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Enklare styrning av dieselmotorer 
med hjälp av datormodeller 

POPULÄRVETENSKAPLIGA SAMMANFATTNING AV MASTERUPPSATSEN CONTROL DESIGN FOR THE 

DIESEL ENGINES THROUGH DESIGN-OF-EXPERIMENTS ANALYSIS OF MODELICA MODEL 

 

Datorn finns idag över allt i samhället och den används effektivt av ingenjörer i hela världen. 

Anledningen till att datorn används i hög grad bland ingenjörer är att den kan på ett snabbt och 

standardiserat sätt svara på svåra frågor. På samma sätt som att man idag kan söka på Google för att få 

reda på all intressant och ointressant information om ditt favoritlag, så finns det program som kan 

beskriver intressant och ointressant om verkliga föremål i datorn. I denna uppsats är det verkliga 

föremålet en dieselmotor. Programmet som beskriver dieselmotorn kan besvara frågor som hur snabbt 

du kan öka farten från 90 km/h till 100km/h. Detta gör att ingenjören kan i förväg säga hur mycket 

bränsle en motor kommer att konsumera utan att bygga och testa den. Detta sparar självklart mycket 

pengar för företaget som ingenjören jobbar på.  

Ingenjören kan inte bara bekymra sig över hur snabbt lastbil skall accelerera. Det finns massor av andra 

parametrar som är viktiga t ex hur mycket skadliga utsläpp lastbilen skall släppa ut, hur stark lastbilen 

skall vara och hur mycket bränsle den skall konsumera. För att kunna klara av att av alla dessa krav 

måste man göra en avvägning av hela processen. För att sätta upp avgränsningarna behöver man en 

kunnighet om motorer. På samma sätt som när man skall baka en kaka finns recept att följa, så finns det 

i motorvärlden recept t ex för hur mycket luft som behövs för att förbränna en viss mängd bränsle utan 

att få höga halter av sot- och kväveutsläpp. 

När man gjort denna avvägning kan man i 

datorn göra flera 100 tester med endast 

några knapptryck. Man kan då hitta de bästa 

inställningarna på motorn utan att testa den 

i verkligenheten.  

 

Denna uppsats, Control design for diesel 

engines through Design-of-Experiments 

analysis of Modelica model, fokuserar på ett 

standardiserat sätt ta fram ett testområde 

och där i söka igenom olika inställningar på 

ventilerna som skapar låga utsläpp av farliga 

ämnen som kan orsaka cancer, försurning av vår närmiljö och övergödning. När man hittat ett intressant 

område att styra motorn i, minskar man storleken på datormodellen av motor till en mindre modell. 

Detta gör man för att det är matematiskt svårt att styra en modell som är stor. En stor modell innehåller 

oftast en massa information som inte alltid är intressant för att styra motorn. En ointressant detalj för 
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styrningen skulle kunna vara hur mycket värmeläckage motor har. Det påverkar självklart hur du vill 

styra motor, men det är påverkar processen i för låg grad jämfört med andra delar av processen. Om det 

är bra motor är den värmen som frigörs vid förbränningen av diesel, mycket större än den värme som 

motorn läcker.   

Trots att man förenklat modellen är det svårt att styra motor. Anledningen till detta är att motorn skall 

klara många olika förhållanden. Den skall klara av att köra upp för Hallandsåsen. Vid andra tillfällen kör 

man in på motorvägen och behöver snabbt öka hastigheten. Det är trots denna ansträngning för motorn 

viktigt att den inte börjar sota eller släpper ut kväve i naturen.  

Uppsatsen fokuserar på att tillämpa ett arbetssätt som Modelon har utvecklat där man en verktygslåda, 

Functional Mock-up Interface Toolbox, för att översätta text mellan olika språk. Det finns många olika 

ingenjörer och många olika språk. Vissa ingenjörer förstår om hur man beskriver processer med 

matematik, andra fokuserar på att försöka styra processerna. För att koppla samman deras arbete 

behöver man ett program som översätter matematiken mellan de olika arbetsgrupperna. Det är just vad 

verktygslådan gör. 

Denna verktygslåda gör det också möjligt för ingenjörernas chef att se över deras arbete och se till att de 

inte försvårar varandras arbete. Samarbetet på arbetsplatsen blir bättre genom att man kan översätta 

varandras arbete och förstå vad ens kollegor gör. Man slipper också att göra samma arbete två gånger. 

Den andra delen av 

uppsatsen är 

styrdelen. Under 

denna del är det 

viktigt med 

återkoppla. På 

samma sätt som när 

man träna på glosor 

skall man fokusera 

på de glosor som 

man inte kan. Så skall 

man under 

styrningsprocessen 

fokusera de uppmäta 

värdena som inte har 

de värdet som man 

har bestämt att de 

skall ha.  

Bilden till vänster 

visar styrmetoden som används i uppsatsens kontrollsignaler. Kontrollsignaler används för att se till så 

att de uppmäta får det värdet som man vill att de skall ha. Man kan se det som när man kör upp för 

Hallandsåsen, om farten sjunker får man trycka hårdare på gaspedalen. Med hjälp av att av en 

farthållare behöver vi inte ens fundera över hur mycket vi skall trycka ner gaspedalen. Det är på samma 

sätt som dessa matematiska fungerar för motorn. På ett automatiskt sätt ser det till att man får rätt 

värde på dess gaspedal.    


