsleluftförhållandet för
bensin anges av en annan källa till 14.70 (A. Ullrich, 24).
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Inverkan på förbränning
Bränsleluftförhållandet påverkar många olika parametrar, bland annat påverkas av-
gasemissioner, uteffekt och specifik bränsleförbrukning. Figur 3 visar hur specifik
halten av CO, HC och NOx i avgaserna varierar beroende på lambdavärdet.

Figur 3: Lambdavärdets inverkan på effekt, specifik bränsleförbrukning samt avgasemissio-
nerna CO, HC och NOx [2].

För att erhålla låga avgasemissioner måste hänsyn tas till att en trevägskatalysator
inte ger optimal effekt för alla olika lambdavärden. Det gäller att lambdavärdet
inte bör avvika från det stökiometriska värdet, λ = 1, med mer än 1% om optimal
reningsförmåga ska erhållas [1].

2.3 Bränsletillförsel

Moderna ottomotorer är vanligtvis utrustade med insprutning, det innebär att bräns-
letillförsel sker direkt ovanför insugsventilerna med bränslespridare. Dessa styr över
mängden tillsatt bränsle medan insugsventilerna bestämmer under vilket tidsinter-
vall bränsleluftblandningen skall induceras i cylindern. Principskissen av K-Jetronic
i Figur 1 visar placeringen av bränslespridaren, nr. 6, i förhållande till insugsventilen.

2.4 Tändning

Tändstift och energiöverföring
Tändstiftet består huvudsakligen utav två isolerade elektroder, ena elektroden jor-
das i motorn och den andra elektroden är kopplad till en tändspole som levererar
högspänningspulser. Högspänningspulserna joniserar gasen mellan elektroderna och
till slut sker ett överslag, en gnista bildas. Gnistbildningen kan beskrivas med tre
olika stadier som på engelska betecknas, breakdown, arc och glow. Det som har
störst betydelse är emellertid den från gnistan till gasblandningen överförda energin
och durationen för denna energiöverföring. Hur mycket energi som behövs för att
uppnå pålitlig tändning beror på vilka förhållanden som råder, bland annat inverkar
bränsleluftförhållande, tryck, temperatur och strömning i förbränningsrummet [7].
Det anges att en total gnistenergi på 50 mJ som överförs under en duration på minst
0.5 ms är tillräckligt för att erhålla pålitlig tändning [6]. Hur mycket energi som krävs
varierar i stor grad från cykel till cykel eftersom lokala skillnader i bränsleluftförhål-
landet förekommer [7]. När bränsleblandningen antänts skapas en turbulent flamma
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som propagerar genom förbränningsrummet, för att reducera flammans färdväg bör
tändstiftet placeras centralt [7].

Tändtidpunkt
Tändtidpunkten är den tidpunkt som gnistan avges och anges vanligtvis i antal ve-
vaxelgrader före övre dödläget. Precis som föregående mening antyder sker vanligtvis
gnistbildningen innan kolven nått det övre dödläget, detta benämns förtändning.
Vanliga värden på förtändningen är mellan 10 och 40 vevaxelgrader och förbrän-
ningen har vanligtvis en duration på mellan 40 och 60 vevaxelgrader [6]. Orsaken
till att förtändning är önskvärt är framförallt på grund av att bränslet inte för-
bränns momentant och att den önskade tryckökningen ovanför kolven således blir
fördröjd. För att inte motverka kolvens rörelse önskas ett lågt cylindertryck innan
övre dödläget och en kraftig tryckökning direkt efter övre dödläget. Inställning av
tändförställningen är alltså en kompromiss mellan för tidig och för sen tändning och
för alla driftsförhållanden finns en förtändning som ger maximalt vridmoment och
alltså även maximal effekt. Figur 4 visar hur cylindertrycket varierar som funktion
av vevaxelvinkel under en förbränningscykel, där syns det att förtändningen är cirka
20 grader och att det resulterar i ett maxtryck strax efter övre dödläget.

Figur 4: Kurvorna visar cylindertryck som funktion av vevaxelläge. Den streckade kurvan
visar trycket när motorn körs utan förbränning, d.v.s. motorns kompressionsförhållande.
TC och BC är övre respektive undre dödläge [6].

Inverkan på avgasemissioner
Förtändningen påverkar i hög grad avgasemissionerna, Figur 5 visar förtändningens
inverkan på CO-, HC- och NOx-utsäppet för olika tändningsinställningar. Det är
tydligt att lägst avgasemissioner fås för lägre förtändning, detta kan dock innebära
lägre vridmoment och högre bränsleförbrukning [1]. Allmänt gäller det att optimera
tändinställningen med avseende på många parametrar.
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Figur 5: Avgasernas halt av CO, HC och NOx för olika värden på tändförställningen [1].

2.5 Okontrollerad förbränning

Allt för höga cylindertryck och förbränningstemperaturer kan leda till okontrollerad
förbränning, vilket i sin tur kan leda till motorhaveri på några få sekunder [7]. Här
har framförallt tändtidpunkten stor betydelse men även bränsleluftförhållande och
restgashalt inneverkar. Det finns huvudsakligen två olika sorters förbränningsförlopp
som är mycket skadliga för motorn, knackning och ytantändning.

Knackning
Knackning innebär att den del av bränsleblandningen som ligger långt bort från
tändstiftet självantänder innan den av tändstiftet inducerade flamman når dit. Själ-
vantändningen beror på att cylindertryck och temperatur blir allt för höga, som i
sin tur kan bero av för tidig tändtidpunkt. Energifrigörelsen vid knackning sker be-
tydligt snabbare än vid normal förbränning vilket leder till hastigt ökad temperatur
och ojämn tryckfördelning som slutligen leder till tryckvågor. På grund av knackning
ökar värmetransporten till de omgivande delarna i förbränningsrummet, om detta
fortgår allt för länge tappar således delarna sin hållfasthetsförmåga. Tryckvågorna
förstärks också kraftigt på grund av de smala spalterna som uppkommer mellan kolv
och cylinderhuvud, respektive kolv och cylindervägg, detta kan ge en tryckökning
på upp till 200 gånger [7]. Knackning kan motverkas genom att förbränningstem-
peraturen sänks. Enligt ideala gaslagen är T = PV

νR
, för att erhålla lägra förbrän-

ningstemperaturen kan därför kompressionsförhållandet sänkas. En annan metod
är att tillföra inertgaser då dessa på grund av sin värmekapacitet tar upp värmee-
nergi, med bibehållen kompression i motorn. Problemet kan också lösas genom att
reducera mängden bensin i bränsleblandningen, vilket gör den mer svårantändlig [7].

Ytantändning
Temperaturökningen vid knackning kan leda till att ytor i förbränningsrummet blir
så pass varma att de antänder bränsleblandningen under nästa cykel. Om denna an-
tändning sker innan ordinarie tändtidpunkt är det mycket troligt att cylindertryck
och temperatur blir ännu högre med ännu allvarligare knackning och ytterligare tem-
peraturökning som följd. Ytantändningar beror till stor del av förbränningsrummets
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konstruktion men även utav . Om ytantändning inträffat hjälper det inte med att
senarelägga tändningen, i övrigt kan samma metoder som vid knackning användas
för att stoppa eller minska risken för att förloppet inträffar.

3 Elektronisk motorstyrning

3.1 Övergripande konstruktion

Ett elektroniskt motorstyrsystem består av en styrdator, till vilken olika givare
och ställdon är anslutna. Givarna ger styrdatorn information om motorns aktu-
ella driftstillstånd, denna information bearbetas i styrdatorn och styrsignaler ställs
ut till ställdonen. Informationen från givarna kommer antingen som analoga eller
digitala signaler, för fallet med analoga signaler måste en omvandling till digitala
signaler ske innan de kan bearbetas. Motsvarande gäller för styrsignalerna, styrda-
torn ställer ut digitala signaler som omvandlas till analoga och förstärks innan de
når styrdonen.

Allmänt gäller det att ett styrsystems uppbyggnad varierar beroende på tillverkare
och modell. Motronic är ett av de tidigare systemen med elektronisk styrning av
både tändning och bränsleinsprutning. Figur 6 visar en principskiss över den mest
grundläggande versionen.

Figur 6: Principskiss av Motronic [1].
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3.2 Styrdatorn

Hårdvara
Styrdatorn är i grunden en mikrodator, det vill säga att den består av en mikropro-
cessor som har tillgång till olika minneskretsar. Integrerad i samma enhet är enligt
ovan också olika omvandlare, för omvandling av analoga till digitala signaler och
vise versa. Vidare behöver vissa insignaler filtreras från mätbrus, samt förstärkas
för att mätbara signaler ska erhållas. Figur 7 visar vilka huvudsakliga enheter en
styrdator består av.

Figur 7: Principskiss över en styrdator [5].

Enligt Figur 7 finns det tre olika minneskretsar, ROM (Read Only Memory), RAM
(Random Access Memory) och KAM (Keep Alive Memory). I ROM finns all pro-
gramkod och motorspecifik data lagrad. RAM är styrdatorns arbetsminne, här lagras
tillfälliga data som mikroprocessorn behöver vid olika beräkningar. Det både skrivs
och läses från det här minnet under drift. KAM används för att lagra felkoder och
adaptiva data1. Detta minne nollställs inte när bilen stängs av till skillnad från RAM
[5]. För att kunna bedömma spänningsamplituder på signaler behövs en referens-
spänningskälla. Referensspänningskällan står alltid till förfogande med en konstant
referensspänning och används framförallt vid signalomvandlingarna varvid det är
viktigt att styrsignaler bibehåller korrekt karaktär och att insignaler uppfattas rätt.
En del ställdon är även beroende av batterispänningen och för att mäta variationer
i denna behövs en referensram.

Mjukvara
Den motorspecifika datan lagrad i styrdatorns ROM kan åskådliggöras med hjälp
utav tabeller eller funktionskurvor. Varje tabell innehåller information om hur en viss
motorparameter beror av olika variabler. Variablerna mäts utav givarna vilket gör
det möjligt att erhålla information om den okända parametern genom att bestämma
vilket tabellvärde som hör ihop med givarsignalen. Det finns därför åt minstone en
tabell per givare som finns. Många givarsignaler jämförs dock med olika tabeller
beroende på vilket driftstillstånd motorn befinner sig i. Ett exempel är att i Trionic 5
används särskilda tabeller för bestämning av tändförställning och bränslemängd när

1Adaptiv data innehåller de korrektionsfaktorer som erhålls från olika återkopplade reglerkret-
sar, se kapitel 3.5 för utförligare förklaring.
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motorn opererar normalt respektive när knackningar detekterats i kombination med
ett absoluttryck i insuget på åt minstone 140 kPa [8].

3.3 Givare och ställdon

Luftspjäll och spjällägesgivare
Luftspjällets uppgift är att reglera motorns lufttillgång och kontrolleras utav gaspe-
dalen. På grund av bensinens relativt luftens höga densitet innebär ett hastigt ga-
spådrag en fördröjning av bränslet. Denna fördröjning leder till att motorn går
snålt, för att undvika detta tillsätts extra bensin vid gaspådrag, så kallad accele-
rationsanrikning. Informationen om när accelerationsanrikningen behövs kommer
från spjällägesgivaren. I Motronicsystemet i Figur 6 består spjällägesgivaren av en
strömbrytare som indikerar om luftspjället är helt stängt, fullt öppet eller någonstans
däremellan [1]. På så sätt får styrdatorn information direkt när luftspjället öppnas
och extra bränsle kan skjutas till. Spjällägesgivaren används också vid motorbroms
då bränslemängden bör reduceras. Det förekommer också spjällägesgivare som utö-
ver strömbrytare i ändlägena även har variabel resistans däremellan, med en sådan
kan luftspjällets öppningsvinkel beräknas och ändringar av densamma detekteras
för alla vinklar.

Mätning av luftflöde
För att bestämma hur mycket bränsle som skall sprutas in i motorn behöver styr-
datorn information om den i motorn inducerade luftmassan. Det förekommer olika
metoder för att bestämma den, en metod bygger på att volymsflödet av luft mäts
mellan luftfilter och luftspjäll. Utifrån detta kan massflödet beräknas enligt ekva-
tion 6.

ṁa = Φρa (6)

Där ṁa är massflödet, Φ är volymsflödet och ρa är luftens densitet. Eftersom den-
siteten av en gas varierar med lufttryck och temperatur behöver hänsyn även tas
till dessa parametrar. För att mäta luftflödet används en mekanisk luftflödesmätare,
den består av en fjäderbelastad mätskiva som påverkas av luftflödet och i sin tur
påverkar en potentiometer. Det ligger hela tiden en spänning över potentiometern
och när mätskivan påverkas av luftflödet ändras den slutna kretsens resistans. Uti-
från skillnaden i spänning kan styrdatorn avgöra mätskivans vinkel. På grund av att
fjäderns fjäderkonstant är känd kan luftflödets kraft på mätskivan beräknas. Den
ges även av formeln för luftmotstånd, ekvation 7.

FD = 1
2ρav

2CDA (7)

Där v hastigheten av mätskivan relativt luften, CD en konstant beroende av skivans
geometri och A mätskivans, mot strömningen, vinkelräta area. FD, CD och A är kän-
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da vilket gör att √
ρav kan beräknas. Utsignalen påverkas alltså av luftens densitet

med en faktor √
ρa, för att ta hänsyn till densitetsskillnader är luftflödesmätaren

även utrustad med en temperaturgivare och på insuget sitter det ofta en tryckgivare
[1].

En annan metod för att bestämma luftmassan bygger på att luftflödet passerar
en med elektrisk ström upphettad platinatråd. Strömmen som krävs för att värma
tråden när ett luftflöde passerar ges av ekvation 8.

I = c1

√
(√ρav + c2)

√
∆T
R

(8)

Här är I strömmen, ∆T temperaturskillnaden mellan tråd och luft, R trådens re-
sistans samt c1 och c2 konstanter. Temperaturskillnaden ∆T hålls konstant, vilket
medför att strömmen måste variera enligt 4

√
ρv och ger en reaktionshastighet på

ungefär 1 ms vid ändringar i luftflöde. Strömstyrkan som krävs för att värma trå-
den omvandlas till en spänningssignal som uppfattas av styrdatorn. Denna typ av
givare kallas luftmassemätare. Det går också att hålla trådens temperatur konstant,
detta medför dock en betydligt långsammare reaktionstid vid temperaturändringar
på grund av trådens värmekapacitet [1].

En tredje metod för beräkning av inducerad luftmassa baseras på experimentell
kännedom om motorns volymetriska verkningsgrad. Genom att den är kartlagd för
förekommande driftsförhållanden kan den i motorn inducerade luftmassan beräk-
nas utifrån information från olika givare. Viktiga data för sådana här system är
framförallt lufttemperatur, tryck i insuget och motorvarvtal [8].

Vev- och kamaxellägesgivare
Information om motorvarvtal och vevaxelvinkel fås av vevaxellägesgivaren. Det finns
olika varianter men de mest förekommande bygger på induktion respektive hallef-
fekt. Figur 8 visar en induktiv givare, de mest väsentliga beståndsdelarna är per-
manentmagneten, nr. 1, och solenoidspolen, nr. 6. Permanentmagneten riktar ett
magnetfält mot den på vevaxeln monterade kuggkransen. Kuggkransen är av ett
ferromagnetiskt material vilket innebär att de elektroniska laddningarna ordnar sig
för att motverka det yttre magnetfältet. Det resulterar i att det magnetiska flödet
genom spolen ändras allteftersom kuggarna passerar förbi och en periodisk spänning
induceras. På ett ställe på kuggkransen saknas det vanligtvis en eller två kuggar,
detta fungerar som referensmärke och passerar vanligtvis givaren 60 grader innan
kolven i cylinder ett når övre dödläget. Utifrån referensmärket och den oscillerande
spänningssignalen kan vevaxelns läge och varvtal bestämmas [3].
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Figur 8: Induktiv givare för mätning av varvtal och vevaxelvinkel [1].

Eftersom vevaxel roterar två varv per arbetscykel är informationen från vevaxellä-
gesgivaren är inte tillräcklig för att entydigt avgöra motorns läge. Detta kan dock
bestämmas med hjälp av t.ex. en kamaxellägesgivare. Kamaxellägesgivaren är van-
ligtvis en hallgivare som antingen ger en hög eller en låg utsignal beroende på om det
är cylinderpar 1 och 2 eller cylinderpar 3 och 4 som befinner sig i kompressions- och
expansionsfas. Denna information tillsammans med vevaxelgivarens referensmärke
är tillräcklig för att bestämma motorns läge.

En fördel med induktiva givare är att de klarar högre frekvenser, en nackdel är dock
att signalerna behöver omvandlas till från analoga till digitala samt förstärkas innan
de kan bearbetas i styrdatorn. En fördel med hallgivare är att de inte kräver en viss
rotationshastighet för att fungera, det kräver däremot induktiva givare [3].

Temperaturgivare
För att veta om motorn är kall eller varm mäts kylarvattnets temperatur av en
temperaturgivare. Den består av en resistor med temperaturberoende resistans. Un-
der drift ligger det hela tiden en spänning över givaren, utspänningen varierar med
kylvattentemperaturen och används som insignal till styrdatorn.

Lambdasond
Lambdasonden är placerad i fordonets avgassystem och mäter syrehalten i avgaser-
na. Den kan liknas vid ett litet provrör av keramik, där den slutna änden är instuc-
ken i avgasröret. På så sätt har utsidan av lambdasonden kontakt med avgaserna
medans insidan har kontakt med den omgivande luften enligt Figur 9. På grund av
skillnaden i syrekoncentration mellan in och utsida uppstår en spänning som an-
vänds som utsignal. Luftens syrehalt kan i det här fallet betraktas som konstant och
sondspänningen beror således enbart av avgasernas syrehalt som i sin tur är starkt
relaterad till bränsleluftförhållandet. Utspänningen från lambdasonden påverkas i
stor grad även av dess arbetstemperatur, därför är vissa lambdasonder utrustade
med elektrisk uppvärmning [1].

Utspänningen från lambdasonden har ett språng vid det stökiometriska lambdavär-
det. Enligt figure 9 ger lambdasonden en utspänning på cirka 0.9 V när motorn går
något fett medan den ger en utspänning på cirka 0.1 V när motorn går något snålt.
Utifrån den här informationen kan styrdatorn reglera bränsleluftförhållandet mot
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lambda ett [1].

Figur 9: Utspänning som funktion av lambdavärde och genomskärning av lambdasond [3].

Tändsystem
Tändsystemets uppgift är att alstra högspänningspulser till tändstiftet och det fö-
rekommer framförallt två olika sorters system, induktiv och kapacitiv tändning. Ett
tändsystem som bygger på induktion består av en tändspole med två lindningar, pri-
märlindning och sekundärlindning. Genom att skicka ström genom primärlindningen
alstras ett magnetfält vars fältlinjer går genom sekundärlindningen. När strömmen
bryts avtar magnetfältet hastigt och en ström induceras i sekundärlindningen. På
grund av att sekundärlindningen består av betydligt fler lindningsvarv än primärspo-
len fås en mycket hög utspänning från sekundärspolen [6].

Kapacitiv tändning bygger på att en högspänningskondensator laddas upp med hjälp
en laddningskrets som konverterar batterispänning på 12 V till ungefär 400 V . Den
i kondensatorn lagrade energin ges av G = 1

2CU
2, därför kan energiinnehållet i

högspänningspulserna bestämmas genom att variera laddspänningen, detta sköts av
laddningskretsen. Kondensatorn urladdas via en låginduktiv tändspole genom att
en tyristor tänds. Tidpunkten för gnistbildningen kan på det viset styras mycket
exakt. Gnistan blir mycket energirik men däremot kortvarig, mellan 0.1 och 0.3 ms
[6].

Bränslespridare
Bränslespridarna doserar mängden bränsle och består i princip utav en fjäderbelas-
tad ventil och en solenoidspole. Genom att lägga en spänning över solenoidspolen
motverkas fjäderns tryckkraft och ventilen öppnas. Figur 10 visar en bränslespridare
i genomskärning.
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Figur 10: Genomskärning av elektronisk bränslespridare [1].

Spridaren sitter vanligtvis monterad i ventilhuset och är under drift utsatt för ett
konstant styrtryck från bränslesystemet. Detta för att erhålla bra sprutbild och kon-
stant bränsleflöde. För att kunna beräkna mängden insprutad bränsle är spridarens
bränsleflöde angivet för ett specifikt styrtryck. Ventilens öppningshastighet beror av
batterispänningen, det bör tas hänsyn till detta vid beräkning av öppningstiden som
avgör mängden bränsle som sprutas in.

Tomgångsregulator
Tomgångsregulatorn är i princip ett elektroniskt styrt luftspjäll. Regulatorn är mon-
terat parallellt med det ordinarie luftspjället och möjliggör reglering av luftmängden
vid tomgångskörning.

3.4 Motorstyrningens funktion

Styrdatorns arbete kan sägas var uppdelat i två huvudområden, ett för att styra
bränsleinsprutning och ett för att styra tändning. För vart och ett av dessa områ-
den finns det två huvudsakliga driftslägen, ett driftsläge med öppen styrning och
ett med återkopplad styrning. När öppen styrning används bestäms bränslemängd
och tändläge utifrån olika förställfält. Det är förställfälten som är lagrade i tabel-
lerna i styrdatorns ROM. Öppen styrning används framförallt vid varmkörning och
fullastkörning.

I övriga situationer kompletteras den öppna styrningen med återkopplad styrning.
Det bygger på att korrektionsfaktorer kontinuerligt genereras när de återkopplade
reglerkretsarna är aktiverade. Dessa faktorer sparas i egna adaptiva tabeller styr-
datorns KAM och används sedan som en sista justering innan styrsignalerna ställs
ut. De här tabellerna utgör det adaptiva datat och med jämna tidsintervall adderas
dessa korrektionsfaktorer till värdena i förställfälten lagrade i ROM. Detta kallas
adaption och på så vis uppdateras grundinställningarna allteftersom driftsförhållan-
den ändras. Det finns vanligtvis gränsvärden för hur mycket de adaption får påverka
de ursprungliga förställfälten [8].
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Styrning av bränsleinsprutning
Mängden bränsle som skall sprutas in i motorn beror av motorns aktuella driftstill-
stånd. Vidare är det spridarnas öppningstid som avgör mängden insprutad bränsle.
Öppningstiden bestäms av en funktion som innehåller olika variabler. Dessa variab-
ler finns sparade i styrdatorns ROM och beror utav motorns driftstillstånd. Beroende
på insignaler från givare hämtas ett för driftstillståndet specifikt värde ur den med
givaren tillhörande tabellen. Detta värde används sedan i funktionen för beräkning
av spridarens öppningstid.

För att erhålla ett bra bränsleluftförhållande krävs det framförallt information om
den i motorn inducerade luftmängden. Den är proportionell mot kvoten av luftflöde
och varvtal enligt ekvation 9 [6].

ma ∝ ṁa

N
(9)

Därför krävs det huvudsakligen information ommotorvarvtal och insugsluftens mass-
flöde. Andra viktiga faktorer som inverkar är motortemperatur och tryck i insuget.
Den beräknade öppningstiden korrigeras slutligen med faktorer från lambdaregle-
ringen.

Styrning av tändning
För att uppnå så bra verkningsgrad som möjligt bör förtändningen ställas så nära
tändinställningen för maximalt vridmoment som möjligt. Tidigare tändning innebär
däremot högre avgasemissioner, framförallt högre NOx-halter och risken för knack-
ning ökar. Tändläget måste därför bestämmas med omsorg. Det som bestämmer var
tändtidpunkten bör ligga är framförallt motorvarvtal, luftflöde, motorbelastning och
motortemperatur. Det finns ett grundförställningsfält som baseras på data om varv-
tal och luftflöde. Till denna grundförställning adderas sedan en lastberoende faktor
och slutligen en faktor beroende av motortemperatur [5]. När motorn körs i åter-
kopplat läge adderas även en korrektionsfaktor från knackningsregleringen. För att
ställa ut styrsignalen vid rätt tidpunkt krävs information från vevaxellägesgivaren.

3.5 Reglerområden

Knackningsreglering
Knackningsreglering bygger på att signaler från en knacksensor återkopplas till styr-
datorn. Utifrån detta kan knackningen snabbt motverkas genom att till exempel se-
narelägga tändtidpunkten. Detta medför att tändläget kan ställas betydligt närmare
den optimala tändtidpunkten. Detta beror delvis på att stora säkerhetsmarginaler
behövs för system utan knackreglering [1].

En algoritm för knackningsreglering kan se ut enligt följande. Varje gång en knack-
ning detekteras senareläggs tändningen med ett specifikt antal grader. När knack-
ningar upphör att registreras och motorn arbetat knackfritt under ett bestämt tidsin-
tervall avanceras tändningen istället i små steg. Tändningen avanceras tills knack-
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ningar återigen detekteras, för att då återigen senareläggas. Med en sådan algoritm
kan motorn köras nära knackgränsen. Ifall det vid knackning inte hjälper med att se-
narelägga tändningen kan extra bränsle tillsättas. Det har en kylande effekt och ökar
även flamhastigheten. Om systemet är utrustat med EGR-ventil kan även inertgaser
tillsättas för att sänka förbränningstemperaturen [1].

Lambdareglering
Spänningssignalen från lambdasonden jämförs mot en referensspänning, vanligtvis
500 mV . Utifrån detta avgör styrdatorn om motorn går fett eller snålt och korrige-
rar öppningstiden för spridarna därefter. För att inte erhålla allt för hastiga föränd-
ringar i bränsleluftförhållandet innehåller reglerkretsen en integrator. På grund av
tidsfördröjningen från det att bränslespridarna sprutat in bensin till att avgaserna
når lambdasonden kan inte bränsleluftförhållandet hållas konstant vid lambda ett.
Istället oscillerar förhållandet kring lambda ett [1].

4 Skillnader mellan Motronic och Trionic

Både Trionic och Motronic är så kallade sekventiella system. Det innebär att änd-
ringar i tändning och insprutning för enskilda cylindrar kan göras. Det föreligger
däremot skillnader i hur tändning, knackningsdetektering, motorlägesavkänning och
mätning av inducerad luftmassa går till.

4.1 Motronic

Tändning
Grundversionen av Motronic använder sig utav elektronisk transistortändning. Att
den är elektronisk innebär att styrdatorn ställer in tändningen utifrån ett förställfält.
Systemet är också utrustat med knackningsreglering som bidrar med korrektions-
faktorer till förställfältet. Systemet består av en induktiv tändspole kopplad till en
högspänningsfördelare. Fördelaren ser till att högspänningspulserna når alla cylind-
rar [1]. En transistortändning av denna typ ger långvariga gnistor, cirka 2 ms [6].

Knackningsdetektering
Motronic använder sig utav en i motorblocket monterad knackningssensor. Den re-
gistrerar vibrationer. Det krävs vanligtvis en sensor på en fyrcylindrig motor. För
att urskilja knackningar från andra vibrationer filtreras signalen genom ett band-
passfilter. För att reducera mängden data är sensorn bara aktiv under tidpunkter
när det är möjligt att knackningar kan förekomma [1].

Lägesavkänning
För att entydigt bestämma i vilken fas motorn befinner sig i används en i fördelaren
monterad hallgivare som ger information om vilket cylinderpar som befinner sig i
kompressions- och avgastakt och vise versa. Detta bygger på samma teknik som
beskrivits i kapitel 3.3 [1].
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Mätning av inducerad luftmassa
Motronic använder sig av en luftflödesmätare samt en temperaturgivare för att mäta
den i motorn inducerade luftmängden. Lambdaregleringen tar hänsyn till andra
störningar som t.ex. tillverkningstolleranser och förslitningar [1].

4.2 Trionic

Trionic har en så kallad tändkasset med flera funktioner. I denna finns tändnings-
komponenter, elektronik för knackdetektering samt elektronik för lägesavkänning.
Tändkasseten är monterad direkt på motorns ventilkåpa vilket ses i Figur 11.

Figur 11: Bild av tändkasseten monterad [8].

Tändning
Trionic använder sig utav ett helelektroniskt kapacitivt tändsystem. Detta system
har en tändspole för varje cylinder och en högspänningskondensator med tillhörande
laddningskrets. Laddningskretsen tar hänsyn till batterispänning och driftsförhållan-
den och kan på så sätt ladda kondensatorn med en lämplig energimängd [8].

Knackdetektering
Knackningar detekteras med hjälp utav mätningar av joniseringsenergin i förbrän-
ningsrummet. För att göra detta krävs det att det finns joner som skapas på grund
av kemiska reaktioner i flamfronten. Mätningen utförs genom att lägga en likspän-
ning över tändstiftets elektroder. Det bidrar till att ett elektriskt fält skapas som
i sin tur påverkar jonerna och skapar en elektrisk ström. Antalet joner och alltså
även jonisationsströmmen varierar med cylindertryck och temperatur. Därför kan
skillnader i ström användas för att detektera knackningar. Vid utebliven antändning
av bränsleblandningen skapas inga joner, det medför att detta även kan användas
för att upptäcka utebliven tändning [8].

Lägesavkänning
För att bestämma vilket cylinderpar som befinner sig i kompressions- och avgastakt
används samma signal som vid mätning av knackning. Detta är möjligt genom att
mäta joniseringsströmmen över två cylindrar samtidigt. Det kräver dock att alla
spridare aktiveras under uppstart [8].

Mätning av inducerad luftmassa
I Trionic utförs ingen direkt mätning av inducerade luftmassa. Här används istället
den i avsnitt Mätning av luftflöde i kapitel 3.3 senast beskrivna metoden.
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5 Diskussion

Utifrån studierna inom förbränningsmotorteknik och jämförelsen av Trionic och Mo-
tronic kan det konstateras att tändsystemet i Trionic förutsätter att en tillräckligt
homogen bränsleblandning kan erhållas vid tändtidpunkten. Detta beror på att den
betydligt kortvarigare gnistan inte hinner komma i kontakt med lika stor del av
bränsleblandningen som en mer långvarig gnista. Eftersom utebliven tändning för
det första medför att motorn inte uträttar något arbete och för det andra att kata-
lysatorn kan gå sönder bör det kontrolleras att säker tändning fås vid användning
av detta system. Detta bör dock inte ses som ett hinder för att använda system med
kapacitiv tändning då gnistan är mycket energirik och på så vis ger god tändning så
vida den kommer i kontakt med rätt bränsleblandning. På grund av den korta tiden
det tar att alstra en gnista är kapacitiva system lämpliga för högvarviga motorer.

En nackdel med Motronics tändsystem är att det har en högspänningsfördelare,
det medför en extra kortslutningspunkt där mer eller mindre gnistenergi kan gå
förlorad beroende på fördelarens skick. Fördelaren slits med tiden vilket naturligvis
är negativt.

Luftflödesmätaren i Motronic medför en begränsning i luftintaget, vilket ger upp-
hov till energiförluster. Ett annat problem är att den här typen av luftflödesmätare
inte tar hänsyn till att en del luft går bakvägen i insuget. Det inträffar på grund
av att insugsventilen stänger efter att kompressionstakten börjat. Detta bidrar na-
turligvis till mätfel. I det här fallet kan det eventuellt vara bättre att använda den
luftmätningsteknik som Trionic använder sig av. Eftersom den är baserad på labo-
ratoriemätningar bör den ta hänsyn till det här fenomenet. Den tekniken medför
heller inga begränsningar i insuget.

Knackdetektering utifrån joniseringsenergi innebär att mätningarna utförs närmare
källan från vilken knackningarna härstammar. Det skulle eventuellt kunna innebära
mindre mätbrus jämfört med metoden som använder sig en vibrationskänslig givare.
Ifall detta är fallet bör gränsen för vad som ska detekteras som knackningar kun-
na läggas närmare gränsen för skadliga knackningar. Det skulle medföra ett något
bredare intervall för optimering av tändläget. En annan fördel med mätningar av
joniseringsenergi är att det även kan användas för att avgöra i vilket läge motorn
står i. Då behövs alltså ingen kamaxelgivare.
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6 Slutsats

Det här arbetet har visat att elektronisk motorstyrning är ett viktigt verktyg, fram-
förallt på grund av att det möjliggör implementering av återkopplade reglerkretsar.
Två viktiga reglerkretsar, lambdareglering och knackningsreglering möjliggör att
bland annat tändning kan justeras för optimal verkningsgrad och att bränsleluftför-
hållandet kan justeras för erhålla minimala avgasemissioner.

Det visar sig att styrsytemet Trionic har ett tändsystem som lämpar sig för motorer
som arbetar på höga varvtal med bra kontroll över bränsleluftblandningens homo-
genitet. Medan tändsystemet i Motronic tillåter större variationer i homogeniteten.

Det faktum att Trionic kan sköta både knackdetektering och motorlägesavkänning
med hjälp utav samma enhet tycks vara mycket praktisk då det eliminerar kamax-
ellägesgivaren från systemet.
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