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Förord 
Föreliggande rapport behandlar möjliga metoder för att beskriva tidsförskjutningen 
mellan bränsleförbränning och avgasemission från katalysatorförsedda bensinbilar. 
Rapportens fokus ligger på problematiken kring tidsfördröjningen mellan motorn och 
avgasmätpunkten vid avgasrörets mynning. Inom projektet har även tidsfördröjningen i 
avgasmätutrustningen studerats; resultatet publiceras i VTI notat 41-2005 (Matstoms, 
2005). Tillsammans utgör dessa två publikationer slutrapportering av projektet 
”Vägtrafikens energianvändning och avgasutsläpp. Mät- och utvärderingsmetoder för 
en hållbar utveckling”. 

Projektet har finansierats av Vägverket (dnr AL90B 2002:6805), där Pär Gustafsson vid 
Miljösektionen varit uppdragsgivarens kontaktperson. 

Initiativtagare till projektet var Magnus Lenner, VTI, som till en början även var 
projektledare. Till följd av Lenners sjukskrivning har den del av projektarbetet som 
redovisas här utförts av Rune Karlsson. Han har självständigt planerat och genomfört 
denna projektdel och författat rapporten. Undertecknad har under projektets senare del 
varit formell projektledare. 

Mikael Bladlund har ansvarat för VTI:s mätbil och genomfört de mätningar som 
rapporten baseras på. Ylva Matstoms, VTI, har varit ansvarig för mätutrustningen och 
kalibreringen av den. Hon har i ovannämnda notat redovisat mätningarna. Ulf 
Hammarström, VTI, har genom hela projektet bidragit med värdefulla råd och idéer. I 
förstudien till projektet har Pontus Matstoms, VTI, utvecklat en metod för lokal 
matchning mellan bränsleförbrukning och emissionsdata. Reza Rasooli har deltagit i 
arbetet med den strömningsmekaniska metoden. 

Manuskriptet har vetenskapligt granskats av Jonas Edvardson, Volvo Technology AB, 
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Metoder för synkronisering av körförlopps- och emissionsdata 
av Rune Karlsson 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
Synkronisering av körförloppsdata och emissionsdata är av stor betydelse vid modala 
mätningar av emissioner. Den centrala svårigheten är härvid att bestämma tidsåtgången 
för avgasernas transport från cylindern till avgasmätpunkten, som vanligen är belägen 
vid avgasrörets mynning. Denna tidsåtgång kan variera flera sekunder beroende på 
motorbelastning och körsituation. 

Vi har diskuterat ett antal tänkbara angreppsmetoder för att beräkna denna tidsför-
dröjning. Tre av dessa förslag har testats mer ingående i projektet. Den första metoden 
bygger på att matcha minimipunkter i λ -värde med maximipunkter i kolmonoxid- eller 
kolvätehalter (lokal matchning). De övriga två metoderna utgår från strömnings-
mekaniska principer. Den ena av dessa är mycket enkel och bygger på en jämförelse 
mellan avgasernas volym och avgassystemets volym (kvasistationär modell); den andra 
är en mer avancerad metod som baseras på beräkningar av gasdynamiska ekvationer.  

En betydande svårighet vid utveckling och utvärdering av de olika metoderna har varit 
att vi saknat tillförlitliga korrekta värden på tidsfördröjningen att jämföra med. Förslag 
på en fullödig valideringsmetod (som bygger på att införa små doser av heliumgas i 
luftintaget och mäta dessa med masspektrometer) ges men det har tyvärr inte funnits 
utrymme i projektet att tillämpa denna. I stället har vi jämfört resultaten från de 
studerade metoderna med varandra och dragit slutsatser från dessa jämförelser. 

Metoder som bygger på matchningar mellan kurvorna för motordata och emissionsdata 
har visat sig opålitliga såtillvida att matchningar ofta blir felaktiga. Även när man har ett 
så starkt samband som föreligger mellan låga λ -värden och höga kolmonoxid- eller 
kolvätehalter är det svårt att få riktigt god tillförlitlighet i en automatiserad matchning. 
Felaktiga matchningar leder ofta till mycket dåliga värden på tidsfördröjningarna. I de 
fall då matchningen är korrekt bör dock tidsfördröjningen erhållas med god noggrannhet 
vilken dock påverkas av samplingsfrekvensen. Exempelvis gäller att ju tätare tids-
avstånd mellan mätningarna desto mer exakt bör minimi- och maximipunkter i λ -värde 
respektive kolmonoxid eller kolvätehalt kunna bestämmas. Ett annat problem med dessa 
metoder är att det ofta är glest mellan (lyckade) matchningar (ofta tiotals sekunder 
mellan dem), i synnerhet om körningen gjorts försiktigt utan speciella knycker. För 
mellanliggande punkter vet vi ingenting om tidsfördröjningen. Ett ytterligare (men 
mindre) problem med just λ -värdet är att detta mäts ett stycke nedströms cylindrarna. 
Med en mindre justering kan dock dessa synkroniseras.  

Metoder som bygger på strömningsmekanik karakteriseras av att de är stabila och ger 
värden på tidsfördröjning för samtliga tidpunkter. Nackdelen är att de bygger på 
förenklade fysikaliska modeller och på data som endast delvis finns tillgänglig. Detta 
ger oss i allmänhet fel som kan förväntas vara större än för matchningsmetoden.  

Den kvasistationära metoden är den enklaste av de studerade. Endast tre kvantiteter 
behövs för att tillämpa metoden: avgassystemets volym, cylindrarnas sammanlagda 
slagvolym samt motorvarvtalet (i varje tidpunkt). Metoden har visat sig fungera relativt 
bra i många fall med små avvikelser i tidsfördröjningen jämfört med en lokal 
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matchningsalgoritm. I andra fall blir avvikelsen större (upp till 1,5 sek) vilket får anses 
stort i detta sammanhang. 

Den gasdynamiska metoden kan betraktas som en mer radikal modifiering av den 
kvasistationära, där dynamiken i strömningen modelleras med partiella differential-
ekvationer så att tidsfördröjningen skulle kunna beräknas med högre precision. Den 
gasdynamiska metoden har dessutom potentialen att som sidoeffekt även ge massflödet 
i olika delar av avgassystemet, speciellt i avgasmätpunkten, vilket är av stort värde för 
beräkning av totala emissionskvantiteter utgående från emissionshalter.  

I praktiken har det emellertid visat sig svårt att utforma detaljerna i metoden så att man 
får en tydlig förbättring jämfört med den betydligt enklare kvasistationära metoden. 
Bland de svårigheter som uppstått är olika typer av instabiliter och svängningar som stör 
resultatet. Dessutom har (den beräknade) flödeshastigheten visat sig variera påfallande 
lite mellan olika delar av avgassystemet (vid en viss fix tidpunkt), vilket i så fall innebär 
att den kvasistationära metoden kan anses väl motiverad eftersom den just bygger på 
antagandet om konstant hastighet utefter avgassystemet. En ytterligare nackdel med 
metoden är de långa exekveringstider som krävs.  

Det finns ett antal brister, eller åtminstone osäkerheter, i de formuleringar vi har testat, 
exempelvis: 

• Är formuleringen av randvillkoren rimlig? 

• Temperaturens inverkan är försummad 

• Osäkerhet i beräknade randvärden för massflöde och densitet. Speciellt gäller 
detta kanske vid icke stökiometriska förhållanden 

• Vi försummar friktionen mellan avgaser och rörvägg 

• Förenklad geometrisk modell av avgassystemet används. 

Det finns potential för förbättringar på alla dessa punkter. Samtidigt måste vi hålla i 
minnet att för att metoden ska vara praktiskt användbar krävs att den inte får vara 
beroende av alltför detaljerade indata eftersom sådan information i allmänhet saknas. 
Tanken är ju att metoden ska kunna tillämpas på vilken bil som helst. Enkelhet och 
robusthet måste vara ledord i metodutvecklingen. De varianter av metoden vi har testat i 
detta projekt har som indata krävt samma som för den kvasistationära, men därutöver 
även bränsleförbrukningen och dessutom gärna luftintaget och lambdavärde.  

Validering av den gasdynamiska modellen skulle i princip kunna göras på något av 
följande sätt: 

• Jämförelse med alternativ metod, t.ex. en lokal matchningsmetod 

• Mätning av flödeshastigheten (eller massflöden) vid avgasrörets mynning 

• Insändande av någon indikatorgas (exempelvis helium) vid luftintaget och 
noggrann uppmätning av denna gas vid avgasrörets mynning.  

I detta projekt har utrymme funnits endast för den första metoden. Önskvärt vore att i ett 
framtida projekt validera metoden mer grundligt med de två andra metoderna. 
Speciellt är massflödet vid avgasrörets mynning av stort intresse. Om de beräknade 
massflödena överensstämmer tillräckligt väl med uppmätta skulle metoden även 
kunna användas för detta ändamål. 
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Methods for synchronizing driving patterns and emission data 
by Rune Karlsson 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 
A well-known problem in modal measurements of emissions of gasoline-powered cars 
is the lack of synchronism between engine data and emission data. The main difficulty 
when trying to eliminate this problem is to determine the time required by the exhaust 
gas to move from the cylinder to the trailing edge of the exhaust pipe. This time delay 
can vary several seconds depending on the engine speed and load and also on the 
volume of the exhaust system.  

We discuss a number of conceivable approaches to compute this time delay. Three 
proposed methods have been investigated in more detail. The first of these exploits the 
strong connection between low (minimal) λ -values and high (maximal) concentrations 
of carbon monoxide or hydrocarbons. The other two methods are based on fluid 
mechanical principles. One is a very simple method that compares the volume of the 
exhaust gas and the volume of the exhaust pipe (quasi-stationary method); the other is a 
more advanced method solving gasdynamic equations.  

A significant problem when developing and evaluating the methods has been the lack of 
validation data, i.e. true reliable values for the time delay. We propose a validation 
method (using small quantities of helium and a mass spectrometer to detect it) but due 
to time and financial limitations we have had no opportunity to try it. Instead, we 
compare the results from the investigated methods and draw conclusions from these 
comparisons. 

It seems difficult to avoid mismatching in methods based on matching engine and 
emission data. Even when a strong relation exists between the variables, such as is the 
case for low λ -values and high concentration of carbon monoxide, the reliability of our 
matching algorithm is not acceptable. In those cases where the matching is successful 
the time delay should be obtained with high accuracy, although it is affected by the 
sampling frequency. Another flaw of such methods is that successful matchings are 
sparse, often separated by tenths of seconds, especially when the car is driven smoothly. 
For intermediate points these methods give us no information of the time delay.  

Methods based on fluid mechanics are generally more stable and yield time delays for 
every instant. On the other hand, since they are based on physical models with limited 
accuracy and sometimes non-existing data, the resulting time delay could be expected to 
be less accurate. 

The quasi-stationary method is the simplest among those studied in this paper. Only 
three quantities are needed to apply the method: the volume of the exhaust system, the 
total piston displacement of the cylinders and the engine speed. The method yields in 
many cases small deviations in time delay compared to a local matching algorithm. In 
some cases though, the deviation is larger (up to 1.5 sec). 

The gas-dynamic method could be seen as a modification of the quasi-stationary, where 
the dynamics of the fluid is modelled by partial differential equations (Euler equations). 
Besides having the potential to yield the time delay with higher precision than the quasi 
stationary method, it should also be possible to compute the mass flow at the trailing 
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edge of the exhaust system, which would be very useful when estimating total emitted 
quantities from their measured concentrations. 

It has turned out to be rather difficult to work out the details in the gas-dynamic model 
to yield a clear improvement as compared to the quasi-stationary method. One reason 
for this is that the computed flow velocity does not vary much along the pipe (for a 
given instant). It seems that the boundary conditions play a more important role for the 
time delay rather than the actual dynamics of the flow. Another disadvantage of the 
method is the long execution time. 

There are a number of deficiencies, or at least uncertainties, in the model formulations 
that we have investigated: 

• Is the precision in estimated boundary values satisfactory? 

• The influence of temperature variations in the exhaust system is neglected. 

• The friction between the gas and the walls is neglected. 

• A very simple geometrical model of the exhaust system has been used. 

There is a potential for improvements of all these, and other, shortcomings. On the other 
hand, we must keep in mind that in order to achieve a method that is practically useful, 
it must not be dependent on detailed information that is not available. The method 
should be possible to apply on virtually any gasoline-powered car without much prior 
knowledge of it.  
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1 Bakgrund 
En grundläggande uppgift för det forskningsområde som berör fordons avgasutsläpp är 
att beskriva hur fordonens körmönster påverkar emissionskvantiteterna för olika ämnen. 
Med körmönster (eller körförlopp) avses i allmänhet hastighet och acceleration (som 
funktion av tid eller sträcka) men i vidare mening inbegriper vi även ett antal 
(tillgängliga) motorparametrar, såsom bränsleförbrukning, varvtal, luftintag, etc. 
Sambandet mellan körmönster och motsvarande emissioner uttrycks ofta i form av s.k. 
emissionsfaktorer1. Dessa kan gälla vitt skilda situationer; alltifrån specifika trafiksitua-
tioner (korta tider) som t.ex. en körning genom en korsning eller cirkulationsplats till 
aggregerade varianter gällande hela Sverige för en viss fordonstyp. Typiskt uttrycker 
emissionsfaktorerna utsläppta mängder per enhet (per längdenhet, per tidsenhet eller per 
fordon). Genom multiplikation med trafikarbete eller antal fordon kan totala emissions-
kvantiteter beräknas. Emissionsfaktorer spelar en mycket stor roll vid beräkning av 
emissioner i olika sammanhang.  

Mätning av sambandet mellan körmönster och emissioner kan i princip göras på två 
sätt:  

• fordon utrustade med mätinstrument körs i verklig trafik (s.k. ombord-
mätningar)  

• simulera körningar i laboratoriemiljö och mäta emissionerna med stationär 
utrustning. 

I takt med att fordonens reglersystem blivit alltmer sofistikerade har man funnit det allt 
svårare att i laboratoriemiljö återskapa realistiska förhållanden (speciellt gäller detta 
personbilar). Detta i kombination med att små portabla instrument för mätning av olika 
avgaskomponenter finns kommersiellt tillgängliga gör ombord-mätningar i verklig 
trafik till ett allt viktigare alternativ. (Se Lenner (2000, 2003) för exempel på 
tillämpningar av denna teknik.)   

För att få tillförlitliga värden på emissionsfaktorer krävs mätningar på ett stort antal 
fordon. Ett nödvändigt krav (eller åtminstone ett starkt önskemål) vid dessa mätningar 
är att ingen åverkan görs på fordonen i form av borrning av hål i avgassystem eller 
liknande. Idealet är en enkel montering av prober vid avgasrörets mynning i 
kombination med uttag av motorparametrar direkt från fordonsdatorn. 

Renare fordon och tillgång på bättre analysmetoder innebär dessutom att intresset 
alltmer har fokuserats på studier av snabba förlopp. Små, snabba analysinstrument för 
utvärdering av avgaskomponenter har förbättrat möjligheten till parallell och tidsupplöst 
(modal) karakterisering av data. De mättekniska förutsättningarna finns därmed för att 
vi i princip ska kunna skaffa oss goda modeller för sambandet mellan körförlopp och 
emissioner.  

Det är emellertid inte praktiskt, eller ens teoretiskt, möjligt att mäta alla parametrar 
samtidigt efter samma tidsskala. Exempelvis mäts bränsleflöde före motorn, medan 
avgasprovtagning (för bensindrivna fordon) sker efter katalysatorn (ofta vid avgasrörets 
mynning). Därtill kommer en ofrånkomlig fördröjning i mätapparaturen som beror dels 
på avgasernas transport genom mätslangarna fram till mätinstrumenten, dels på att 
mätinstrumenten inte omedelbart svarar på en impuls. Det som är speciellt besvärligt att 

                                                 
1 En speciell variant av emissionsfaktorer utgör de så kallade motormapparna. En motormapp uttrycker 
emissionskvantiteter för olika värden på acceleration och hastighet (för ett specifikt fordon).  
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komma tillrätta med är att tidsfördröjningen varierar med fordonets rörelsetillstånd och 
motorns tillstånd; vid låga varvtal på motorn strömmar avgaserna långsammare genom 
avgassystemet och tidsfördröjningen blir större än då motorn arbetar vid högre varvtal. 
En viss del av tidsfördröjningen kan man eliminera genom en translation med ett 
konstant värde men en variabel del av betydande storlek kan kvarstå. (Se Lenner & 
Matstoms (2000) för en diskussion om tidsfördröjningsproblematiken.) 

Den variabla tidsfördröjningen är inte acceptabel om man vill modellera emissionerna 
som funktion av fordonets rörelsetillstånd. Det har sedan länge funnits ett starkt behov 
av metoder för tidsmässig sammanjämkning (synkronisering) av data. Först när samtliga 
parametrar (körförloppsdata och emissionsdata) transformerats till en gemensam 
tidsskala kan modelleringsarbetet med framgång påbörjas.  

Även precisionen i beräknade massemissioner äventyras av den variabla tidsför-
dröjningen. Vid ombord-mätning mäts endast halter (volymprocent) av de olika 
avgaskomponenterna. För att erhålla totala utsläpp krävs att man multiplicerar med 
aktuellt massflöde vid mätpunkten. Vid ombordmätning skattas ofta massflödet ur 
bränsleförbrukningen och är således tidsförskjuten jämfört med haltmätningen. En 
synkronisering mellan halter och bensinförbrukning är därför nödvändig. 

 

10 VTI rapport 525 



 

2 Syfte och målsättning 
Det primära syftet med projektet är att ta fram en metodik för tidsmässig samman-
jämkning av körförloppsdata (såsom hastighet och acceleration) och emissionsdata för 
bensindrivna fordon. Eftersom emissionsvärdena kan mätas först efter att avgaserna 
passerat katalysatorn (och vanligen görs vid avgasrörets mynning) innebär detta att 
metodiken måste omfatta bestämning av (den tidsvariabla) tidsfördröjningen mellan 
förbränningen i motorn och motsvarande avgasers utlopp vid avgasrörets mynning. En 
sådan metodik är av mycket stort värde för att kunna skapa tillförlitliga modeller mellan 
körförlopp och motsvarande emitterade kvantiteter.  

Ett sekundärt syfte med arbetet har varit att bidra till en ökad förståelse av de fenomen 
som inträffar vid transporten av avgaserna genom avgassystemet. Förutom själva 
tidsfördröjningen avser vi här främst en beskrivning av den omblandning av gaserna 
som sker i samband med avgastransporten genom systemet och den därmed förknippade 
utjämningen av avgashalterna.  

Problemställningen kompliceras av att vi har ett antal olika tänkbara mätsituationer som 
metodiken bör täcka. Vi har åtminstone följande tre fall att beakta: 

• Speciellt utvecklade avgasmätningsbilar med en riklig uppsättning tillgängliga 
motorparametrar som karakteriserar fordonets ”tillstånd” och dessutom kanske 
speciella prober monterade inuti avgassystemet. Ett sådant fordon finns 
tillgängligt hos VTI 

• Avgasmätningar i speciella laboratorier utrustade med chassidynamometer och 
slangar kopplade till avgasrören men där i princip ingen åverkan på fordonen får 
göras 

• Kommersiellt tillgänglig portabel ombordutrustning för snabb inkoppling i olika 
fordon. Avsedda för större serier av fordon. 

Målsättningen i detta projekt har varit att ta fram en metodik för beräkning av tidsför-
skjutning som är tillämpbar i samtliga fall ovan. 

 

 11 



 

3 Problemställning 
I detta avsnitt beskriver vi problemet i lite mer detalj. Vi klassificerar olika typer av 
tidsfördröjningar som kan förekomma samt diskuterar hur allvarligt problemet 
egentligen är. 

 
3.1 Översiktlig beskrivning av avgassystem och mätutrustning 
I figur 3.1 visas en schematisk bild över hur ombordmätning av emissioner görs för 
VTI:s mätbil. 

 

 
Figur 3.1  Schematisk bild över emissionsmätning med VTI:s mätbil. 
 

Från cylindrarna i motorn (M) strömmar avgaserna genom katalysatorn (K) och de två 
ljuddämparna (L1 och L2). Emissionerna mäts genom att i avgasmätpunkten (P) avleda 
en del av avgasströmmen via slangar fram till sensorerna (S1, S2 och S3). Olika 
sensorer används för bestämning av halterna för olika avgaskomponenter. Halterna 
sparas undan tillsammans med ett antal motorparametrar, exempelvis varvtal och 
bränsleförbrukning, men även temperaturer i olika delar av systemet och lambdavärde. 

Grundförfarandet vid all ombordmätning av emissioner är normalt detsamma som för 
mätbilen. Avgasmätpunkten måste vara placerad nedströms katalysatorn annars fångar 
man inte upp dennas renande verkan. Normal placerar man mätpunkten nära avgasrörets 
mynning för att man inte ska behöva göra någon åverkan på avgassystemet.  

 
3.2 Olika typer av tidsfördröjningar 
Mätvärden från de olika delarna av systemet är tidsförskjutna relativt varandra. Från det 
att en viss bränsledroppe passerar bränslemätaren till dess att motsvarande avgashalter 
registrerats av emissionsmätarna (sensorerna S1–S3 i figur 3.1) kan en avsevärd tid 
förflyta. De tidsfördröjningar som förekommer kan indelas i tre kategorier: 

• Fördröjningar mellan olika motorparametrar 

• Avgastransporten från cylindrar (M) till mätpunkten för avgashalter (P) 
(vanligen belägen vid avgasrörets mynning) 

• Fördröjningar inom emissionsmätningsapparaturen, speciellt transporten genom 
mätslangarna från P till S1–S3.  

Relevanta motorparametrar är bl.a. bränsleförbrukning, varvtal och luftintag. Tidsför-
skjutningarna mellan dessa är i allmänhet ganska små. Varvtalet kan betraktas som helt 
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synkront med förbränningen i cylindrarna. Bensinens passage förbi bränslemätaren sker 
däremot en tid före förbränningen i cylindrarna2. En analog situation gäller vid mätning 
av luftintaget. Bland motorparametrarna kan kanske även λ -värdet3 (och möjligen även 
katalysatortemperaturen) inräknas. Den inbyggda lambdasensorn är ofta (bl.a. på VTI:s 
mätbil) placerad några decimeter uppströms katalysatorn, dvs. någon meter från 
cylindrarna.  

Tidsåtgången för avgastransporten från cylindrar till avgasrörets mynning kan variera 
ganska mycket för olika motorvarvtal och belastningar. Denna tidsfördröjning är därför 
i fokus för denna rapport. Det är mycket rimligt att anta att denna tidsfördröjning är 
oberoende av avgasämne. 

Fördröjningen i mätapparaturen består av två delar. Den ena orsakas av transporten av 
avgaser i slangar från mätpunkten (P) vid avgasrörets mynning fram till mätinstrumen-
ten (sensorerna S1–S3). Eftersom flödet i dessa slangar kan regleras och hållas 
konstant4 är denna fördröjning konstant och känd (bestäms vid kalibreringen5) men 
varierar mellan olika avgasämnen. Den andra typen av fördröjning6 uppstår i själva 
mätinstrumenten och karakteriseras av instrumentens stigtider7. Dessa stigtider kan 
delvis reduceras med en teknik framtagen av Weilenmann et al. (2001, 2002), varvid en 
virtuell uppsnabbning av mätinstrumenten uppnås.  

I denna rapport kommer vi att använda förbränningsögonblicket i cylindrarna som 
referenstid. Detta är ett naturligt val eftersom denna är närmast förbunden8 med 
fordonets körtillstånd (hastighet och acceleration). Om inget annat uttryckligen anges 
avser vi alltså med tidsfördröjning tidsskillnaden mellan nämnda referenstid och aktuell 
mätning. 

Generellt sett gäller att det är de (tids)variabla tidsfördröjningarna som vållar de största 
problemen. Den konstanta tidsfördröjning som uppstår i exempelvis mätslangarna till 
mätinstrumenten kan man enkelt kompensera för genom en konstant tidstranslation. 
Däremot karakteriseras tidsfördröjningen i fordonets avgassystem av variationer i 
storlek. Denna är betydligt svårare att uppskatta och kompensera. 

 

                                                 
2 Denna tidsfördröjning är flödesberoende. Samtidigt finns en inbyggd tröghet i bränslemätaren som 
delvis kan kompensera för ovannämnda fördröjning. (Bränslemätaren på VTI:s mätbil uppges ha en 
tidsfördröjning på maximalt 0,5 sek.) Någon fullständig kompensation kan man knappast hoppas på 
eftersom den flödesberoende fördröjningen är omvänt proportionell mot flödeshastigheten medan 
fördröjningen i bränslemätaren rimligen slår igenom vid förändringar av flödeshastigheten. Någon 
närmare analys av den resulterande tidsförskjutningen mellan bränsleförbrukning och förbränningen i 
cylindrarna har inte gjorts i detta projekt.  
3 Luft/bränsleförhållandet. 
4 En speciell pump driver (en del av avgaserna) från mätpunkten genom slangar fram till mät-
instrumenten. Hastigheten på detta flöde hålls konstant. 
5 I Matstoms (2005) beskrivs kalibreringsförfarandet mer utförligt. 
6 Denna orsakas dels av eventuella filter som sätts in för att förhindra nedsmutsning av instrumenten, dels 
av den tid som åtgår för att fylla de kyvetter där själva mätningen utförs. 
7 Observera att vi skiljer mellan mätutrustningens responstid och instrumentets stigtid. Responstiden 
inkluderar förutom stigtiden även tiden för gastransporten från mätpunkten genom mätslangarna fram till 
mätinstrumentets kyvett. Med stigtid avses tiden som åtgår för att ett impulssteg vid instrumentet ska ge 
ett utslag på mätaren som uppgår till 90 % av maximala värdet. 
8 En viss tidsfördröjning kan möjligen uppstå i fordonets transmissionssystem men detta försummas här. 
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3.3 Vad innebär egentligen tidsfördröjningarna? 
Tidsfördröjningen mellan cylindrar och avgasrörets mynning är egentligen sammansatt 
av två olika komponenter. Förutom den uppenbara fördröjning som uppstår därigenom 
att det tar tid för avgaserna att förflytta sig genom systemet, så har vi även ”dissipativa” 
fenomen, vilket innebär att varje fluidelement sprider ut sig och uppblandar sig med 
övriga element i gasen. Denna uppblandning leder till att topparna i signalen (avgashalt-
erna) blir mindre markanta och smetas ut till en bredare form. Uppblandningen kan 
förväntas vara kraftigast i behållarna (katalysator och ljuddämpare) i avgassystemet och 
mindre omfattande i de smalare delarna (dvs. själva avgasröret).  

Weilenmann et al. (2001, 2002) har (för stationära flöden) med framgång förklarat dessa 
utsmetningar av signaler med enkla gasdynamiska modeller. Avgasernas förflyttning 
genom avgassystemet antas här bestå dels av en ren transport, dvs. en translation, dels 
av en omrörning eller uppblandning. Så länge gaserna transporteras i ett rör med 
konstant diameter kan man betrakta uppblandningen av gaserna som försumbar. Men 
när gaserna når en utbuktning eller reservoar i systemet (t.ex. vid katalysatorn eller 
ljuddämparen) sker en uppblandning. Vi återkommer i avsnitt 6.2 med en utförligare 
beskrivning av Weilenmanns modell. 

 
3.4 Hur stor variation kan vi ha i tidsfördröjningen?  
Det är svårt att i litteraturen hitta specifika värden på de verkliga tidsförskjutningarna9. 
Eftersom dessa är beroende av exempelvis avgassystemets volym och av cylindrarnas 
slagvolym och därmed inte direkt överförbara till andra bilmodeller är kanske den typen 
av uppgifter mindre meningsfulla och kan rentav vara direkt vilseledande. 

Man kan emellertid skaffa sig en uppfattning om hur stora tidsfördröjningarna rimligen 
kan vara genom följande enkla resonemang. Låt V beteckna den totala volymen [liter] i 
avgassystemet, inklusive katalysator och ljuddämpare. Under vartannat varv som 
motoraxeln roterar (fyrtaktsmotor) pressas en gaskvantitet ut ur cylindrarna ungefär-
ligen lika med summan, S, av cylindrarnas slagvolym [liter]. Per sekund skickas alltså 

260 ⋅
⋅ rS  liter avgaser ut från motorn, där r  betecknar varvtalet [varv/min]. Om vi antar att 

varvtalet är konstant och att avgasernas densitet10 är konstant så blir tidsfördröjningen 
genom systemet: 

rS
V

⋅
⋅

=
120τ  (3.1) 

Varvtalet kan typiskt variera från 800 varv/min vid tomgång upp till kanske 4 000 
varv/min. För exempelvis VTI:s mätbil, för vilken V=32 liter och S=2.3 liter, skulle 
detta således svara mot tidsfördröjningar på mellan 0,4 och 2 sek. Variationen i 
tidsfördröjningen skulle alltså uppgå till drygt 1,5 sekunder. 

                                                 
9 Weilenmann et al. (2002) hävdar att tidsfördröjningen kan variera med ända upp till fem sekunder för ett 
bensindrivet fordon. 
10 Med densitet avses här gasernas densitet i cylindern då kolven befinner sig i sitt nedersta läge 
omedelbart före utloppstakten. Under utloppstakten pressas dessa gaser ut i avgasröret och antas då ha 
samma densitet som inuti cylindern. En förbättrad skattning av tidsfördröjningen bör kunna erhållas 
genom att ta hänsyn till insugstryck och positioner på insugs/avgasventiler.  
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Dessa skattningar överensstämmer ganska väl med de uppmätta värden som vi har 
tillgängliga (se avsnitt 7.3 för en jämförelse). 

 
3.5 Hur allvarligt är problemet? 
Man kan fråga sig vilken inverkan tidsfördröjningen kan ha vid emissionsmodellering 
och massemissionsberäkning. I många rapporter och artiklar omnämns problemet endast 
med några få ord medan andra uttryckligen poängterar att tidsfördröjningarna är ett 
allvarligt problem. Exempelvis skriver Jönsson (1996): ”These variations in offset must 
be properly handled in order to carry out the intended analysis. The method for offset 
analysis developed by Jost et al. [1992] does not account for the variations in offset 
over time, and did not work very well in our US transient data.” För dieseldrivna fordon 
fungerade tydligen en kompensation med konstant tidsfördröjning dåligt och man 
utvecklade därför en algoritm för dynamisk beräkning av tidsförskjutning. 

Det är emellertid svårt att i litteraturen hitta exempel på kvantitativa analyser av 
problemet (på modal nivå). En anledning till detta kan vara att det är svårt att bestämma 
den exakta tidsfördröjningen. Valideringar görs oftast genom jämförelser med 
säckmätningar. Detta ger emellertid inte någon direkt uppfattning om effekterna på 
modal nivå.  

Genom störningsanalyser kan man ändå kanske få en viss uppfattning om problemets 
omfattning. Som ett.ex.empel har vi i Bilaga B beräknat matrismappar för NOx-
emissioner för olika värden på konstanta pålagda tidsfördröjningar. Vi har utgått från 
uppmätta emissioner (en sampel per sekund) från en drygt 16 km lång körning i tätort. 
Emissionerna är hämtade direkt från mätningar utan någon kompensation för tidsför-
skjutningen. Därefter har vi artificiellt lagt på konstanta tidsfördröjningar av olika 
storlek och beräknat motsvarande matrismappar. Ur resultatet ser man att det främst är 
vid höga accelerationer och retardationer man får det största beroendet av den pålagda 
tidsförskjutningen. 

 
3.6 Hur beräkna massemissioner? 
Mätinstrumenten ger oss avgashalter vid mätpunkten vid avgasrörets mynning. Men vi 
är oftast mer intresserade av massemissionerna, dvs. hur stor massa av ett visst avgas-
ämne som passerar mätpunkten per tidsenhet eller körd sträcka. För att kunna översätta 
från avgashalt till massemissioner krävs att vi känner luftströmmens massflöde förbi 
mätpunkten. 

Vid laboratoriemätningar finns ofta utrustning för direkt mätning av massemissioner vid 
avgasrörets mynning. Det finns även flödesmätare som i princip skulle kunna användas 
vid ombordmätning men olika praktiska problem sätter hinder i vägen (se Vojtisek-Lom 
& Allsop, 2001). Det gängse tillvägagångssättet är i stället att uppskatta/beräkna 
massflödet (vid mätpunkten) utgående från luftflödet vid luftintaget och/eller 
bränsleförbrukningen. (I Bilaga A redovisas i mer detalj hur massemissioner kan 
beräknas.) 

Ett problem med detta förfarande är att luftflödets hastighet då beräknas för en tidpunkt 
skild från tidpunkten för förbipasserandet vid avgasmätpunkten. Detta innebär att vi har 
ett tidsfördröjningsproblem även för massemissionsberäkningen. Vi återkommer till 
detta problem i avsnitt 6.8.3.  
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3.7 Tidigare arbeten 
Traditionellt hanteras tidsfördröjningsproblematiken genom att kompensera med en 
konstant tidsfördröjning svarande mot den genomsnittliga tidsfördröjningen genom 
systemet. I de (mer ambitiösa) fall då man vill kompensera även för den tidsvariabla 
delen av tidsförskjutningen tycks man använda någon matchningsmetod mellan vissa 
punkter i motordata och emissionsdata. Exempelvis skriver Vojtisek-Lom & Cobb 
(1998b): ”Analyzer and engine data delay can be also easily determined by examining 
the combined data: A shift from zero to idle engine speed should be matched with 
increased CO2 levels; rapid deceleration is often matched with low CO2 and high O2 
levels; peaks in engine load can be matched with peaks in CO or NOx.” 

I allmänhet tycks sådana matchningar göras manuellt. Vojtisek-Lom & Cobb (1998b) 
antyder dock i förbigående att de med ett datorprogram automatiserat matchningen 
mellan sådana punkter och använder linjär interpolation däremellan. Förutom denna 
referens har vi i litteraturen endast hittat ett exempel på en automatiserad metod för 
skattning och kompensation av tidsförskjutningen, nämligen Jönsson (1996). Denna 
metod är avsedd för dieseldrivna fordon och ej direkt överförbar till bensindrivna 
fordon. Den bygger på det starka samband mellan effektutveckling och koldioxidhalt 
som gäller för dieselfordon. 
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4 Mättekniska utgångspunkter 
I detta avsnitt diskuterar vi diverse förutsättningar som kan ha relevans för hantering av 
tidsförskjutningsproblematiken. Vilken information finns tillgänglig att utgå ifrån? 
Finns det några samband mellan motorparametrar och emissionsdata som vi kan 
använda oss av? Egenskaperna hos olika avgasämnen är viktiga liksom snabbheten hos 
motsvarande mätinstrument. 

 
4.1 Kort beskrivning av bränslesystem och katalysator 
I figur 4.1 visas en schematisk bild över bränslesystemet.  

 

 
Figur 4.1  Schematisk bild över styrningen av bränsleinsprutning. I ECU:n (Electronic 
Control Unit) görs beräkningen av pulsbredden baserat på ett antal mätvärden.   
 

Gaspedalen reglerar öppningen av gasspjället och därmed även luftinflödet till motorn. 
Sensorer känner av massflödet av luft och den elektroniska styrenheten (ECU) använder 
denna information för att styra bränsletillförseln in i motorn11. Man eftersträvar att 
tillföra exakt så mycket bränsle att allt syre i luften och all bränsle förbrukas, dvs. så att 
ett stökiometriskt förhållande vid förbränningen uppnås. Dynamiken i processen gör det 
emellertid svårt att alltid uppnå detta. Ett komplicerat styrsystem används där man 
förutom massflödesmätaren även använder information från exempelvis: lambdasond, 
gaspedalens läge, temperaturer, trycket i luftintaget, motorvarvtal etc. 

Katalysatorns uppgift är att reducera de tre12 viktigaste föroreningarna: kolmonoxid, 
kolväten (VOC) samt kväveoxider. De flesta (trevägs)katalysatorer är konstruerade 
enligt bikupemodellen. De består av ett stort antal parallella plattor ytbehandlade med 
platina, rodium och palladium. Plattorna är placerade både i horisontell och vertikal led 
så att avgasströmmen kan passera genom smala korridorer. Idén är att luftströmmen ska 
passera förbi så stor metallyta som möjligt men med liten åtgång av de dyra metallerna. 

                                                 
11 Mängden bränsle som tillförs bestäms av hur lång tid injektorn hålls öppen, den s.k. pulsbredden.  
12 Därav namnet trevägskatalysator. 
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Reningen i katalysatorn sker i två parallella processer: en reduktionsfas och en 
oxidationsfas. Under reduktionsfasen bryts NOx-molekylerna upp i N2 och O2, medan 
kolmonoxiden oxideras till koldioxid under oxidationsfasen. 

 
4.2 λ -värdets betydelse 
Med λ -värde avses luft/bränsleförhållandet normerat så att 1=λ  vid stökiometriska 
förhållanden. (Om exempelvis 1.1=λ  har vi således 10 % luftöverskott.) Katalysatorns 
effektivitet är starkt beroende av λ -värdet vid förbränningen. För att en trevägs-
katalysator ska fungera bra bör λ -värdet vid förbränningen ligga mycket nära 1. Ett för 
högt värde på λ  resulterar i att NOx -utsläppen blir för höga, ett för lågt värde resulterar 
i att utsläppen av kolmonoxid och kolväten blir höga. 

För att uppnå ett så gynnsamt λ -värde som möjligt är moderna fordon utrustade med en 
s.k. lambdasond, vanligen placerad ett stycke uppströms katalysatorn. Denna givare 
mäter den aktuella syrekoncentrationen. Utsignalen från lambdasonden återkopplas 
(”closed loop”) till motorns styrenhet (ECU) så att doseringen av bränsletillförseln 
anpassas så att λ -värdet hålls så nära 1 som möjligt. 

Observera att lambda-sonden egentligen inte mäter λ -värdet vid förbränningen utan 
syrekoncentrationen efter att förbränningen ägt rum. Om λ -värdet vid förbränningen är 
högt så resulterar detta i ett syreöverskott även efter förbränningen, varför ett starkt 
samband mellan dessa kvantiteter föreligger. 

Trots det sofistikerade reglersystemet lyckas man inte alltid bibehålla ett stökiometriskt 
förhållande. Om λ -värdet blir mindre än 1, dvs. där finns för mycket bränsle i 
förhållande till luft säger man att blandningen är fet. Om man däremot har luftöverskott 
kallar man blandningen mager. 

 
4.3 Vilka parametrar finns tillgängliga? 
Man kan dra en skiljelinje mellan nyare bilmodeller, från vilka många motorparametrar 
(relativt) enkelt kan inhämtas från OBD-porten (On-Board Diagnostics), och äldre 
modeller, från vilka vissa parametrar, i bästa fall med viss svårighet, kan inhämtas. 

VTI:s mätbil13 (som är av modell 1992 och sålunda tillhör den äldre kategorin) är 
utrustad med sensorer för mätning av följande parametrar: 

• Motorparametrar: motorvarvtal, bränsleförbrukning, spridartid 

• Körförloppsparametrar: tid, sträcka, hastighet 

• Temperaturer: bensin, olja, vatten, avgas, katalysator, omgivning 

• Lambdavärde14 

• Halter av emitterade ämnen: NO, NO2, NOx, kolväten, metan, kolmonoxid, 
koldioxid. 

                                                 
13 Se Matstoms (2005) och Lenner & Matstoms (2000) för mer detaljerad information om mätbilen och 
dess utrustning. 
14 Omedelbart bredvid den ordinarie lambdasonden (någon decimeter uppströms katalysatorn) har en 
bredbandig, kontinuerlig lambdasensor monterats. Detta för att få ett vidare spektrum av värden på 
luft/bränsleförhållandet. 
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För mer moderna fordon bör ett större antal motorparametrar vara tillgängliga från 
ECU:n, exempelvis massflöde och tryck vid luftintaget.  

I avgaslaboratorier kan ytterligare kvantiteter mätas, exempelvis massflödet vid 
avgasrörets mynning samt (med chassidynamometer) den effekt som motorn utvecklar. 
För ombordmätningar finns (oss veterligen) ingen apparatur för direkt mätning av 
massflödet ut ur avgasröret (se diskussion i Vojtisek-Lom & Allsop, 2001). En viss 
uppfattning om motorns effektutveckling kan man få genom att multiplicera hastighets- 
och accelerationsvärdena. Detta ger dock endast en mycket grov skattning eftersom 
inverkan av väglutning, vind och vägytans beskaffenhet kan vara betydande. 

 
4.4 Vilka avgasämnen bildas vid förbränningen i motorn? 
4.4.1 Ideal förbränning 
Fullständig förbränning i luft sker enligt följande formel15: 
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där  betecknar kvoten mellan volym-% kväve och syre i luft. För bensin gäller: 
,  och

77.3≈q
8=m 5.15=n 16 . Vi får då: 0=p

222225.158 77.4475.7877.44875.11 NOHCONOHC ⋅+⋅+⋅→⋅+⋅+  (4.1) 

Med atomvikter enligt H=1, C=12, N=14 och O=16 fås härur att x  gram bensin 
motsvaras av totalt  gram avgaser. Alltså genererar x⋅65.15 x  ml bensin 

 gram avgaser, där d betecknar densiteten för bensin 
(0.735 kg/liter). 

xdx ⋅≈⋅⋅ 5.1165.15

 
4.4.2 Ofullständig förbränning 
Även vid stökiometriska förhållanden bildas vid förbränningen oundvikligen även andra 
ämnen, t.ex. kolmonoxid och kväveoxider. Detta har delvis sin grund i att (särskilt vid 
hög temperatur) förbränningsprodukterna har en viss tendens till dissociation, dvs. 
uppsplittring av större molekyler till mindre (t.ex. CO2 till CO och O2). Vi har även 
termisk bildning av NOx, dvs. bildning av NOx ur luftens kväve och syre vid hög 
temperatur.  

I praktiken förekommer dessutom alltid även inhomogeniteter i bränsle/luftblandningen 
vilket leder till lokala zoner med under- eller överskott av syre. Denna situation 
accentueras då vi har höga eller låga λ -värden. I de fall då vi har syreunderskott (dvs. 
lågt λ -värde) fås ökade kvantiteter av kolmonoxid och kolväten samt i extrema fall 
även sot. I de fall då vi har syreöverskott fås i stället ökade kvantiteter av NOx. 

 

                                                 
15 Beskrivningen är hämtad från Vägverkets ”Handbok för vägtrafikens luftföroreningar: 6. Emissioner”. 
16 Värdet p=0 gäller inte för bränsle som har 5 % etanolinblandning. Vi bortser här från detta faktum. 
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4.5 Samband mellan motorparametrar och emitterade avgaser 
En uppenbar tänkbar metod för att ta reda på tidsfördröjningen genom avgassystemet är 
att jämföra emissionsdata för någon avgaskomponent med någon motorparameter, 
exempelvis bränsleförbrukning eller motorvarvtal. En förutsättning för att en sådan 
metod ska vara praktiskt användbar är att det verkligen finns en korrelation eller något 
karakteristiskt samband mellan emissionsdata för något avgasämne, indikatorgasen, och 
någon av motorparametrarna. Vi ska i detta avsnitt redovisa de samband som vi funnit 
användbara och diskutera vilka ämnen som är lämpliga som indikatorgas. I avsnitt 7.1 
redovisas kvantitativa resultat baserade på observationerna i detta avsnitt. De motor-
parametrar vi har undersökt är: bränsleförbrukning, varvtal samt λ -värde. 

 
4.5.1 Lambdavärde och kolmonoxid 
I teorin gäller att kolmonoxidhalten i avgaserna växer snabbt17 med avtagande λ -värde 
då 1<λ . För 1>λ  ligger kolmonoxidhalten på ett ganska konstant lågt värde. Det 
finns därför starka skäl att tro att det finns ett starkt samband mellan låga mätvärden 
från lambda-sonden och höga värden på CO-halten. 

I figur 4.2 visas exempel på värden18 från lambdasonden och motsvarande kolmonoxid-
halter. Man upptäcker att (nästan) varje minimipunkt på lambdakurvan följs ca 7 sek 
senare av ett maximum i CO-kurvan. Vi har således en fördröjning på ca 7 sek mellan 
värdena uppmätt med lambdasonden och motsvarande mätningar av kolmonoxidhalten. 
En rimlig slutsats är att det tar ungefär 7 sekunder för gaserna att förflytta sig från 
lambdasond till mätaren av kolmonoxid (dvs. att passera genom avgassystemet och 
slangar till mätinstrument inklusive förfilter).  

Vi ser också att kurvan för CO-halten är utsmetad i jämförelse med den mycket 
distinkta lambdakurvan. Denna utsmetning är en följd av omblandningen i katalysator 
och ljuddämpare och (möjligen) även av trögheten i själva mätinstrumentet. 

 

                                                 
17 Detta gäller oavsett om fordonet är utrustat med katalysator eller inte. Se exempelvis Vägverkets 
”Handbok för vägtrafikens luftföroreningar: 6. Emissioner”. 
18 Data i detta avsnitt är hämtade från mätningar genomförda med VTI:s mätbil. 
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Figur 4.2  Jämförelse mellan λ -värde och kolmonoxidhalt. Minima i λ -värde svarar 
mot maxima i kolmonoxidhalt. Tidsförskjutningen mellan dessa är av storleksordningen 
sju sekunder. De röda kryssen markerar tidpunkter för vilka en tillförlitlig (manuell) 
matchning kunnat göras.  
 

Man kan i figuren även skönja ett visst samband mellan amplituderna för λ -minima 
och kolmonoxidmaxima. Ju djupare λ -värdet dalar desto högre blir topparna i 
kolmonoxidkurvan. En noggrannare studie av mätdata har visat att minimipunkter i λ -
värde för vilka 97.0≥λ  sällan brukar motsvaras av någon urskiljbar max-punkt i CO-
kurvan. Det kan därför vara lämpligt att använda 97.0≤λ  som urvalskriterium för λ -
minima vid matchning mellan λ -kurva och kolmonoxidkurva.  

 

4.5.2 Lambdavärde och THC 
Situationen för THC (kolväten) är ofta ganska snarlik den för kolmonoxid (se figur 4.3). 
Förutom kolmonoxid bildas även kolväten vid förbränning i syrefattig miljö, dvs. då λ -
värdet är mindre än ett. Detta innebär att minimivärden för λ -värdena svarar mot 
maxvärden även för kolvätehalten. 
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Figur 4.3  Jämförelse mellan λ -värde och uppmätt kolvätehalt. 
 

En fördel med THC är att motsvarande mätinstrument är snabbare än för kolmonoxid 
och dessutom lättare att hantera (se avsnitt 4.6). 

 

4.5.3 Lambdavärde och kväveoxider 
För system utrustade med trevägskatalysatorer gäller att utsläppen är små så länge 

1<λ . Så snart λ -värdet passerar 1 sker emellertid en drastisk ökning av kväveoxider. 
Det finns därför goda skäl att tro att det skulle finnas ett visst samband mellan höga 
värden från lambdasonden och höga värden på kväveoxidhalterna.  

Tyvärr visar det sig vara svårt att utläsa något samband mellan kurvorna. Vi har inte 
kunnat hitta något användbart samband som kan användas för att matcha punkter i de 
två kurvorna. Detta gäller både NO, NO2 och NOx. 

 
4.5.4 Lambdavärde och koldioxid 
Vi kan ur ekvation (4.1) konstatera att vid stökiometrisk förbränning blir volymandelen 
CO2 konstant lika med 13 %. Detta innebär att koldioxidmätningar i teorin inte ger 
någon information alls. I praktiken har man emellertid ofta en avvikelse från 
stökiometriska förhållanden vilket gör att koldioxidhalten fluktuerar något kring det 
ideala värdet. 

En fördel med koldioxid är att gasen (i praktiken) kan anses opåverkad av katalysatorn. 
Detta öppnar en möjlighet att mäta tidsfördröjningen mellan lambdasensorn framför 
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katalysatorn och mätpunkten vid avgasrörets mynning. Lambdasensorn ger information 
om avvikelsen från stökiometriska förhållanden.  

Tyvärr visar det sig att kurvorna för CO2-halten svänger så mycket (se figur 4.3) att det 
är svårt att identifiera det extremvärde som svarar mot ett visst extremvärde för λ . I 
vissa fall då λ -värdet blir extremt högt får man dock en mycket tydlig nedgång i 
koldioxidhalten. Eftersom osäkerheten i tidsled därvid blir relativt stor har vi bedömt att 
koldioxidhalten är av mindre värde för skattning av tidsförskjutningen.  

 
Figur 4.3  Jämförelse mellan λ -värde och koldioxidhalt. 
 

4.5.5 Bensinförbrukning eller varvtal i stället för λ -värde? 

I stället för att matcha avgaskurvorna mot λ -värde skulle vi kunna matcha dem mot 
bränsleförbrukningen eller varvtalet. I själva verket visar sig förändringar i varvtal och 
bensinförbrukning ha starka samband med höga eller låga λ -värden. ”Dipparna” i λ -
värdena kan svara mot både snabba minskningar och snabba ökningar av bränsle-
förbrukningen samt (vanligen) snabba minskningar i varvtal, se figur 4.4.  
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Figur 4.4  Jämförelse mellan motorparametrar: varvtal, bränsleförbrukning och λ -
värde. 
 

Vi har dock funnit det mer fördelaktigt att använda ”lambdadipparna” eftersom de är 
mycket distinkta, karakteristiska och enkla att identifiera. Dessutom finns ett starkt 
teoretiskt samband mellan låga λ -värden och höga kolväte- och kolmonoxidhalter.  

En nackdel med att använda λ -värden är att de (till skillnad mot exempelvis varvtal) 
inte är helt synkrona med händelserna i cylindrarna. Likaså är inte heller bränsle-
förbrukningen synkron med händelserna i cylindern. Vi återkommer till detta problem i 
avsnitt 6.9. 

 

4.5.6 Flödesmätningar 
Förutom de olika ämnena ovan skulle man även kunna tänka sig att använda flödet i sig 
som en ”indikatorgas”. Genom att jämföra flödeshastigheten (främst massflödet) vid 
avgasrörets mynning med motsvarande ut från cylindrarna skulle man kunna dra 
slutsatser om tidsfördröjningen. Vid ombord-mätning är flödesmätningar vid 
avgasrörets mynning (för närvarande) knappast praktiskt genomförbara. Turbulens 
försvårar sådana mätningar (se Vojtisek-Lom & Allsop, 2001, för en diskussion). I 
laboratoriemiljö (särskilt för valideringar av andra metoder) kan man dock kunna tänka 
sig göra sådana flödesmätningar. 

 
4.6 Mätinstrumentens prestanda 
Även mätinstrumentens snabbhet har en viss betydelse för tidsfördröjningsproblema-
tiken. Om mätinstrument för en (viss) gas är långsamma är denna gas olämplig som 
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indikatorgas för uppskattning av tidsfördröjningen (även om det skulle finnas ett starkt 
samband mellan någon motorparameter och emissionsdata för gasen). Men även då 
tidsfördröjningen (i avgassystemet) redan har bestämts (med någon annan metod) är 
fortfarande mätinstrumentets snabbhet relevant vid mätning av den aktuella gasen Ett 
långsamt instrument kan ge upphov till fördröjningar i mätdata och därmed också ökade 
osäkerheter i resultat som härleds därur. 

I Matstoms (2005) redovisas i detalj stigtider för de mätinstrument som VTI:s mätbil är 
utrustad med. Sammanfattningsvis har följande värden erhållits vid avgasrörsdragning: 

 
Tabell 4.1  Prestanda hos mätinstrument installerade i VTI:s mätbil. 

Ämne Stigtid Mätområde 

NO    (utan förfilter) 2,04 0–1 000 ppm

NO2  (utan förfilter) – 0–1 000 ppm

NOx  (utan förfilter) 1,27 0–1 000 ppm

NO    (med förfilter) 4,36 0–1 000 ppm

NO2  (med förfilter) – 0–1 000 ppm

NOx  (med förfilter) 3,93 0–1 000 ppm

THC 1,22 0–1 000 ppm

Metan 27,94 0–1 000 ppm

CO 4,97 0–8 %

CO2 5,32 0–16 %

 

Till några av mätutrustningarna hör ett externt filter (kväveoxider) och i något fall en 
vattenfälla (koloxider). De här utrustningarna skyddar instrumenten men har den 
nackdelen att stigtiderna ökar. Anledningen är att det sker en förhållandevis stor 
gasblandning till följd av de relativt stora volymerna i dessa utrustningar.  

Vi ser att instrumentet för metan är så långsamt att det utesluter metan som indikatorgas 
för tidsfördröjningsbestämningar. Däremot är instrumentet för kolväten (THC) mycket 
snabbt. 

Man ska emellertid inte överdriva stigtidernas betydelse. Ofta ligger uppmätta halter på 
en nivå betydligt lägre än det maximala varför fördröjningarna i praktiken inte alls blir 
så stora som stigtiderna kan ge sken av. Den utsmetning av signalen som sker vid 
passagen genom avgassystemet bidrar dessutom till att signaler som når fram till 
mätinstrumentet har en begränsad derivata. Om denna är lägre än motsvarande för 
mätinstrumentet är det rimligt att förmoda att instrumentets långsamhet inte spelar 
någon roll. Vi återkommer i avsnitt 6.2.6 med en utförligare analys. 
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5 Tänkbara metoder för skattning av tidsfördröjningen 
5.1 Inledning 
I det här avsnittet spekulerar vi över olika tänkbara (och kanske även otänkbara) 
angreppsmetoder för att lösa tidsfördröjningsproblemet. Syftet är att försöka resonera 
oss fram till en eller flera metoder som skulle kunna vara praktiskt användbara. 

Vi kan tänka oss två olika kategorier av metoder för bestämning av tidsfördröjningen: 

• Metoder som bygger på någon form av jämförelse mellan motorparametrar och 
emissionsdata 

• Metoder som bygger på fysikaliska beräkningar av gasflödet genom avgas-
systemet. 

I den första kategorin kan man tänka sig ganska många olika varianter: 

1. Lokala analyser – matchning mellan ”diskreta punkter”. Tidsfördröjningen 
bestäms i vissa diskreta tidpunkter genom att försöka matcha ”knycker” i kurvan 
för någon motorparameter med motsvarande knyck för någon avgaskomponent. 
Tidsförskjutningen i mellanliggande punkter skattas sedan med interpolation 

2. Global jämkning mellan kontinuerliga funktioner. Man transformerar kurvan 
för någon avgaskomponent i tidsled så att den så bra som möjligt 
överensstämmer med motsvarande kurva för någon motorparameter. Denna 
transformation avspeglar (variationen i) tidsfördröjningen i fordonets 
avgassystem 

3. Analys av systemet genom ”system identification” 

4. Modellering av de olika delarna av systemet genom regressionsanalyser 

5. Modellering med neurala nät. 

I den andra kategorin ingår: 

1. Kvasistationär strömningsmekanisk modell 

2. Lösning av gasdynamiska ekvationer. 

Slutligen kan man tänka sig: 

3. En kombination av (vissa av) punkterna ovan. Även kombinationer av flera 
olika gaser. 

För vart och ett av dessa förslag kan man tänka sig en mängd olika varianter. Ska man 
behålla avgasparameterns värden i form av halter eller ska man (försöka) räkna om dem 
till massemissioner innan man försöker genomföra en matchning eller modellering? Ska 
en eller flera gaser användas som ”indikatorgas”? Vilken gas är att föredra? Ska en eller 
flera motorparametrar användas? Hur ska modellen utformas i detalj? 

Vi beskriver nu översiktligt var och en av dessa idéer; deras principiella för- och nack-
delar samt möjlighet att implementera dem. För vissa av dem återkommer vi med en 
mer teknisk och detaljerad beskrivning i ett senare avsnitt eller i någon av bilagorna.  

 
5.2 Matchning mellan diskreta punkter  
Metoden går ut på att försöka matcha vissa punkter i kurvan för en motorparameter med 
motsvarande punkter i kurvan för någon avgasparameter. Det är kanske en smula 
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vilseledande att tala om ”diskreta punkter” eftersom man även beaktar en lokal 
omgivning till punkterna. 

Det är naturligt att tänka sig att processen sker i två steg. I första steget kan man tänka 
sig att ett urval görs av tänkbara kandidatpunkter. I det andra steget görs sedan den 
slutliga matchningen. Man kan också tänka sig att urval och matchning sker i ett enda 
samtidigt steg. En möjlighet är att man gör ett urval kandidatpunkter för motorpara-
metern och att dessa sedan direkt matchas mot avgasparametern (genom exempelvis 
korrelationsanalyser). 

Lämpliga kandidatpunkter är sådana där kurvan plötsligt ändrar karaktär (en ”knyck”) 
eller på annat sätt utmärker sig. Exempel: 

• Välja punkter där andraderivatan överstiger en viss gräns 

• Detektera brytpunkter genom att använda metoder baserade på bayesiansk 
statistik (se Thomas (2003)) 

• Maximi- eller minimipunkter. 

Som kriterium för själva matchningen kan man tänka sig att: 

• Använda korrelationen mellan motorparametern och avgasparametern i någon 
omgivning till respektive punkt 

• På annat sätt försöka hitta ”likheter” mellan de båda parametrarna i någon 
omgivning till respektive punkter, exempelvis matcha extremvärden med 
varandra. 

 
5.2.1 Andraderivata + korrelation 
I förstudien till detta projekt föreslogs en variant av ovanstående där man använde 
storleken på andraderivatan för att bestämma kandidatpunkter för någon motor-
parameter (bränsleförbrukningen). Några kandidatpunkter för avgasparametern (NOx-
halter) bestämdes här inte utan tidsfördröjningen beräknades i stället genom en 
jämförelse av kurvorna. För varje kandidatpunkt för motorparametern valdes en 
omgivning (tidsintervall). Korrelationen mellan motorparametern på detta intervall och 
avgasparametern på ett intervall, tidsförskjutet med kvantiteten τ , beräknades för ett 
antal värden på τ  (mellan en övre och en undre gräns). Det värde på tidsförskjutningen 
τ  som maximerade korrelationen valdes som den sökta tidsförkjutningen. 

I förstudien testades denna metod för att matcha bränsleförbrukning och NOx-halt. För 
vissa enkla körförlopp (t.ex. kraftigt gaspådrag efter motorbroms) lyckas metoden 
ibland att matcha punkterna korrekt. Men generellt sett är tillförlitligheten dålig. I 
många fall matchas helt fel punkter med varandra eller så hittar algoritmen inte någon 
punkt att match mot. En anledning till detta är att NOx-kurvan präglas av hög grad av 
instabilitet, vilket gör den olämplig som indikatorgas. Metoden fungerar sannolikt bättre 
för kolmonoxid- eller kolvätehalter men för dessa indikatorgaser är det naturligare att 
använda metoden som beskrivs i avsnitt 5.2.2. 

En principiell nackdel med metoden är att man (i bästa fall) endast erhåller tidsfördröj-
ningen i ett antal diskreta punkter och att man tvingas interpolera däremellan. 
Tidsavståndet mellan de diskreta punkterna kan bli långt och det är knappast menings-
fullt med något annat än linjär interpolation mellan dem. Speciellt för ”jämna” 
körförlopp (t.ex. vid eco-driving) kan man räkna med att metoden inte fungerar bra. En 
ytterligare nackdel är att metoden är beroende av att man måste välja ”matchnings-
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parametrar” omsorgsfullt och dessa är i allmänhet beroende av vilka parametrar som 
matchas.  

En fördel med metoden är att vi får ett mycket distinkt värde på tidsförskjutningen i de 
fall då matchningen lyckas. (Detta gäller åtminstone de fall då vi mäter en snabbt 
reagerande avgas, t.ex. NOx.) Metoden kan därmed fungera som ett värdefullt 
valideringsredskap för någon annan metod eller möjligen som komplement till en sådan 
i en kombinerad variant. 

Som alternativ till att bestämma kandidatpunkter genom att undersöka var andra-
derivatan blir stor kan man tänka sig att i stället använda bayesiansk statistik. I Thomas 
(2003) beskrivs en metod för att upptäcka punkter där trendbrott inträffar. Denna variant 
har inte testats i vårt projekt. En möjlig fördel med metoden (jämfört med 2:a-derivatan) 
kan vara att man inte behöver välja några nivåer (på 2:a-derivatan) som kriterium för 
om en brytpunkt ska accepteras. Å andra sidan har denna metod nackdelen att (givet ett 
visst tidsintervall) endast ett trendbrott kan utläsas.  

 
5.2.2 Matchning mellan minimi- och maximipunkter 
I avsnitt 4.5 såg vi att minimivärden för λ -kurvan svarade mot maximivärden för CO- 
och THC-kurvorna. En algoritm för automatisk matchning av sådana låter sig enkelt tas 
fram. Man beräknar samtliga lokala minima (sådana att 97.0<λ ) och alla lokala 
maxima i CO- och THC-kurvorna. Kvadratisk (eller möjligen kubisk) interpolation19 
bör användas för att finna noggrannare positioner för extremvärdena. Efter 
kompensation för kända (konstanta) fördröjningar i mätutrustningen urskiljs möjliga 
matchande punkter med hjälp av tidsfönster. I de fall då man får fler än en matchande 
punkt kan eventuellt amplituden användas som vägledning.  

Metoden har ungefär samma svagheter och styrkor som ”Andraderivata + korrelation” 
men är mindre generell än denna eftersom den enbart fungerar för minimi- och maximi-
punkter. Den enda tillämpningen vi funnit är just matchningen mellan λ -värde och 
kolväte- eller kolmonoxidhalter. Metoden är långt ifrån felfri, många gånger erhålls 
felaktiga matchningar. Inte ens vid noggrann manuell matchning lyckas man alltid hitta 
rätt punkt. Möjligen skulle tillförlitligheten kunna förbättras om man även använde 
information om andra parametrar såsom varvtal eller bränsleförbrukning. 

 

5.3 Global jämkning mellan kontinuerliga funktioner 
Denna metod innebär att man transformerar kurvan för någon avgasparameter i tidsled 
så att den så bra som möjligt överensstämmer med motsvarande kurva för någon 
motorparameter, dvs. så att ”avståndet” mellan dessa båda kurvor minimeras. 
Transformationen avspeglar därmed (variationen i) tidsfördröjningen i fordonets 
avgassystem. Med andra ord sidoförflyttar och tänjer man den ena kurvan på ett sådant 
sätt att de två kurvorna maximalt ska stämma överens. Metoden förutsätter att man som 
indikatorgas använder någon vars mätdata väl korrelerar20 mot någon motorparameter. 

                                                 
19 Vid mätningar med VTI:s mätbil samplas mätvärden vanligen med 0,2 sekunders mellanrum. 
Osäkerheten i extremvärdenas positioner skulle även kunna reduceras genom tätare sampling under 
förutsättning att precisionen i mätvärdena därvid inte alltför drastiskt försämras. 
20 Om man bortser från själva tidsförskjutningen. 
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Antag att vi har två funktioner, säg ( )ty  och ( )tz , där den ena funktionen ungefärligen 
kan betraktas som förvrängd och förskjuten i tidsled i förhållande till den andra. (Vi 
tänker oss förstås här  representera någon motorparameter och y z  någon 
emissionsparameter.) Detta innebär att ( ) ( )( ) ( )tytgytz ~≡≈  där g är en kontinuerlig 
funktion som representerar förvrängningen och förskjutningen i tidsled och y~  
representerar  efter kompensation av denna förvrängning. Om korrelationen mellan 
funktionerna 

y
z  och y~  är hög och funktionerna inte alltför flacka bör det gå att beräkna 

(uppskatta) ”tidsförvrängningsfunktionen”  genom att kräva att (något) avstånd 
mellan funktionerna z och 

g
y~  minimeras.  

Det är lätt att konstruera ett stort antal varianter av algoritmer som beräknar tidsför-
dröjningen, g, enligt principen ovan. I Bilaga C beskrivs några sådana. Den första av 
dessa (DOAM) är intressant såtillvida att den redan med framgång har använts Jönsson 
(1996) för lösning av tidsförskjutningsproblemet för dieselmotorer. En alternativ, 
mindre ad hoc-mässig algoritm är ”spline-fördröjning” som bygger på att man ansätter 
fördröjningsfunktionen, g, i form av en splinefunktion21 och sedan bestämmer denna 
genom att minimera 2-normen mellan funktionskurvorna (se Bilaga C). 

Ett större problem än att formulera en lämplig algoritm är att hitta lämpliga variabler, en 
motorparameter och en avgasparameter med tillräckligt god korrelation. I dieselfallet 
finns en stark korrelation mellan bränsleförbrukning och koldioxidhalt men så är inte 
fallet för bensindrivna fordon (se avsnitt 4.5.4, speciellt figur 4.3 och 4.4). 

I avgaslaboratorier, där massflöden kan direkt mätas vid avgasrörets mynning, kan 
metoden tänkas möjlig att använda på (totala) massflödet. Denna möjlighet har 
emellertid inte kunnat testas inom ramen för detta projekt. 

En komplikation kan möjligen vara att utsmetningen av avgashalterna vid transporten 
genom katalysator och ljuddämpare är förenad med en minskning av amplituden vilken 
kan försämra korrelationen mellan variablerna. 

Metoden är attraktiv såtillvida att den använder all tillgänglig information hos både 
tillståndsparametern och avgasparametern. En nackdel med metoden är att den 
förmodligen är relativt känslig för störningar, vilket gör den olämplig att använda för 
avgaser som starkt påverkas av katalysatorns funktion. I stället kan den tänkas användas 
på en mer stabil indikatoravgas som t.ex. det totala massflödet. 

Den ovan nämnda algoritmen DOAM har med framgång använts för bestämning av 
tidsfördröjning mellan effektutvecklingen (motorparameter) i olika dieselmotorer och 
motsvarande CO2-halter i avgaserna. För dieselfordon utan katalysator är problemet att 
bestämma tidsfördröjningen i allmänhet enklare än för bensindrivna fordon med 
katalysator. Jönsson (1996) erhöll en god korrelation mellan effektutveckling och (tids-
korrigerad) CO2-halt.  

 
5.4 Direkt analys genom ”system identification” 
Som nämnts tidigare sker en ”utsmetning” av avgashalterna vid passage genom avgas-
systemet. För avgaskomponenter som inte (eller endast lite) påverkas av katalysatorns 
renande inverkan svarar denna utsmetning mot lösningen av en tredje ordningens linjär 

                                                 
21 En splinefunktion kan beskrivas som en ”ihopskarvning” av polynomsegment (vanligen av grad högst 
lika med tre). I skarvpunkterna måste funktionen vara ”slät” (dvs. deriverbar ett lämpligt antal gånger). 
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ordinär differentialekvation. Det finns programverktyg för analys av den är typen av 
system. Exempelvis finns det i MATLAB en speciell toolbox, ”System Identification”
för detta ändamål. Om man har insignaler och utsignaler till/från en ”black box” så kan 
denna identifieras i form av en differentialekvation. Även återkopplingar och 
tidsförskjutningar i boxen ska kunna identifieras.  

En svårighet är att finna en lämplig avgaskompone

, 

nt för detta syfte. Metoden klarar 
på 

.5 Regressionsmodellering av de olika delarna av systemet  
., 

anta 

g, 

sproblemet i sig. De 
k 

 uppdelade i ett antal olika steg. I vart och ett av dessa steg har 

lerna skulle kunna vara att de möjligen i 

t är känsliga för 

.6 Neurala nät 
 som skulle kunna användas för att modellera samband 

s 
 

                                                

knappast av de kraftiga ickelinjära effekter som kännetecknar katalysatorns inverkan 
exempelvis kväveoxider och kolmonoxid. Möjligen skulle metoden kunna användas på 
massflödet om detta mäts vid avgasrörets mynning. 

 
5
Vid bl.a. University of Michigan och CE-CERT22 vid UCR har ett team (Barth et al
1999) tagit fram regressionsmodeller för de olika processerna i motorn och avgas-
systemet. Man har utgått från stora mängder mätdata från FTPRP och rimliga 
antaganden om fysikaliska samband. Genom kurvanpassningar har sedan obek
koefficienter i modellen bestämts. Modellerna påstås överensstämma väl med data, 
förutom de som beskriver förloppet genom katalysatorn fram till avgasrörets mynnin
där överensstämmelsen är sämre. Vid anpassning av data har man kompenserat data för 
en konstant tidsfördröjning, men inte för en variabel tidsfördröjning, vilket kan vara en 
förklaring till att man fått svårigheter i den senare delen av systemet. Något bra sätt att 
hantera tidsfördröjningsproblemet på tycks man inte ha hittat.  

Den här modelleringsapproachen löser knappast tidsfördröjning
framtagna modellerna kan dock vara värdefulla ändå. Förutom att de ger oss en inblic
i, och viss förståelse för, hur de olika delarna i systemet beter sig, så kan man tänka sig 
att kombinera modellerna (eller ansatserna, dvs. deras form) med någon av de andra här 
föreslagna metoderna.  

Modellberäkningarna är
ett regressionsuttryck skattats. Dessutom är modelleringen uppdelad i tre olika fall: 
stökiometriska, magra och feta blandningar.  

En tänkbar risk med att använda de här model
viss mån (oavsiktligt eller ej) redan fångar upp en del av de tidsfördröjningar som vi 
försöker beräkna. Därmed skulle vi kunna missa dessa i våra metoder. 

En allvarlig invändning mot den här metoden är att modellerna sannolik
ny teknik i systemen. Modellerna är skattade på årsmodeller från första halvan av 1990-
talet och därmed inte säkert gällande för nyare årsmodeller.  

 
5
En potentiellt kraftfull teknik
mellan körförlopp och emissionskvantiteter är neurala nät (NN). Denna teknik använd
inom många olika områden för att modellera komplexa samband och är vid det här laget
att betrakta som väl etablerad.  

 
22 The Bourns College of Engineering – Center for Environmental Research and Technology vid 
University of California Riverside 
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Få resultat finns dock rapporterade om tillämpning av NN för emissionsmodellering. 
Den enda referens vi har hittat där man explicit använt sig av NN för att modellera just 
avgaser är Atkinson et al. (1998) och Traver et al. (1999). Där beskrivs endast en 
tillämpning av NN på dieselfordon. Däremot finns ganska många tillämpningar av NN 
när det gäller optimal styrning av motorn (bränsleinsprutning och dylikt). Traver et al. 
(1999) nämner tidsförskjutningen som ett problem som försämrar modelleringen med 
NN. Atkinson et al. (1998) uttrycker sig mycket optimistiskt om möjligheterna att 
använda NN.  

I princip kan man tänka sig att tillämpa neurala nät på två olika sätt: 

• Direkt på ursprungliga mätdata 

• På redan tidskompenserade mätdata. 

Endast det första alternativet kan bidra till att lösa tidsförskjutningsproblemet. Metoden 
innebär då att tidsförskjutningen bakas in i övriga modellen på ett implicit sätt, dvs. det 
modellerade sambandet mellan körförlopp och emissioner kommer att inkludera även 
tidsfördröjningarna.  

En farhåga man kan känna är att det sökta sambandet därmed riskerar att bli så 
komplicerat att det kommer att krävas en orimligt stor mängd data för att träna nätet 
(dvs. kalibrera modellen).  

Det andra alternativet förutsätter att man (med någon annan metod) först beräknar (och 
kompenserar för) tidsförskjutningen. Det löser således inte vårt problem. Men detta är 
ändå ett synnerligen intressant alternativ till användningen av motormappar.  

Något test med neurala nät har inte rymts inom ramen för detta projekt. 

 

5.7 Kvasistationär strömningsmekanisk metod 
Med kvasistationär strömningsmekanisk metod avser vi den metod som beskrivits i 
avsnitt 3.4 och som sammanfattats i formel (3.1). Härledningen byggde på ett antagande 
om konstant varvtal och konstant densitet för avgaserna. Metoden ger, trots sin 
enkelhet, och formella begränsning till stationära förhållanden, anmärkningsvärt god 
överensstämmelse med resultat från en lokal matchningsalgoritm (se avsnitt 7.3). 

 

5.8 Modellering med gasdynamiska ekvationer 
Det är frestande att försöka tillämpa en gasdynamisk approach för att beräkna 
avgasernas tidsförskjutning. I grund och botten är ju problemet gasdynamiskt: vi vill 
beräkna den tid som åtgår för avgaserna att förflytta sig från cylindrar till avgasrörets 
mynning. 

Det är emellertid med stor respekt man närmar sig problemet från detta håll. Navier-
Stokes ekvationer (i synnerhet för kompressibelt flöde) som beskriver gasers och 
vätskors dynamik är beryktade för sin svårighetsgrad23. Till och med numerisk lösning 
av ekvationerna var länge något man undvek i de flesta tillämpningar. Först under de 
senaste decennierna har området fått ett mer allmänt ökat intresse tack vare tillgång på 

                                                 
23 Som kuriosum kan nämnas att Clay Mathematics Institute of Cambridge, Massachusetts, vid 
millennieskiftet utnämnde (analytisk) lösning av Navier-Stokes ekvationer till en av sju ”millenium 
problems”. Detta ger en antydan om vilken betydelse man lägger vid dessa. 
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kraftfulla datorer. Det finns dock en del äldre arbeten inom avgasberäkningsområdet, 
exempelvis Benson et al. (1964) och Takizawa et al. (1982).  

En annan allvarlig invändning mot denna approach är att vi i våra tillämpningar 
vanligen saknar information om väsentliga storheter såsom trycket inuti cylindern samt 
temperaturfördelningen utefter avgassystemet. Dessutom har vi ett ganska okänt 
motstånd för flödet genom katalysatorn men framför allt kanske genom ljuddämparen. 

Å andra sidan kan vi mot dessa invändningar anföra följande uppenbara fördelar: 

1. Strömningen kan i huvudsak betraktas som en-dimensionell (eller åtminstone 
axialsymmetrisk) vilket avsevärt underlättar den gasdynamiska problematiken 

2. Den mycket enkla kvasistationära modellen som ges av formel (3.1) ger 
förvånansvärt bra resultat (se avsnitt 7.3). Även Weilenmann et al. (2001, 2002) 
har med mycket enkla modeller framgångsfullt lyckats beräkna hur spridningen 
av avgashalterna sker vid genomströmning av katalysatorn vid stationära flöden. 
Dessa exempel visar att man kan komma ganska långt även med mycket enkla 
modeller 

3. Vi kan betrakta hela problematiken som ett störningsproblem där ett stationärt 
flöde (exempelvis vid tomgång) utgör ett ”normaltillstånd” eller utgångspunkt 
och fluktuationerna som en första ordningens avvikelse därifrån. Fluktuationerna 
i sig behöver kanske inte beräknas med så hög grad av (relativ) noggrannhet. Det 
finns alltså en möjlighet att få en någotsånär bra precision i slutresultatet trots att 
man använder enkla och oprecisa gasdynamiska modeller 

4. Genom att komplettera approachen med alternativa metoder och data finns 
möjligheter att med kalibreringsteknik ersätta den information som saknades 
ovan.  

Något som gör den här angreppsmetodiken speciellt tilltalande är att den i huvudsak är 
avhängig av geometrin i avgassystemet (dimension på avgasrör samt katalysatorns och 
ljuddämparnas volymer). Den bör alltså i princip vara oberoende av avgasreningens 
elektronik och styrsystem och därmed också (relativt) okänslig för framtida utveckling 
på det området.  

En annan intressant aspekt med den här metodiken är att den har (en viss) potential att 
kunna användas även för beräkning av (mass)flödet vid avgasrörets mynning och att 
man därmed även skulle kunna beräkna massflöden modalt. 

Däröver kan tilläggas att denna approach har potential att ge tidsförskjutningen för en 
godtycklig tidpunkt och inte enbart vid vissa diskreta tidpunkter. 

Eftersom det finns ett mycket stort antal möjliga varianter av gasdynamisk modell och 
dessutom många detaljer att ta hänsyn till ägnar vi hela avsnitt 6 till denna metod. 

 

5.9 Sammanfattning och diskussion 
De metoder för uppskattning av tidsfördröjning som tagits upp i detta avsnitt kan delas 
in i två kategorier:  

• metoder som använder sig av emissionsvärden för någon indikatorgas och 
jämför (eller matchar) dessa mot någon motorparameter (t.ex. bränsle-
förbrukningen) 
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• metoder som inte använder sig av några emissionsvärden. 

Till den senare kategorin hör den strömningsmekaniska approachen medan alla de 
övriga hör till den första. De två metodikerna är mycket olika till sin natur och i hög 
grad komplementära: den strömningsmekaniska approachen har potential att ge 
tidsfördröjningen i varje ögonblick men med ett visst (begränsat) fel orsakat av att vi 
har ofullständig information om processerna och använder förenklade modeller av dem. 
Den lokala matchningsmetoden däremot karakteriseras av att man som bäst kan hoppas 
på att erhålla tidsfördröjningen endast för vissa tidpunkter men kan ge tidsfördröjningen 
med ganska god precision i de fall då matchningen lyckas. Denna komplementära 
situation gör det naturligt att tänka sig kombinationsmetoder där de diskreta match-
ningarna kan användas för kalibrering eller korrigering av en strömningsmekanisk 
metod eller, omvänt, använda resultat från strömningsmekanisk metod för att 
interpolera de värden man har från en matchningsmetod. 

I förstudien till detta arbete och även i början av huvudprojektet låg fokus på lokala 
matchningsmetoder och att finna sofistikerade matematiska metoder för att genomföra 
matchningen. Vi tänkte oss abstrakta signalbehandlingsmetoder med vilkas hjälp man 
kunde finna samband mellan någon motorparameter och emissionsdata och därigenom 
erhålla tidsförskjutningen. Under arbetets gång har i stället en insikt utvecklats att det 
bör finnas en sund fysikalisk grund för den metod man använder. Utan sådana hän-
synstaganden riskerar man att få instabila metoder som kanske fungerar i vissa fall men 
inte i andra.  

De mycket komplexa samband som finns mellan bränsleförbrukning och kväveoxider, 
både när det gäller genereringen vid förbränningen men också vid reningsprocessen i 
katalysatorn, gör kväveoxider mindre lämpliga som indikatorgaser. Däremot finns ett 
naturligt samband mellan λ -värde (uppmätt före katalysatorn) och uppmätt kolväte- 
eller kolmonoxidhalt – i båda fall mått på avvikelsen från stökiometriska förhållanden. 
Även den strömningsmekaniska metodiken är baserad på sunda fysikaliska grunder.  
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6 Strömningsmekanisk angreppsmetod 
6.1 Inledning 
Som tidigare nämnts är problemet med synkronisering mellan emissionsdata och 
motordata mer komplicerat än enbart en tidsförskjutning. Förutom själva tidsför-
skjutningen uppstår en ”utsmetning” av avgassignalen orsakad av den uppblandning och 
omrörning av avgaserna som framför allt uppstår i katalysator och ljuddämpare. Även i 
avgassystemets smalare rördelar sker en viss omrörning men är där sannolikt mindre 
omfattande. 

Vi kan inta två olika förhållningssätt eller ambitionsnivåer gentemot denna omrörning: 

• Försumma den helt och betrakta tidsförskjutningen som en ren tidstranslation 

• Förutom tidstranslationen försöka modellera även omrörningen. 

Det ideala mål vi eftersträvar är att kunna beräkna avgashalten vid motorns utlopp i den 
tänkta situationen att vi inte har något avgassystem men avgassystemets renande effekt 
ändå medräknas. För att nå detta mål krävs både tidstranslation och kompensation för 
omrörningen. 

Med gasdynamisk metodik har Weilenmann et al. (2001, 2002) tagit fram en intressant 
modell för den tidsfördröjning och utjämning av avgashalterna som sker i katalysatorn. 
Modellen kan i praktiken endast användas vid stationär strömning. I avsnitt 6.2 ges en 
detaljerad presentation av denna modell. Tidstranslationen vid stationär strömning är 
tämligen trivial. Det är i stället deras modell för omrörningen och uppblandningen i 
katalysator och ljuddämpare som är speciellt intressant. Denna har inspirerat oss att gå 
vidare och försöka tillämpa strömningsmekanik på det betydligt mer komplicerade fallet 
med transienta (dvs. tidsvariabla) flöden. 

För transienta flöden gäller att oavsett vilken ambitionsnivå vi väljer ovan är det 
nödvändigt att beräkna hastigheten på gasflödet i hela avgassystemet för alla tidpunkter. 
I avsnitt 6.3–6.6 beskriver vi en metod för beräkning av denna hastighet. I avsnitt 6.7 
visas hur man ur den beräknade flödeshastigheten kan beräkna den sökta tidsförskjut-
ningen. I avsnitt 6.8 visas slutligen hur synkroniseringen mellan emissionsdata och 
bränsleförbrukningsdata kan göras. 

 

6.2 Stationära flöden 
6.2.1 Inledning 
Ett flöde betecknas som stationärt om det inte varierar med tiden. Detta innebär att 
hastighet, densitet, tryck och temperatur (i en viss godtyckligt given punkt i rummet) är 
konstanta, dvs. oberoende av tiden. Men flödet kan däremot variera från en punkt till en 
annan. 

Stationära flöden är betydligt enklare att modellera än icke-stationära (=transienta) 
flöden. En betydelsefull egenskap hos stationära flöden är att i en viss given volym kan 
inte gas ansamlas, dvs. inflödet måste vara lika med utflödet. Ur detta följer exempelvis 
att massflödet genom olika tvärsnitt av ett rör är konstant oavsett tvärsnittets area. 
Under förutsättning att följande storheter är kända: 

• flödeshastigheten vid inloppet 

• gasens densitetsfördelning mellan inlopp och utlopp  
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• rörets geometri 

så kan vi beräkna den tid som åtgår för gasen att strömma från inlopp till utlopp. 

Exempel: 

Om massflödet vid inloppet är m  (kg/s), volymen mellan inlopp och utlopp är V  (m3) 
och gasens densitet mellan inlopp och utlopp är konstant ρ , så blir tidsåtgången för 
gasen att strömma från inlopp till utlopp mVt ρ= . 

I några artiklar från EMPA i Schweiz (Weilenmann et al. 2001, 2002) beskrivs en 
modell för omrörningen och uppblandning av avgashalter i katalysator och ljuddämpare. 
Vi sammanfattar deras modell och diskuterar den närmare i följande avsnitt. 

 
6.2.2 Weilenmanns metod för beskrivning av omrörning i stationära flöden 
I figur 6.1 beskrivs en del av ett avgassystem: ett smalare rör samt en behållare som 
representerar en katalysator eller ljuddämpare. Formen på denna behållare är mindre 
väsentlig men vi antar att dess volym är känd. 

 

 
 
Figur 6.1  Schematisk bild av katalysator eller ljuddämpare. Utbuktningen utanför den 
streckade linjen inuti behållaren representerar avvikelsen från ett vanligt rör. 
 

Weilenmann et al. (2001, 2002) modellerar sambandet mellan insignal och utsignal med 
följande differentialekvation: 

( ) ( )tm Ttwty
dt
dyT −=+⋅  (6.1) 

där 

( )ty  betecknar halten för ett visst avgasämne vid B, dvs. efter passage genom 
behållaren, 

( )tw  betecknar halten för samma ämne vid A, dvs. före passage genom behållaren 

tT  är en konstant tidsfördröjning svarande mot en ren translation 

t  betecknar tiden, en gemensam tidsskala för alla variabler. 

 

Tidskonstanten  kan tolkas som ett mått på den fördröjning som sker vid passagen 

genom behållaren. Teoretiskt har vi sambandet 

mT

•=
V

VTm  där V är en volym och  är 

flödeshastigheten (volymmässigt, dvs. [m

•

V

3/s]) genom behållaren. 

 35 



 

I den smala rördelen antar vi att det inte sker någon omrörning alls och att gasen 
förflyttar sig som en ren translation med konstant hastighet. I behållaren däremot antar 
vi att turbulensen är så kraftig att omrörningen och uppblandningen är perfekt.  

Det är frestande att tänka sig att  svarar mot de smalare delarna av röret medan  
uttrycker tidsförlusten i behållaren och att V  representerar behållarens (katalysatorns) 
hela volym. Men riktigt så enkelt är det inte. Om man låter behållaren smalna av och till 
slut få samma form som röret så stämmer uppenbarligen inte längre modellen med 
denna tolkning. Ekvationen borde förvandlas till att beskriva en ren translation men så 
sker inte. 

tT mT

Weilenmann har experimentellt visat att  

•=+
V

V
TT ex

tm  (6.2) 

där  är ”the relevant volumeexV 24 of the exhaust system” och att kvoten 
•

VVex  kan 
fördelas på  

•=
V

V
T ex

m α    och   ( ) •−=
V

V
T ex

t α1   (6.3) 

där α  och  är oberoende av flödet. Weilenmann ger ingen förklaring till detta och 
inte heller till differentialekvationen som sådan. Men det ligger nära till hands att 
föreställa sig följande tolkning av resultaten. Om vi tänker oss katalysatorn uppdelad i 
dels ett rör av samma grovlek som avgasröret (se streckade linjer i figur 6.1) och dels en 
övrig del (dvs. själva utbuktningen i behållaren) så kan 

exV

( ) exVα−1  tolkas som volymen 
av rördelen (inklusive den del som passerar genom katalysatorn) och exVα  som v
på själva utbuktningen (utanför de streckade linjerna). Omrörning är då tillåten endast i 
själva utbuktningen. Med denna tolkning blir differentialekvationen konsistent då 
utbuktningen smalnar av till ett rör. Vi poängterar dock att gjorda tolkning är vår ege
högst spekulativa och att Weilenmann et al. (2001, 2002) inte nämnt något om detta. 
Klart är dock att 

olymen 

n 

α  huvudsakligen bestäms av geometrin. Närmare utredning av vad α  
egentligen innebär behöver göras. 

 

6.2.3 Exempel 
Antag att vi har en avgashalt (omedelbart) före katalysatorn som varierar med tiden 
enligt  (blå kurva i figur 6.2). Lösningen till ekvation (6.1) visas för 
värdena = 0.5, 1, 3 respektive 5. Ju högre värde på  desto mer utsmetad blir 
signalen efter katalysatorn. Dessutom blir förskjutningen av signalen kraftigare för 
högre värde på . 

( ) ( ) 2/cos1 xxf +=

mT mT

mT

  

                                                 
24 Med detta avser man troligen den totala volymen mellan punkterna A och B. 
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Figur 6.2  Lösningar till ekvation (6.1) för olika värden på tidskonstanten . mT
 

6.2.4 Validering av metoden 
Enligt Weilenmann är överensstämmelsen god mellan genomförda mätningar av 
utsignalen  och motsvarande beräkningar av ( )ty ( )ty  ur differentialekvationen. 
Mätningarna har genomförts genom att korta syrgaspulser sprutats in ett stycke 
uppströms katalysatorn. Omedelbart före och efter katalysatorn har snabba syresensorer 
(kontinuerliga lambdasensorer) monterats. Dessa gav information om signalerna  
och .  

( )tw
( )ty

 
6.2.5 Återskapande av signalen före utbuktningen 
Om vi känner flödeshastigheten och volymen på utbuktningen (samt värdet på α  ovan) 
är det i princip möjligt att ur (6.1) beräkna ( )tw  från ( )ty . Vi kan med andra ord 
transformera den avgashaltsignal som uppmättes efter utbuktningen (punkt B) till den 
signal som rådde före utbuktningen (punkt A). Genom att tillämpa detta förfarande på 
katalysatorn samt de två ljuddämparna kan man i princip återskapa avgashalterna vid 
cylindrarnas utlopp utgående från uppmätta värden vid avgasrörets mynning. (Den 
renande effekten hos katalysatorn kommer naturligtvis att kvarstå.) 

I verkligheten finns dock en begränsning för hur bra denna ”tillbakatransformation” kan 
göras. Vid omrörningen av gaserna i utbuktningarna går viss information för alltid 
förlorad och denna kan inte återskapas. Detta yttrar sig i att när vi försöker beräkna ( )tw  
ur ekvationen numeriskt med alltför kort steglängd i differensekvationerna så uppstår 
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svängningar i resultatet25. Svängningarna tilltar när steglängden minskar. Därmed finns 
en begränsning för hur kort steglängd som praktiskt kan användas och därmed också för 
hur väl signalen  kan återskapas.  ( )tw

 
6.2.6 Hur snabbt kan utsignalen variera? 
Den utsmetning av avgashalterna som sker vid transporten genom avgassystemet leder 
till att utsignalen i allmänhet varierar ”långsammare” än insignalen. Intuitivt borde detta 
även innebära att maximala derivatan för utsignalen bör vara lägre än maximala 
derivatan för insignalen (på något intervall). Om så är fallet kan detta få betydelse för 
hur snabba mätinstrument som behövs för att återge utsignalen exakt. (Vi behöver inte 
snabbare mätinstrument än de signaler som ska mätas). Vi ska i detta avsnitt närmare 
undersöka sambandet mellan in- och utsignalens derivator genom att använda 
Weilenmanns modell. 

Vi utgår från en något förenklad variant av ekvation (6.1), där tidstranslationen satts till 
noll eftersom denna inte påverkar utsignalens form 

 wy
dt
dyT =+⋅  

Allmänna lösningen till denna kan skrivas på formen ( ( )0ty  är begynnelsevärdet): 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+= ∫ −−− du

T
uwetyety

t

t

TtuTtt

0

00 /
0

/ .  

Antag först att vi har en insignal i form av . Insättning i allmänna 

lösningen och derivering ger oss 

( )
⎩
⎨
⎧

>
<

=
0,
0,0

ta
t

tw

Tte
T
a

dt
dy /−⋅= , dvs. 

T
a

dt
dy

=max . Eftersom  

betecknar en halt kan  ej överstiga 1 varför derivatan av utsignalen begränsas av 

w

a T1 . 
Vi ser att trots att vi har ett hopp (oändlig derivata) i insignalen w så begränsas 
derivatan för utsignalen av . För små värden på T (dvs. liten utbuktning på 
behållarna; observera även att differentialekvationen förvandlas till y=w då ) kan 
derivatan för utsignalen bli stor. För större värden på T blir begränsningen på derivatan 
betydande. 

T/1
0→T

Antag nu i stället att derivatan av insignalen begränsas av β , dvs. att β≤
dt
dw . Kan vi 

finna en övre gräns på derivatan av utsignalen? Om vi deriverar allmänna lösningen 
ovan och använder partiell integration så får vi: 

 ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )∫ −−−−− +−−=
t

t

TtuTttTtt du
du
dwee

T
twtye

Tdt
dy

0

000 //
00

/ 11  

                                                 
25 Det är ett intressant och en smula ironiskt faktum att matematiskt är det lättare att derivera än att lösa 
en differentialekvation, medan i numeriska beräkningar deriveringar ofta ställer till större problem än 
lösandet av differentialekvationer (dvs. svårare att beräkna ( )tw  ur ( )ty  än tvärtom).  
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Detta ger oss att (för ) att: 0tt ≥

 ( ) ( ) ( ) ( )( )TttTtt etwtye
Tdt

dy /
00

/ 00 11 −−−− −+−≤ β  

Om vi antar att både in- och utsignalen är noll vid starten, dvs. vid 0tt = , så kommer 
utsignalens derivata att (för alla ) begränsas av 0tt > ( )( )Ttte /01 −−−β , dvs. ett tal som är 
mindre än β .  

Låt oss nu tillämpa dessa resultat på ett avgassystem med tre utbuktningar (en 
katalysator och två ljuddämpare) med tidskonstanterna  respektive . Sambandet 
mellan insignal och utsignal kan skrivas: 

21,TT 3T

 ( )11
1

1 mTtwy
dt
dyT −=+  

 ( )212
2

2 mTtyy
dt

dy
T −=+  

 ( )323
3

3 mTtyy
dt

dy
T −=+  

där  representerar halten efter den sista ljuddämparen och  halten vid 
cylindrarnas utlopp. Från de härledda skattningarna ovan kan vi dra slutsatsen att  

( ) ( )tyty 3= ( )tw

1

123 1maxmaxmax
Tdt

dy
dt

dy
dt

dy
≤≤≤  

under förutsättning att insignalen  har den form som antogs tidigare. Vi har därmed 
en övre gräns för derivatan av haltsignalen vid avgasrörets mynning som bestäms av 
storleken på den första behållaren. Det finns anledning att förmoda att denna övre gräns 
kan skärpas, och som involverar även  och  eftersom en ytterligare utsmetning av 
signalen kan förväntas i motsvarande utbuktningar. 

w

2T 3T

 

6.2.7 Diskussion 
Modellen ovan är mycket tilltalande i all sin enkelhet (bortsett från komplikationen med 
α ). För att praktiskt kunna använda metoden för att återskapa signalen före 

utbuktningen är det nödvändigt att känna tidskonstanterna •=
V

V
T ex

m α  och 

( ) •−=
V

V
T ex

t α1 och därmed också (den momentana) flödeshastigheten in i behållaren. 

För transienta flöden saknar vi vetskap om denna flödeshastighet, vilket gör att metoden 
inte är tillämpbar där. Det är denna brist som lett oss in på spåret att dynamiskt försöka 
beräkna flödeshastigheten. 
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6.3 Transienta flöden – val av gasdynamisk modell 
6.3.1 Inledning 
Den situation vi studerar låter sig inte utan vidare modelleras med stationära flöden. En 
snabb ökning av motorvarvtal (och därmed flödeshastighet ut från cylindrarna) ger 
upphov till en tryckvåg som sprider sig genom avgassystemet. Massflödet vid en viss 
punkt i systemet kan förändras kraftigt när denna tryckvåg passerar. Innan denna når 
fram till avgasrörets mynning kan massflödet (genom en tvärsnittsyta) uppvisa stora 
skillnader mellan cylindrar och mynning. Det krävs därför en mer sofistikerad modell 
av flödet som klarar av att beskriva dynamiken i förloppen och som i varje ögonblick 
fångar upp de förändringar som sker. Eftersom vi har variabler (hastighet, densitet, 
tryck) som varierar med både tid och position lutar det åt att vi behöver lösa någon form 
av partiell differentialekvation. Eftersom vårt mål är att beräkna den tid som åtgår för 
flödet att förflytta sig från cylindrar till avgasrörets mynning behöver vi beräkna 
flödeshastigheten för varje tidpunkt i varje punkt i avgassystemet. 

Det finns inom strömningsmekaniken en omfattande teoribildning för olika typer av 
flöden, allt ifrån de allmänna Navier-Stokes ekvationer till inviskös inkompressibel 
strömning. I Bilaga E ges en kortare introduktion och översikt av området. En 
grundprincip måste vara att välja en fysikalisk modell som är så enkel som möjligt. 
Samtidigt måste modellen ändå kunna fånga upp variationen i hastighetsfältet och hur 
denna variation sprider sig genom systemet. Eftersom dynamiken beror av densitet och 
tryck bör även dessa variabler ingå i ekvationerna.  

Förutom val av fysikalisk modell krävs en beskrivning av geometrin. Eftersom en stor 
del av avgassystemet består av ett smalt cylindriskt rör är det frestande att betrakta 
problemet som en-dimensionellt (i rummet). Dock måste man speciellt hantera 
utbuktningarna (i katalysatorn och ljuddämparna) i avgassystemet. Detta kan göras på 
olika sätt som vi diskuterar närmare nedan. 
Det finns inget som hindrar att man har olika fysikaliska modeller för olika delar av 
systemet. Exempelvis kan man använda en modell för avgassystemets smala rör och en 
helt annan för katalysatorn och ljuddämparna. 

 

6.3.2 Val av fysikaliska modeller i rördelarna 
Vi har i detta arbete övervägt två olika fysikaliska modeller för strömning genom den 
smalare delen av röret. Dels Eulerekvationerna för en-dimensionell, kompressibel, 
inviskös strömning, dels en modell för en-dimensionell, inkompressibel strömning med 
artificiell kompressibilitet. Vi beskriver dessa i närmare detalj nedan. 

 

Eulerekvationerna 
Eftersom vi modellerar gasströmning har det känts naturligt att använda en fysikalisk 
modell för kompressibelt flöde. Sådana modeller är i allmänhet betydligt mer 
komplicerade än modeller för inkompressibelt flöde. I gengäld har vi för enkelhets skull 
antagit att strömningen är inviskös, dvs. vi försummar den inre friktionen i gasen. Även 
den friktion som uppstår vid gasrörets väggar samt tyngdkraften som verkar på gasen 
försummas. De enda krafter som antas verka på ett visst fluidelement är sålunda dels det 
mottryck som orsakas av framförvarande gas i röret, dels den påskjutande kraft som kan 
orsakas av att efterföljande gaser pressar på. 
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Antagandena resulterar i Eulerekvationerna (se Bilaga E för en närmare förklaring och 
härledning av dessa):  

0=
∂
∂

+
∂
∂

x
m

t
ρ  (6.4a) 

( 0/2 =+
∂

)∂
+

∂
∂ pm

xt
m ρ  (6.4b) 

( ) ( )( 0/ =+
∂
∂

+
∂

∂ ρρ )ρ mpE
xt

E  (6.4c) 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−= ρργ /

2
11 2mEp  (6.4d) 

 

där  
Storhet Benämning Tredimensionell 

enhet 
Endimensionell 
enhet 26

m  massflödet kg/(m2s) kg/s 
ρ   densiteten kg/m3 kg/m 

E   energitätheten J/kg J/kg 

p   trycket N/m2 N 

och 
v

p

c
c

=γ , dvs. kvoten mellan specifika värmet vid konstant tryck och konstant 

volym. 4.1≈γ  för vanlig luft. 

Var och en av variablerna är underförstått funktioner av tiden t och positionen x, dvs. 
( tx, )ρρ = , osv. Trycket har här medtagits endast för att förenkla formeluttrycken 

något. Det kan enkelt elimineras med hjälp av (6.4d). Vi har sålunda i princip ett system 
av tre partiella differentialekvationer med tre obekanta funktioner Em ρρ ,, . 
Tillsammans med randvillkor och begynnelsevillkor bestämmer Eulerekvationerna de 
obekanta funktionerna. Sekundärt kan vi ur lösningen även beräkna den ”vanliga” 
flödeshastigheten genom  ρ/mu = . 

Man kan notera att den första ekvationen (”kontinuitetsekvationen”) svarar mot lagen 
om massans bevarande, den andra ekvationen mot lagen om rörelsemängdens bevarande 
(dvs. Newtons andra lag, ) och den tredje mot lagen om energins bevarande. 

Notera även att tryckgradienttermen 

amF ⋅=

x
p
∂
∂  i den andra ekvationen representerar den kraft 

som utövas på ett fluidelement från sina ”grannelement”. 

 

                                                 
26 Att enheterna uttrycks i ”en-dimensionellt format” ska här tolkas så att ekvationerna har multiplicerats 
med tvärsnittsarean A, vilken sedan bakas in storheterna. 
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Inkompressibel strömning med artificiell kompressibilitet 
Den andra fysikaliska modell vi övervägt (men ej implementerat) för den smala rördelen 
är inkompressibel strömning med artificiell kompressibilitet. Det kan tyckas menings-
löst att alls beakta en-dimensionell inkompressibel strömning. En sådan får ungefär de 
egenskaper som strömmande vatten i ett rakt och jämntjockt rör: varje förändring i 
flödeshastigheten in i röret ger nästan momentant motsvarande förändring i utflödet. 
Men genom att införa s.k. artificiell kompressibilitet i modellen kan man möjligen 
uppnå den ”elasticitet” i flödet som vi är ute efter (se Chung, 2002, för en utförligare 
beskrivning av metoden). Vi kan därmed kanske betrakta denna modell som ett slags 
förenklad variant av Eulerekvationerna.  

 

6.3.3 Randvillkor för Eulerekvationerna 
För att erhålla en entydig lösning till problemet krävs förutom själva differential-
ekvationerna även så kallade randvillkor. De behövs för var och en av de tre obekanta 
funktionerna , m ρ  och E . Märkligt nog behöver inte alla tre randvärdena vara 
exogent givna. Vid vänstra randen (dvs. vid cylindrarna) där flödet är riktat in i röret 
måste vi ha exakt två av de tre variablerna givna. Det kan vara antingen ρ  och  eller m
ρ  och E  men däremot är kombinationen m  och E  förbjuden. Vid den högra randen 
(dvs. vid avgasrörets mynning) där flödet är riktat ut från röret måste vi ha exakt en av 
variablerna given, vilken som helst av dem. Förutom de ovan nämnda fysikaliska 
randvillkoren krävs även s.k. numeriska randvillkor för att differentialekvationerna ska 
kunna lösas. Dessa kan formuleras genom någon form av extrapolation av lösningen 
från inre punkter ut till randen27. Totalt måste vi ha tre randvillkor vid vardera rand. 
Detta innebär att vi måste ha ett numeriskt randvillkor vid vänstra randen och två 
stycken vid den högra. 

De här reglerna är absolut nödvändiga att följa om man vill ha ett välställt problem. I 
Bilaga E ges en utförlig förklaring till varför dessa regler gäller. Bryter man mot dem 
erhålls i allmänhet nonsenslösningar (eller divergens) då man försöker lösa differential-
ekvationerna.  

För vår tillämpning har det varit naturligt att välja massflödet, , och densiteten, m ρ , 
som fysikaliska randvillkor vid vänstra randen och energitätheten, E, som fysikaliskt 
randvillkor vid den högra eftersom vi har bäst kännedom om dessa. Se avsnitt 6.5 för en 
närmare beskrivning. En alternativ möjlighet skulle kunna ha varit att specificera 
densiteten även i den högra randen (i stället för energitätheten). Detta leder emellertid 
till att nivån för energitätheten blir obestämd och att den lätt driver iväg och ger upphov 
till numeriska problem. 

 
6.3.4 Begynnelsevillkor 
Begynnelsevillkor är ofta mycket viktiga vid lösande av partiella differentialekvationer. 
Dock inte i denna tillämpning. Tillståndet vid tiden 0=t  bör påverka flödet endast 
under en kortare tid fram till dess att de ursprungliga gaserna strömmat genom systemet. 
Man kan uttrycka det så att vi har ett (nästan) historielöst system. För att minimera det 

                                                 
27  Exempelvis ( ) ( ) ( ) ( )211 −−− −+= RRRR xfxfxfxf  där  betecknar randpunkten,  punkten 
närmast innanför randen, etc. 

Rx 1−Rx
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initiala skede under vilket begynnelsevillkoren påverkar lösningen kan det emellertid 
vara lämpligt att sätta begynnelsevillkoren (ungefär) lika med situationen vid tomgång. 

 
6.4 Geometrin 
Om man bortser från utbuktningarna i avgassystemet (katalysator och ljuddämpare) är 
geometrin mycket enkel. Vi kan tänka oss följande två metoder för att hantera dessa 
utbuktningar: 

1. Ersätta behållarna med ett virtuellt rakt rör med samma volym som 
behållarna och med samma diameter som avgasröret i övrigt. Alternativt kan 
samma längd som ursprungliga avgasröret användas men med modifierad 
diameter 

2. Använda en detaljerad fysikalisk modell för var och en av behållarna. 

Den första metoden kräver ingen modifiering (eller komplettering) av ovan nämnda 
ekvationer och randvillkor. Vi måste endast beräkna den nya (virtuella) längden på 
röret. Med denna metod missar vi den omrörning av avgaskomponenterna som äger rum 
i behållarna. Men omrörningen är vi i detta skede inte heller intresserade av; vi söker för 
närvarande endast flödeshastigheten! Idén baseras på att för ett stationärt givet flöde 
med konstant densitet är det enbart volymen på systemet som bestämmer tiden som 
åtgår för ett flöde att passera genom systemet. Den geometriska utformningen är i 
praktiken oväsentlig. För transienta flöden kan man tänka sig att motsvarande gäller 
med tillräcklig noggrannhet så länge geometrin inte är alltför extrem. 

Den andra metoden består i en mer exakt beskrivning av flödet genom behållarna. 
Modellen blir då inte längre en-dimensionell. Tack vare den axialsymmetri som i 
allmänhet råder för dessa kan dock i princip Eulerekvationerna reduceras till två 
dimensioner. Modellen kommer alltså att bestå av olika typer av partiella differential-
ekvationer i olika delar av avgassystemet. Speciella randvillkor måste påföras mellan 
dessa områden28. Metoden kräver dessutom en detaljerad information om interiören i 
katalysator och ljuddämpare, vilket i många fall är okänt. Med tanke på de osäkerheter 
som finns för övrigt har vi i projektet bedömt det inte vara värt besväret att gå vidare 
längs denna linje. 

Sammanfattningsvis kan sägas att med den första metoden krävs vetskap om volymen i 
avgassystemet. I praktiken får man försöka att i fordonets underrede mäta upp rörets 
längd och diameter samt behållarnas volym. För den andra metoden krävs en mer 
detaljerad beskrivning om behållarnas geometri och innandöme. I följande beräkningar 
använder vi oss enbart av den första metoden. 

 
6.5 Fysikaliska överväganden 
Det koncept som beskrivits ovan kräver vetskap om vissa fysikaliska kvantiteter. 
Speciellt gäller detta randvillkoren. Vid vänstra randen (cylindrarna) behöver vi 
massflöde och densitet. Vid den högra randen (mynningen) behöver vi energitätheten. 
Vi diskuterar dessa var för sig här.  

 

                                                 
28 Se exempelvis Takizawa et al. (1982) för en diskussion om hantering av ”ihopskarvningen” mellan 
sådana områden. 
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6.5.1 Massflödet ut från cylindrarna 
I princip kan vi få information om massflödet dels från bränsleförbrukningen, dels från 
eventuell mätning av luftintaget. Mätning av luftintag görs dock inte på VTI:s mätbil29. 

I avsnitt 4.4.1 visades att då förbränning sker vid stökiometriska förhållanden motsvaras 
1,0 ml bensin av 11,5 g avgaser (totala kvantiteter inklusive överbliven kvävgas). Om vi 
antar att vi inte har någon tidsfördröjning mellan bränsleförbrukningen och förbränning 
så fås alltså massflödet,  (gram/s), direkt genom multiplikation av bränsleförbruk-
ningen (ml/s) med faktorn 11,5. 

m

Ett problem är hur man ska gå tillväga vid icke stökiometriska förhållanden. Om 
luftintaget är känt (förutom bränsleförbrukningen) bör man kunna beräkna massflödet 
oavsett λ -värde. Om vi har överskott på luft (mager blandning) adderar vi luftöver-
skottet till det beräknade massflödet. Om vi har underskott på luft (fet blandning) kan 
beräkningen av massflödet baseras på luftintaget i stället för bränsleförbrukningen. 

Om luftintaget inte mäts kan man istället få viss information om avvikelsen från 
stökiometriska förhållandet via lambdasensorn (se avsnitt 4.2). Massflödet kan då 
beräknas ur30: 

 λ⋅⋅= bm 5.11  (6.5) 

där b betecknar bränsleförbrukningen.  

En kompensation för tidsfördröjningen mellan förbränningen i cylindrarna och 
avgasernas passage förbi lambdasonden bör dock göras (se avsnitt 6.9).  

 

6.5.2 Densiteten vid cylindrarna 
En skattning av densiteten för den avgasblandning som lämnar cylindrarna kan göras på 
följande sätt. Det beräknade massflödet ger oss vikten på de avgaser som lämnar 
cylindrarna per sekund. Vi behöver komplettera med en skattning av den volym dessa 
upptar. Det är tämligen rimligt att anta att denna volym är ungefär lika med 
motorvarvtalet multiplicerat med cylindrarnas totala slagvolym.  

Låt  beteckna slagvolymen [mCV 3] för var och en av cylindrarna,  antalet cylindrar, Cn
r  motorvarvtalet [varv/minut], A  avgasrörets tvärsnittsarea [m2] och m  massflödet ut 
ur cylindrarna [kg/s]. Den (endimensionella) densiteten ρ  [kg/m] för flödet ut ur 
cylindrarna beräknas genom: 

rnV
mA

CC

⋅⋅= 602ρ  (6.6) 

 

Faktorn 2 kommer sig därav att i en fyrtaktscylinder äger utsläppsfasen rum endast 
vartannat varv. 

                                                 
29 En inbyggd luftmassemätare finns vid lutftintaget. Denna ger information till motorns styrenhet. I 
princip skulle det ha varit möjligt att tillvarata denna information men så har inte gjorts på VTI:s mätbil. 
30 Detta samband ger hög osäkerhet vid bränsleavstängning, då λ  når taket för sensorns mätområde. 
Generellt fungerar lambdasensorn bäst i intervallet 0,9–1,1. 
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Ovanstående grova resonemang ger värden på densiteten (nära cylindern) som i 
allmänhet understiger densiteten i fria luften31. Man kan ifrågasätta rimligheten i detta 
resultat. Möjligen kan den låga densiteten förklaras av att temperaturen är hög i 
cylindrarna vilket håller uppe trycket.  

Men eftersom temperaturen inte kommer till sin rätt i vår modell (värmeflödet från 
avgaserna ut genom avgasröret försummas) riskerar de låga densiteterna att vålla 
problem i våra beräkningar. Klart är att utrymme för förbättringar finns på denna punkt! 

 

6.5.3 Energitätheten vid avgasrörets mynning 

Energitätheten för en gas kan utryckas med formeln TcE p ⋅= , där  betecknar 
värmekapacitiviteten och T absoluta temperaturen. För luft är 

pc
0.1≈pc  [kJ/(kg K)]. Den 

en-dimensionella kvantiteten Eρ  i ekvation (6.4) kan vid högra randen således 
beräknas ur  

ATE Luft ⋅⋅⋅≈ ρρ 1000   [J/m]. (6.7) 

 
6.6 Numerisk lösning av Eulerekvationerna 
I Bilaga F ges en kort introduktion om numerisk lösning av partiella differential-
ekvationer. 

För Eulerekvationerna har vi använt dels Lax-Friedrichs metod tillämpad på Euler-
ekvationerna på konservativ form, dels en två-stegs variant av Lax-Wendroffs metod. 
Lax-Friedrichs metod fås genom att approximera tidsderivatan med en framåtdifferens 
och x-derivatan med en centraldifferens men dessutom ersätta mittpunkten med ett 
medelvärde: 

( ) ( ) ( )( )jijijijiji UFUF
x
tUUU ,1,1,1,11, 22

1
−+−++ −

Δ
Δ

++=  (6.8) 

Observera att U  och  här representerar vektoriella storheter.  F

Metoden är en explicit metod som kan visas vara (numeriskt) stabil om följande villkor 
är uppfyllt (se Chung 2002): 

( )
2

1
≤+

Δ
Δ au

x
t  (6.9) 

där a betecknar ljudhastigheten i gasen och u betecknar flödeshastigheten. 

Lax-Wendroffs metod kan uttryckas med formlerna: 

( ) ( ) ( )( )jijijijiji UFUF
x
tUUU ,,1,,12/1,2/1 2

1
2
1

−
Δ
Δ

⋅−+= ++++  (6.10a) 

( ) ( )( 2/1,2/12/1,2/1,1, −−+++ −
Δ
Δ

−= jijijiji UFUF
x
tUU )

                                                

 (6.10b) 

 
31  Densiteten i fria luften är ungefär 1.3 kg/m3, vilket översatt till en-dimensionella storheter ger 

2

2
3.1 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅=

dπρ  [kg/m], där d  anger avgasrörets diameter [m]. 
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Man kan notera att ju högre tryck desto kortare tidssteg krävs i allmänhet för att få 
stabilitet i beräkningarna. Detta hänger ihop med att ljudhastigheten i gasen ökar med 
dess tryck. 

 

6.7 Beräkning av tidsförskjutningen 
Givet att vi har beräknat flödeshastigheten (numeriskt) är det lätt att uppskatta den 
tidsförskjutning, τ , som åtgår för flödet att transporteras genom systemet. Denna 
bestäms genom att vi löser den kombinerade ekvation-differentialekvationen: 

( )( )ttxu
dt
dx ,= ,   ( ) 00 =tx ,   ( ) Ltx =+τ0  (6.11) 

 

där  betecknar längden på avgasröret, L ( )txu ,  flödeshastigheten i punkten x vid 
tidpunkten t och  är den tidpunkt för vilken man söker den aktuella tidsförskjutningen. 
Vi tänker oss dessa tidpunkter som synkrona med motorparametrarna (exempelvis 
bränsleförbrukningen).  representerar alltså en tidpunkt då ett visst flödeselement 
passerar in genom den vänstra randen, dvs. 

0t

0t
0=x . Lösningen ( )tx  representerar detta 

flödeselements trajektorie genom (x,t)-planet. Tidpunkten då denna passerar , dvs. Lx =
τ+= 0tt , leder oss till den sökta tidsförskjutningen. 

Ekvationen löses numeriskt med exempelvis Eulers metod: 

( nnnn txutxx ,1 ⋅Δ+=+ )
)

 (6.12) 

Flödeshastighetens värde finns i allmänhet inte beräknad för punkten (  men kan 
beräknas med linjär interpolation mellan närliggande punkter

xn tx ,
32. Iterationen avbryts så 

snart  och man avläser då den aktuella tidpunkten. Med linjär interpolation i 
sista steget undviks onödig noggrannhetsförlust där. 

Lxn >+1

 
6.8 Tidskorrigering av avgashalter 
Vårt slutmål är att synkronisera emissiondata med körförloppsdata och bränsle-
förbrukning. Vi vill transformera emissionsdatasignalen till den form den skulle haft om 
där inte hade funnits något avgassystem (förutom katalysatorns renande effekt) och 
emissionsdata hade kunnat mätas omedelbart efter att de lämnat cylindrarna. Som 
nämnts tidigare kan vi här inta en mer eller mindre ambitiös hållning. 

 
6.8.1 Translatering av avgashalterna 
Den enklaste metoden är att enbart tidstranslatera avgashaltsignalen med den beräknade 
tidsförskjutningen. Låt ( )0tτ  beteckna tidsförskjutningen för ett flödeselement som 
passerar in genom vänstra randen vid tiden . Det aktuella flödeselementet passerar 0t

                                                 
32 Det är lämpligt att välja tidpunkterna  så att de sammanfaller med meshpunkter. Men eftersom 

värdena  är beräknade hamnar de normalt mellan meshpunkter 
nt

nx 1+<< ini xxx  varför interpolation 
blir nödvändig. 
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den högra randen (mynningen) vid tidpunkten ( ) ( )000 tttt Τ≡+= τ . Låt  beteckna 
avgashalten vid tidpunkten t . Den tidstranslaterade signalen,  kan uttryckas som 

( )th

transh

( ) ( )( )ththtrans
1−  (6.13) Τ=

där  betecknar den inversa funktionen till 1−Τ Τ . 

 
6.8.2 Tidstranslatering kombinerat med kompensation för utsmetningen 
Den metod som Weilenmann et al använt vid stationärt flöde kan vi nu generalisera till 
transienta flöden. Vi kan transformera avgashalten successivt genom mätbilens tre 
behållare (en i taget) genom att i ekvation (6.1) beräkna w ur y, dvs. genom derivering. 
Värden på  och  erhålls ur (6.3). Resonemanget förutsätter dock att vi känner 
värdet på 

mT tT
α  (se avsnitt 6.2.2 för en diskussion om detta). 

Ovanstående principlösning har inte implementerats och testats. Vi kan dock utan 
vidare konstatera att det finns en begränsning för hur väl man kan återskapa signalen 
före behållaren. Utsmetningen av signalen vid passage genom behållaren är förenad 
med en oundviklig förlust av information som inte kan återskapas. Därför kan den 
ursprungliga signalen endast delvis återfås. Försöker man driva processen längre än så 
uppstår svängningar som förstör signalen. Dessa svängningar manifesterar att man nått 
fram till gränsen för det möjliga. 

 
6.8.3 Massemissioner för individuella avgasämnen 
Instrumenten som mäter emissioner ger vanligen mätdata i form av volymprocent. För 
att erhålla totala kvantiteter krävs att man multiplicerar med något flöde. Såvida flödet 
inte mäts direkt (vilket kräver speciella anordningar som inte kan användas on-board) är 
detta okänt vid mätpunkten och uppskattas traditionellt med bränsleförbrukningen eller 
luftintaget. (En detaljerad beskrivning av hur sådana beräkningar kan göras presenteras i 
Bilaga A.) Därmed lider dessa beräkningar av den vanliga bristen på synkronisering i 
detta sammanhang. 

Den föreslagna strömningsmekaniska approachen ger (förutom den tidigare behandlade 
tidsförskjutningen) som en extra bonus en (principiell) metod för uppskattning av 
massemissioner där flöde och halter är synkrona. 

Låt m beteckna massflödet [kg/s] beräknat med modellerna i tidigare avsnitt. Låt u 
beteckna flödeshastigheten [m/s], A avgasrörets tvärsnittsarea [m2], k antal molekyler 
per m3,  den genomsnittliga molekylvikten i gasen. För avgasämnet G antar vi att 
vi uppmätt koncentrationen  volyms-% och att dess molekylvikt är . Vi vill 
beräkna den totala massemissionen av ämnet G per sekund, . Man observerar att 
samtliga dessa storheter är synkrona och gäller mätpunkten (vid avgasrörets mynning). 
Det gäller att 

averw

GC Gw

Gm

Auwkm aver ⋅⋅⋅=  samt AuCwkm GGG ⋅⋅⋅⋅=  vilket ger 
sambandet: 

aver

G
GG w

w
Cmm ⋅⋅=  (6.14) 
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Det har dock inom ramen för projektet inte varit möjligt att avgöra om det beräknade 
totala massflödet, m, vid mynningen är av sådan kvalitet att denna metod ger resultat av 
acceptabel noggrannhet. 

 

6.9 Kommentar om övriga tidsförskjutningar 
En nackdel med den strömningsmekaniska metoden är att den (i bästa fall) endast 
fångar upp tidsåtgången för avgasernas transport från cylindrar till avgasrörets mynning. 
Men det kan även finnas andra tidsförskjutningar, exempelvis mellan uppmätt bränsle-
förbrukning (eller uppmätt luftintag) och förbränningen i cylindrarna. Använder man 
λ -värdet uppmätt med sensorn strax före katalysatorn får man räkna med en icke 
försumbar tidsförskjutning gentemot förbränningsprocessen. Även i mätapparaturen för 
emissionerna finns en inbyggd tidsfördröjning svarande mot transporten av avgaser i 
slangar från mätpunkten vid avgasrörets mynning fram till instrumenten. I själva 
mätinstrumenten finns även fördröjningar i form av stigtider. 

Vissa av dessa fördröjningar kan betraktas som konstanta (och kända). Så är fallet för 
transporter av avgaser mellan avgasmätpunkt och mätinstrument. (Dessa fördröjningar 
uppmäts vid kalibreringen av instrumenten, se Matstoms 2005.) När det gäller fördröj-
ningar mellan bränsleförbrukning, luftintag, λ -värde och förbränningsprocess är dessa 
ofta flödesberoende. Med någon skattning av flödet kan en korrigering av sådana 
tidsförskjutningar göras. För skattning av tidsfördröjningen mellan cylindrar och 
lambdasensorn används lämpligen den gasdynamiska metoden.  

För bränslemätaren på VTI:s mätbil anges en tidsosäkerhet understigande 0,5 sekunder. 
Det är oklart vad denna tidsosäkerhet består i. 

Fördröjningar (stigtider) i själva mätinstrumenten är ett problem för vissa avgasämnen 
särskilt för metan. Weilenmann et al. (2001, 2002) beskriver en metod för reducering av 
stigtiderna, dvs. uppsnabbning av signalen. 

 
6.10 Sammanfattning 
Av beskrivningen i avsnitt 6.3–6.9 kan man kanske få intrycket att den gasdynamiska 
metodiken är komplicerad och krånglig att använda och implementera. Men detta är en 
felaktig bild som kanske beror på att det finns många valmöjligheter. När vi väl bestämt 
oss för ett visst upplägg, dvs. valt fyskalisk modell (inklusive randvillkor) samt 
numerisk lösningsmetod kan implementeringen (åtminstone i enklaste fallet) bli ganska 
enkel. Följande principalgoritm sammanfattar beräkningarna: 
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Algoritm 6.1: 
Välj steglängderna, dx och dt (så att stabilitetskriteriet (6.9) uppfylls)  
Beräkna fysikaliska randvärden (för alla tidssteg) m hj av (6.5), (6.6), (6.7) 
Beräkna begynnelsevärden (se avsnitt (6.3.4)) 
For ti=1 to tmax (iterera framåt i tidsled) 
        Beräkna lösningen i nya tidssteget med (6.10) 
        Beräkna numeriska randvärden (för nästa tidsled) genom att.ex.trapolera lösn. 
End 
For ti=0 to tmax 
        T=0 
        Do while xn < L,      
              Stega framåt i x-riktningen med (6.12) 
              T=T+deltaT 
        End do 
        Aktuellt T-värde utgör nu tidsförskjutningen för tiden ti 
End 

 
6.11 Kalibrering och andra förbättringar 
Det finns rika möjligheter att förbättra den modell/metod som beskrivits ovan. Vi har i 
avsnitt 6.4 redan nämnt förfining av geometrin. I framför allt ljuddämparna kan man 
kanske räkna med att geometrin orsakar ett större motstånd mot luftflödet än i övriga 
delar. Detta kan möjligen modelleras genom tillägg av en term i Eulerekvationerna (se 
beskrivningen av Navier-Stokes ekvationer i Bilaga E). Eftersom det troligen är svårt att 
kvantifiera en sådan term kan det vara lämpligt att introducera denna som en 
kalibreringskoefficient. Motsvarande kan möjligen göras för det värme som frigörs i 
katalysatorn på grund av de exoterma kemiska reaktioner som äger rum där.  

 
6.12 Metoder för validering 
I princip kan vi tänka oss två möjliga metoder för validering av den gasdynamiska 
metoden: 

• Punktvalidering (vid vissa tidpunkter) med någon av de övriga metoderna 
(matchningsmetoderna) 

• Validering mot direkta mätningar av tidsfördröjningen 

• En indirekt validering kan möjligen även fås genom jämförelse med uppmätt 
massflöde (endast aktuellt i mätlaboratorium). 

Vi diskuterar här möjligheten att mäta tidsfördröjningen direkt. Det naturliga sättet att 
direkt mäta tidsfördröjningen är att med korta tidsintervaller spruta in någon form av 
spårämne antingen omedelbart före förbränningen i cylindrarna eller strax efter och 
sedan mäta detta spårämne vid avgasrörets mynning. (Jämför med Weilenmanns 
förfarande som beskrivs i avsnitt 6.2.4.) Vi kan tänka oss ett gasformigt spårämne som 
förs in i luftintaget, men det är även möjligt att i bränslekanalen föra in ett flytande 
spårämne. 

Följande krav bör ställas vid val av spårämne: 

• Om det införs före cylindrarna får det inte störa förbränningsprocessen (så att 
motorn exempelvis börjar hacka) 

• Om det införs efter cylindrarna får det inte störa luftflödet 

• Spårämnet bör helst inte påverkas av katalysatorn 
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• Snabba mätare av spårämnet måste finnas  

• Mätaren bör helst vara portabel  

• Mätaren bör tåla miljön (avgasämnen) vid avgasrörets mynning. 

En fördel är om det räcker med små kvantiteter av spårämnet. Mätaren bör klara att 
mäta små kvantiteter. Däremot är inte precisionen så betydelsefull. Vi behöver kunna 
upptäcka tidpunkten då ”en dos” av spårämnet passerar förbi mätpunkten, men behöver 
inte mäta själva halten med någon större precision.  

Ett intressant förslag på gasformigt spårämne är helium. Detta uppfyller samtliga krav 
ovan (utom möjligen den sista punkten). Med en masspektrometer kan mycket små 
kvantiteter mätas. Portabla mätare av denna typ finns tillgängliga. Se Matstoms (2005) 
för en utförligare diskussion. 

En principiell svårighet vid den här typen av direkt mätning är att kunna skilja 
responserna i mätinstrumenten från varandra. Vi vill helst spruta in spårämnet med så 
korta tidsintervall som möjligt. Frekvensen får emellertid inte vara så hög att man inte 
kan urskilja pulserna vid mätningen. Dessutom gäller det att kunna avgöra vilka pulser 
som hör ihop med varandra. Ett tänkbart sätt är att variera pulsbredden vid 
insprutningen. 

I detta projekt har det tyvärr inte funnits utrymme att genomföra en dylik direkt mätning 
av tidsfördröjningen i avgassystemet. 
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7 Resultat 
Resultaten redovisade i detta avsnitt är baserade på mätningar gjorda med VTI:s mätbil. 
Huvudsakligen används mätdata från en 380 sekunder lång körning i utkanterna av 
Linköpings tätort. Vissa ytterligare resultat för några korta accelerationsförlopp 
redovisas i Bilaga D. 

 
7.1 Tidsfördröjningen skattad genom matchning mellan λ -värde 

och emissionsdata 
I figur 7.1 nedan redovisas beräknade tidsförskjutningar mellan avgasernas passage av 
lambdasonden och deras utflöde vid avgasrörets mynning. Tidsförskjutningarna har 
skattats genom noggrann manuell matchning mellan ”dipparna” i λ -värdet och 
motsvarande toppar i emissionshalter enligt beskrivning i avsnitt 4.5.1 och 4.5.2. Endast 
för två av avgaskomponenterna, kolväten (THC) och kolmonoxid, är sambandet 
tillräckligt starkt för att ha ansetts användbart här. Tiden för avgasernas transport genom 
mätslangar och mätinstrument, ”T10”, har subtraherats bort. 

 

 
Figur 7.1  Tidsfördröjningar mellan lambdasond och avgasmätpunkt. Skattningar 
gjorda genom (noggranna manuella) jämförelser mellan minima i lambdavärden och 
maxima i kolväte- resp. kolmonoxidhalter. 
 

Vi ser att tidsförskjutningskurvorna för kolväten och kolmonoxid följer varandra relativt 
väl men att det finns en systematisk avvikelse på ungefär 0,6 sek mellan dem. Kurvorna 
ska i teorin sammanfalla helt och hållet eftersom gaserna är helt uppblandade under 
transporten genom avgassystemet och avvikelserna måste därför bero på något mätfel. 
En trolig anledning till avvikelsen är svårigheterna att hålla luftflödet konstant vid 
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kalibrering. Därmed har förmodligen värdet på T10 blivit för högt för kolmonoxid, 
möjligen beroende på den vattenfälla som används vid reningen av avgaserna. Mindre 
sannolikt är att avvikelsen orsakas av skillnader i instrumentens stigtider. 

En viss variation i avvikelsen mellan kolväte- och kolmonoxidkurvorna förekommer 
också. Exempelvis är skillnaden något större under tidsintervallet 150–250 sekunder. 
Man bör här hålla i minnet att vi endast har mätvärden för varje 0,2 sekunder och att 
man får en viss osäkerhet i tidpunkterna för kurvtopparna33. 

Mätvärdena för kolväte har bedömts ge oss de mest tillförlitliga34 skattningarna av 
tidsförskjutningen genom avgassystemet som vi har tillgängliga i projektet. I brist på 
mer sofistikerade mätningar (se avsnitt 6.12) kommer vi därför fortsättningsvis att 
använda dem som ”valideringsdata” för övriga modellberäkningarna nedan.   

 
7.2 Tidsfördröjningen beräknad med lokala matchningsalgoritmer 
Tidsförskjutningarna som redovisades i föregående avsnitt hade tagits fram genom en 
tidsödande manuell jämförelse mellan minima i lambdakurvan och maxima i emissions-
halter. I praktiken måste tidsfördröjningarna beräknas automatiskt. I figur 7.2 och 7.3 
visas exempel på resultat då en automatisering av beräkningarna gjorts (för kolväte 
respektive kolmonoxid som emissionsämne). Som jämförelse visas även de manuellt 
framtagna värdena. De senare betraktar vi i detta sammanhang som ”de korrekta” 
värdena även om viss osäkerhet råder även beträffande dessa värden. 

Vi ser att avvikelsen mellan värdena är stor i vissa punkter. Orsaken till detta är att 
algoritmen matchar punkterna felaktigt, dvs. att för ett visst minima i lambdavärdet har 
fel (lokal) maximipunkt i emissionsdata associerats. Att värden inte helt sammanfaller i 
de punkter där matchningen gjorts korrekt torde bero på att interpolationen gjorts på 
något olika sätt i det manuella fallet (kvadratisk interpolation) och i det 
algoritmberäknade fallet (splineinterpolation).  

 

                                                 
33 Vi har försökt att (kvadratiskt) interpolera fram positionen för topparna. Små felaktigheter i 
avgashalterna kan emellertid störa resultatet. 
34 Lägre värde på T10 jämfört med koloxid, lägre stigtider för mätinstrumentet och dessutom ingen 
vattenfälla eller filter. 
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Figur 7.2  Jämförelse mellan manuellt framtagna tidsfördröjningar och beräkningar 
gjorda med automatiserad algoritm. Tidsfördröjningar gäller mellan lambdasond och 
avgasmätpunkt. Skattningar gjorda genom jämförelser mellan minima i lambdavärden 
och maxima i kolvätehalter. 

 

 
Figur 7.3  Samma som figur 7.2 men för kolmonoxid i stället för kolväte som 
avgasämne.  
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För att belysa interpolationens inverkan på resultatet redovisas i figur 7.4 beräkningar 
gjorda med respektive utan interpolation. Som utgångspunkt har en automatiserad 
algoritm använts. Man ser att avvikelsen vanligen understiger 0,2 sekunder. Detta är 
naturligt eftersom mätvärden samplas med 5 Hz.  

 

 
Figur 7.4  Tidsfördröjningar mellan lambdasond och avgasmätpunkt beräknade med 
respektive utan att interpolera fram läget för extremvärdena. Automatiserade 
beräkningar har gjorts med kolväte som avgaskomponent.  
 

En slutsats av resultaten är att trots det starka samband som föreligger mellan låga λ -
värden och höga kolväte- eller kolmonoxidhalter är svårigheterna vid matchningen av 
min- och maxpunkter betydande. I de fall då mismatch inträffar blir resultatet ofta helt 
fel (och kanske sämre än att använda ett schablonvärde). I de fall då matchning är 
korrekt erhålls i allmänhet tidsfördröjningen med god noggrannhet, i synnerhet om 
extremvärdenas lägen beräknas med någon form av interpolation. Genom en tätare 
sampling av mätdata (exempelvis 10 Hz) bör noggrannheten kunna ökas, även om 
osäkerheten i mätdata därmed också ökar. 

 

7.3 Tidsfördröjningen beräknad med den kvasistationära 
modellen 

I figur 7.5 visas beräknade tidsförskjutningar mellan förbränningen i cylindrarna och 
mätpunkten vid avgasrörets mynning. Tidsförskjutningen är beräknad med den 
kvasistationära modellen beskriven i avsnitt 3.4. 
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Som jämförelse plottas även resultaten från avsnitt 7.1 (kolväte). Observera att dessa 
gäller för gastransporten från lambda-sond till avgasrörets mynning och underskattar 
sålunda tidsfördröjningen mellan cylindrar och avgasrörets mynning. 

 

 
Figur 7.5  Tidsfördröjningar beräknade med kvasistationära metoden. Som jämförelse 
har även uppmätta värden från figur 7.1 (kolväten) lagts in (kryss).  
 

Vi ser att resultat från den kvasistationära modellen i många fall överensstämmer väl 
med motsvarande från den lokala matchningsmetoden. I vissa punkter är dock 
avvikelsen större. Sannolikt är värdena från lokala matchningsmetoden mer tillförlitliga 
än från den kvasistationära. I vissa situationer erhålls mycket stora tidsförskjutningar 
från den kvasistationära metoden. Troligen är dessa en kraftig överskattning av verkliga 
värden.  

I Bilaga D visas några ytterligare exempel på resultat från några mer renodlade 
accelerations- och retardationsförlopp. 

 
7.4 Gasdynamiska beräkningar 
I detta avsnitt redovisas resultat beräknade med Algoritm 6.1. 

 

7.4.1 Dynamiken i förloppet 
I figur 7.6 visas ett exempel på hur de dynamiska variablerna i modellen framskrider 
med tiden. Varje bild visar en ögonblicksbild av hur variablerna varierar utefter det 
modellerade avgasröret. I vänstra randen, x=0, har vi cylindrarna och i den högra 
randen avgasrörets mynning. 
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Vi ser tydligt hur en våg av förhöjt massflöde (och även densitet) förflyttar sig genom 
avgassystemet. För varje tidsögonblick är flödeshastighet, energitäthet och tryck nästan 
konstanta utefter avgassystemet. Detta hänger ihop med att den aktuella modellen inte 
fångar upp temperaturvariationerna i systemet och att de dissipativa effekterna är svaga. 
Rimligheten i resultaten kan kanske ifrågasättas men kompletterande mätdata behövs 
för att dra bestämda slutsatser om vilka förbättringar i modellen som kan vara lämpliga. 

 

 
Figur 7.6  Exempel på resultat från gasdynamiska beräkningar. Man kan skönja hur en 
våg av större massflöde förflyttar sig genom avgassystemet (se inritad pil). Bilderna är 
tagna med 1 sekunds tidsdifferens. Observera att vågtoppen flyttar sig mot höger med 
samma hastighet som nivån på flödeshastigheten anger.    
 

7.4.2 Tidsfördröjningar 
I figur 7.7 visas tidsfördröjningar beräknade med den gasdynamiska metoden. De något 
längre tidsförskjutningar som i allmänhet erhållits med gasdynamiska metoden har 
troligen sin orsak i utformningen av randvillkoren vid utflödet från cylindern. De höga 
spikarna som ibland erhålls med den kvasistationära metoden blir mindre markanta med 
den gasdynamiska metoden. 

Resultaten för den gasdynamiska metoden skiljer sig för övrigt relativt lite från dem 
som beräknats med den kvasistationära metoden. En förklaring till detta kan vara att 
(den beräknade) flödeshastigheten tycks variera relativt lite mellan olika delar av 
avgassystemet (vid en viss fix tidpunkt), vilket i så fall innebär att den kvasistationära 
metoden kan anses väl motiverad eftersom den just bygger på antagandet om konstant 
hastighet utefter avgassystemet. En slutsats av detta skulle kunna vara att det är mer 
lönande att söka förbättra ingångsdata (dvs. data om utflödet från cylindern) snarare än 
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att söka använda sofistikerade gasdynamiska modeller. Eventuellt skulle en lokal 
gasdynamisk modell för utflödet från cylindrarna (där även temperaturvariationer 
modelleras) kunna vara av intresse. 

 

 
Figur 7.7  Tidsfördröjningar beräknade med Eulerekvationerna (heldragen kurva). Som 
jämförelse har även beräkningar gjorda medkvasistationära metoden (streckad kurva) 
samt uppmätta värden från figur 7.1 (kolväten) lagts in (kryss). 

 

7.4.3 Massflöden 
I figur 7.8 visas beräknade totala massflöden, dels vid förbränningen vid cylindrarna 
(beräknade på vanligt sätt ur bränsleförbrukningen), dels vid avgasrörets mynning 
(beräknade ur de gasdynamiska ekvationerna). Man ser att den sistnämnda kurvan oftast 
ligger senare i tiden jämfört med den förra.  

Det förekommer vissa överslängar i topparna och i några fall antydan till instabiliteter. 
För övrigt ser inte resultatet helt orimligt ut. 

Tyvärr saknar vi mätdata (speciellt massflöden vid avgasrörets mynning) för att kunna 
avgöra hur väl dessa simulerade värden överensstämmer med verkligheten.  
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Figur 7.8  Jämförelse mellan massflöden ut från cylindrarna och massflöden ut ur 
avgasrörets mynning. De senare har simulerats med gasdynamiska modeller.  
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8 Diskussion och slutsatser 
Vi har diskuterat ett antal tänkbara angreppsmetoder för att bestämma tidsåtgången för 
avgasernas transport från cylinder till avgasrörets mynning. Tre av dessa förslag har 
testats mer ingående i projektet. Den första metoden bygger på att matcha minimi-
punkter i λ -värde med maximipunkter i kolmonoxid- eller kolvätehalter (lokal 
matching). De övriga två metoderna utgår från strömningsmekaniska principer. Den ena 
av dessa är mycket enkel och bygger på en jämförelse mellan avgasernas volym och 
avgassystemets volym (kvasistationär modell); den andra är en mer avancerad metod 
som baseras på gasdynamiska ekvationer.  

En betydande svårighet vid utveckling och utvärdering av de olika metoderna har varit 
att vi saknat tillförlitliga korrekta värden på tidsfördröjningen att jämföra med. Ett 
förslag på en fullödig valideringsmetod (som bygger på att införa små doser av 
heliumgas i luftintaget och mäta dessa med masspektrometer) ges men det har tyvärr 
inte funnits utrymme i projektet att tillämpa denna. I stället har vi jämfört resultaten från 
de studerade metoderna med varandra och försökt att dra slutsatser från dessa 
jämförelser. 

Metoder som bygger på matchningar mellan kurvorna för motordata och emissionsdata 
har visat sig opålitliga så till vida att matchningar ofta blir felaktiga. Även när man har 
ett så starkt samband som föreligger mellan låga λ -värden och höga kolmonoxid- eller 
kolvätehalter är det svårt att få riktigt god tillförlitlighet i en automatiserad matchning. 
Felaktiga matchningar leder ofta till stora fel i tidsfördröjningarna. I de fall då 
matchningen är korrekt bör dock tidsfördröjningen erhållas med god noggrannhet, 
vilken dock till viss grad påverkas av samplingsfrekvensen. Exempelvis gäller att ju 
tätare tidsavstånd mellan mätningarna desto mer exakt (till en viss gräns) bör minimi- 
och maximipunkter i λ -värde respektive kolmonoxid eller kolvätehalt kunna 
bestämmas. Ett annat problem med dessa metoder är att det ofta är glest mellan 
(lyckade) matchningar (ofta tiotals sekunder mellan dem), i synnerhet om körningen 
gjorts försiktigt utan speciella knycker. För mellanliggande punkter vet vi ingenting om 
tidsfördröjningen. 

Metoder som bygger på strömningsmekanik karakteriseras av att de är stabila och ger 
värden på tidsfördröjningen för samtliga tidpunkter. Nackdelen är att de bygger på 
förenklade fysikaliska modeller och data som endast delvis finns tillgänglig. Detta ger 
oss i allmänhet fel som kan förväntas vara större än för matchningsmetoden. 

Den kvasistationära metoden är den enklaste av de studerade. Endast tre kvantiteter 
behövs för att tillämpa metoden: avgassystemets volym, cylindrarnas sammanlagda 
slagvolym samt motorvarvtalet (i varje tidpunkt). Metoden har visat sig fungera bra i 
många fall med små avvikelser i tidsfördröjningen jämfört med en lokal matchnings-
algoritm. I andra fall blir avvikelsen större (upp till 1,5 sek) vilket får anses stort i detta 
sammanhang. En begränsning av de spikar som erhålls vid låga varvtal måste dessutom 
göras. Det bör kunna finnas en potential till förbättring av skattningen med hjälp av 
exempelvis insugstryck, position för insugs/avgasventiler, bränslesignal, lambdavärde 
eller luftflödesmätare, i den mån värden på dessa variabler finns till tillgängliga. 

Den gasdynamiska metoden kan betraktas som en mer radikal modifiering av den 
kvasistationära, där dynamiken i strömningen modelleras så att tidsfördröjningen skulle 
kunna beräknas med högre precision. Den gasdynamiska metoden har dessutom 
potentialen att som sidoeffekt även ge massflödet i olika delar av avgassystemet, 
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speciellt i avgasmätpunkten (vid avgasrörets mynning), vilket skulle vara av stort värde 
för beräkning av totala emissionskvantiteter utgående från emissionshalter.  

I praktiken har det emellertid visat sig svårt att utforma detaljerna i metoden så att man 
får en tydlig förbättring jämfört med den betydligt enklare kvasistationära metoden. 
Bland de svårigheter som uppstått är olika typer av instabiliter och svängningar som stör 
resultatet. Dessutom har (den beräknade) flödeshastigheten visat sig variera påfallande 
lite mellan olika delar av avgassystemet (vid en viss fix tidpunkt), vilket i så fall innebär 
att den kvasistationära metoden kan anses väl motiverad eftersom den just bygger på 
antagandet om konstant hastighet utefter avgassystemet. En ytterligare nackdel med 
metoden är de långa exekveringstider som krävs eftersom korta tidssteg krävs för att 
undvika numeriska instabiliteter.  

Det finns ett antal brister, eller åtminstone osäkerheter, i de formuleringar vi har testat, 
exempelvis: 

• Är formuleringen av randvillkoren rimlig? 

• Temperaturens inverkan är försummad 

• Osäkerhet i beräknade randvärden för massflöde och densitet. Speciellt gäller 
detta kanske vid icke stökiometriska förhållanden 

• Vi försummar friktionen mellan avgaser och rörvägg 

• Förenklad geometrisk modell av avgassystemet används. 

Det finns potential för förbättringar på alla dessa punkter. Samtidigt måste vi hålla i 
minnet att för att metoden ska vara praktiskt användbar krävs att den inte får vara 
beroende av alltför detaljerade indata eftersom sådan information i allmänhet saknas. 
Tanken är ju att metoden ska kunna tillämpas på vilken bil som helst. Enkelhet och 
robusthet måste vara ledord i metodutvecklingen. De varianter av metoden vi har testat i 
detta projekt har som indata krävt samma som för den kvasistationära, men därutöver 
även bränsleförbrukningen och dessutom gärna luftintaget och lambdavärde. 

Validering av den gasdynamiska modellen skulle i princip kunna göras på något av 
följande sätt 

• Jämförelse med alternativ metod, t.ex. en lokal matchningsmetod 

• Mätning av flödeshastigheten (eller massflöden) vid avgasrörets mynning 

• Insändande av någon indikatorgas (exempelvis helium) vid luftintaget och 
noggrann uppmätning av denna gas vid avgasrörets mynning.  

I detta projekt har utrymme funnits endast för den första metoden. Önskvärt vore att i ett 
framtida projekt validera metoden mer grundligt med de två andra metoderna. Speciellt 
är massflödet vid avgasrörets mynning av stort intresse. Om de beräknade massflödena 
överensstämmer tillräckligt väl med uppmätta skulle metoden även kunna användas för 
detta ändamål. 
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Bilaga A 
Sid 1 (3) 

Beräkning av massemissioner 
 

Vi beskriver här två olika metoder som används för beräkning av massemissioner. 

 

Metod 1  (utgår från bränsleförbrukning och avgaskoncentrationer) 

Den första metoden används traditionellt av VTI. Oklart varifrån den är hämtad. 

 

Man uppskattar först luft/bränsleförhållandet, A/F: 

 

[ ] [ ] [ ]( )
[ ] [ ] [ ]HCCOCO

HCCOCOFA
++

−⋅−⋅+⋅
=

2

2 668.0448.0100088.2  

 

där [  etc. är respektive ämnes avgaskoncentration uppmätta från mätdata, uttryckt i 
%.  

]2CO

 

Därefter beräknas total korrigerad avgasvolym, : eV

( )
247.1

95.074.03 ⋅⋅⋅
=

FAFUELdmVe  

 

där  betecknar den momentana bränsleförbrukningen (i ml/sek eller ml/km). FUEL

 

Slutligen fås massemissionerna, , för respektive ämne ”i” ur: im

4.22
i

iei
MW

CVm ⋅⋅=  

där  betecknar volymsfraktion i % och  är molekylvikten för ämnet. iC iMW

 

Uttrycken är en mischmasch av storheter definierade/beräknade med olika 
tidsförskjutning. Luft/bränsleförhållandet, FA , får betraktas som en avgasparameter 
eftersom det beräknas ur uppmätta avgashalter. Likaså volymsfraktionerna, . 
Bränsleförbrukningen, , däremot är en typisk motorparameter.  

iC
FUEL

 

Metod 2 (utgår från varvtal, tryck och avgaskoncentrationer) 

Beskrivningen är hämtad från Vojtisek-Lom(1997).  
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Beteckningar: 

-------------------------------------------------------- 

=IMF  Intake air flow  (moles per second) 

=MAP  Intake manifold absolute pressure 

=adjustedMAP  Adjusted intake manifold absolute pressure (kPa). 

9.0≈VEF   = “dimensionless engine volumetric efficiency multiplier”, värdet har 
bestämts genom experimentell jämförelse mellan verklig bränsleförbrukning och 
förbrukningen beräknad utgående från massemissioner för CO2. 

=engineDP  Engine displacement (liters) 

=engineSPEED  Engine speed (rpm) 

=airTEMP  Intake air temperature (deg C) 

=baroP  Barometric pressure 

=engineCR  Engine compression ratio 

=fMF  Fuel molar flow 

=eMF  Dry exhaust molar flow 

=wMF  Molar flow of water in exhaust 

( ) =xxce  Relative concentration of xx in exhaust gas 

------------------------------------------------------- 

 

Först beräknas ”intake air flow”, dvs IMF : 

 

Om motorn utrustad med en ”mass air flow meter” så fås IMF  direkt genom division 
av ”mass air flow” med molekylvikten. I annat fall används formeln: 

 

VEF
TEMP

SPEEDDPMAP
IMF

air

engineengineadjusted ⋅
+⋅

⋅⋅
=

)15.273(314.8
120/

   

  

där 
engine

baro
adjusted CR

P
MAPMAP −=  

Därefter beräknas ”exhaust flow”, , dvs. massflödet ut ur motorn/cylindrarna, 
enligt beskrivning som följer. 

eMF
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Beräkningarna är baserade på följande antaganden: 
• att kolväten likställs med propan, C3H8  
• att NOx likställs med NO 
• bränsle representeras av CxHyOz 
• att processen sker momentant, dvs. utan tidsfördröjning 

 

Eftersom motorn är ett slutet system måste totala mängden kol, väte och syre i intaget 
vara detsamma som i avgaserna. Vi får: 

 

Kol:  ( ) ( ) ( )( )23 COcCOcHCcMFxMF eeeef ++⋅⋅=⋅    

Väte:  ( ) eewf MFHCcMFyMF ⋅⋅+⋅=⋅ 82  

Syre:  
( ) ( ) ( ) ( )( )xeeeeewf NOcCOcCOcOcMFMFIMFzMF +⋅++⋅⋅+=⋅⋅+⋅ 22 22210.02  

 

Konstanten 0.210 svarar mot syrehalten i luft, 21.0%. 

Genom elimination av de obekanta  och  kan vi lösa ut : fMF wMF eMF

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) (( )) ( ) ( )222 32/422
420.0

COcCOcHCcyzHCcNOcCOcCOcOcx
IMFxMF

eeeexeeee
e ++⋅−−−+++⋅

⋅⋅
=

 

Metod 2 lider väl av samma brister som metod 1. I härledningen ovan görs underförstått 
antagandet att processen i motorn är ögonblicklig. I metod 2 är det varvtalet som utgör 
en tillståndsparameter 
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Exempel på tidsfördröjningens inverkan på matrismappar 
(störningsanalys) 
Vid framtagning av matrismappar är det viktigt att emissionsvärdena svarar mot korrekt 
hastighets- och accelerationsintervall. Om vi för uppmätta körförlopp har en tidsför-
skjutning mellan emissionsdata å ena sidan och hastighet- och accelerationsvärden å den 
andra, så kan detta få till följd att emissionsvärdena hamnar i ”fel ruta i matrisen”. 
Matrismappen blir därmed felaktig.  

För att exemplifiera effekterna av tidsfördröjningen på matrismappar har vi beräknat 
matrismappar för NOx-emissioner för några olika antagna värden på tidsförskjutningen. 
Beräkningarna är baserade på en mätning i tätortstrafik. Körsträckan var 16.7 km och 
värden samplades med 1Hz. Emissionernas fördelning i olika hastighets- och 
accelerationsklasser visas i tabellerna nedan. 

Observera att ingen ursprunglig tidskompensation har gjorts i mätdata. Detta innebär 
att värdena beräknade med fem sekunders tidsförskjutning sannolikt är mer korrekta än 
de utan någon tidsförskjutning. Hastigheterna anges i m/s och accelerationerna i m/s2. 
Observera dessutom att det som presenteras i tabellerna egentligen är summor av NOx-
halter snarare än totala kvantiteter av NOx.  

 

Ingen tidsförskjutning: 
Summa av NOX HastKlass
AccKlass 0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 Totalt

-3 93 93
-2.6 64 125 189
-2.2 336 281 617

-2 103 22 677 469 171 1443
-1.8 64 751 557 1138 610 345 3464
-1.6 283 1180 278 902 542 3185
-1.4 94 216 1106 1110 394 705 3624
-1.2 86 1988 690 1491 643 48 4946

-1 196 495 1744 1877 2680 428 383 7802
-0.8 746 467 964 591 4276 908 571 21 8545
-0.6 497 469 2549 4226 3063 3836 646 1369 16655
-0.4 356 242 857 10003 15094 9525 8318 1216 45611
-0.2 588 333 611 5286 15335 17014 13572 5298 4913 62948

0 15730 4635 3509 13544 20240 37913 70427 11660 8907 186566
0.2 1174 1512 3646 6426 20191 21297 19396 6759 2344 82747
0.4 119 220 1878 3851 9104 14275 5484 1355 346 36634
0.6 42 153 655 5846 8637 5161 3695 440 172 24801
0.8 17 291 336 3042 5535 7585 1612 636 19055

1 244 63 1399 5704 2045 9455
1.2 141 309 418 3369 26 4262
1.4 23 144 38 918 1123
1.6 289 92 61 442
1.8 217 210 46 474

2 20 20
2.2 50 50

Totalt 19709 13134 21285 61750 116864 122419 124152 28754 16682 524749  
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Tidsförskjutning av NOx-värdena med 5 sek: 
Summa av NOX_5sek HastKlass
AccKlass 0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 Totalt

-3 392 392
-2.6 236 580 815
-2.2 432 1017 1448

-2 675 177 228 571 695 2345
-1.8 373 1063 1505 1219 337 261 4757
-1.6 1539 1672 231 1105 508 5055
-1.4 397 483 2000 1667 59 631 5238
-1.2 320 5419 1753 3003 729 23 11247

-1 623 1023 3382 2094 3937 420 718 12197
-0.8 2323 1641 1509 1315 3845 1633 536 32 12833
-0.6 1460 598 558 3666 4705 2985 951 1161 16084
-0.4 1705 1021 1470 10057 15865 9114 5993 681 45906
-0.2 1183 667 805 8760 10541 19634 16309 4880 4771 67549

0 19675 2553 3632 12995 16197 36716 75330 10869 8274 186241
0.2 1532 1408 2205 6101 13680 23798 19766 5069 2476 76035
0.4 154 96 2561 4099 6484 14283 8303 900 754 37635
0.6 35 181 1179 5981 4689 5453 2623 783 642 21566
0.8 44 327 894 2968 1536 5073 401 554 11796

1 504 62 346 464 777 2154
1.2 388 644 275 325 50 1682
1.4 50 278 13 46 387
1.6 474 97 117 688
1.8 262 229 74 565

2 19 19
2.2 66 66

Totalt 29825 20605 27089 66103 85519 122759 130952 24930 16917 524700  
 

Man ser att för högre hastigheter tycks inverkan av tidsförskjutningen ganska liten, 
dvs. fördelningen i matrisen är ganska opåverkad av tidsförkjutningen, medan den är 
större för små hastigheter. 

 
I figuren nedan visas hur fördelningen av totala NOx-emissioner i de olika 

accelerationsklasserna påverkas av tidsförskjutningen. (Återigen är det summa av NOx-
halter snarare än totala NOx-kvantiteter som beräkningarna baserats på.)   
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Man ser att för låga (absolut-) värden på accelerationen spelar tidsfördröjningen inte 
någon större roll, medan för stora värden en dramatisk skillnad kan fås. 
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Algoritmer för jämkning mellan kontinuerliga funktioner 
Dynamic offset adjustment method, Doam, Jönsson (1996) 

Algoritmen går i korthet ut på att stycka upp hela intervallet i delintervall 
(uppstyckningen görs på de ställen där man har låga värden på effektutvecklingen). I 
varje sådant delintervall bestäms den konstanta tidsfördröjning som minimerar 
kvadratsumman mellan funktionerna. Därefter jämkas dessa konstanta tidsfördröjningar 
ihop i skarvarna så att man får en harmonisk övergång mellan dem. 

 
1. Definitions: 

=t time period [second],  1200,,1K=t
=tE max [ 0, the power level in period t  ] 

[ ]tt EE maxmax =  

=tA  the emission level in period t  

=tV  offset for period t  

=obsN  number of observations 

2. Set   0,1 1 == VT
3. Starting from T , identify a number of consecutive time periods having values: 

max1.0 EEt ⋅≥  

The first and last periods of the selected interval are denoted  and . After identifying  and , 1T 2T 1T 2T
proceed to Step 4. If no more such period exists, we go to Step 6. 

4. Determine a preliminary offset ]5,4,,4,5[0 K−−∈T . This is based on computed sums of absolute of 

absolute differences between the two curves for different choice of offset according to: 

( ) ∑
=

+−=
2

1

00

T

Tt
Ttt AETF  

The value of   minimizing  is chosen as a preliminary offset provided 0T ( )0TF ( ) ( ) 10 0 −TFF  is 

larger than 0.05, 0.07, 0.09, 0.12 or 0.16 for 54,3,2,10 orT =  respectively. Should the initial value of 

0T  not be accepted, trials are made with values successively closer to zero. This rule is based on the idea 

that a larger offset should be motivated by a larger reduction in the sum of deviations, , as ( )0TF
compared to an offset equal to zero. 
The preliminary offsets are saved as:  210 ,, TTtforTVt K==  

5. IF    THEN   obsNT <2

          12 += TT  

          Go to Step 3 
OTHERWISE go to Step 6 
 

6. Non-assigned elements, , of the offset vector are given the closest, earlier assigned offset value, i.e.  n
tn VV = , where  and  has been assigned a value. Based on the offset vector V , a new vector nt < tV

of periods P  (showing which observation to allocate to period t ) is computed according to  

tt VtP +=  

7. The  values, due to the assignment of preliminary offsets, may consist of overlapping period values (one tP
period value is used more than once) and of missing period values (consecutive offset values are moved in 
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opposite directions leading to gaps, for example an offset of  -2 followed by an offset of  +1 leads to 3 
missing periods). Because of this, the  values are sorted in order of ascending values. tP

8. Now we go through the values in  for tP obsNt ,,1K=  and perform: 

a) Missing periods in the vector P ;  11 +>+ tt PP . Original emission values from the missing periods 

are added to the emissions in the 20 periods equally distributed around (and including)  and  tP 1+tP
according to the emission profile in these 20 periods. 
b) The new vectors of emission values are all multiplied by a factor ensuring that the accumulated emission 
value is equal to the initial value. 

 
Splinefördröjning 

Metoden som beskrivs här (och som vi döpt till splinefördröjning) ska ses som ett 
förslag eller skiss på en ännu icke helt genomarbetad och färdigutvecklad metod. 

Låt  beteckna korrekta tiden för en motorparameter . Avgasparametern, , kan 
betraktas som en funktion av  men också som funktion av en tidstranslaterad tidsskala 

. Låt 

t f u
t

( )tTtt −=ˆ ( )tu  beteckna avgasparameterns uppmätta värden i samma tidsskala 
som motorparametern. Låt  beteckna avgasparameterns värden uppmätta i den 
tidsfördröjda tidsskalan. Vi har således att 

( )tu ˆˆ
( ) ( ) ( )( )tTtututu −== ˆˆˆ . Vi har de givet 

mätvärdena . Funktionen  kan betraktas som den funktion som tidstranslaterats 
till samma tidsskala som .  

( )⋅u ( )⋅û
f

I princip vill vi nu bestämma tidsfördröjningen ( )tT  sådan att ”korrelationen” mellan 
funktionerna maximeras, eller ”avståndet” mellan funktionerna minimeras. Vi kan 
formulera detta som att vi vill lösa problemet: 

( ) ( ) ( ) ( )
22

)(ˆmin tTtutfuf
T

−−=⋅−⋅   

Som mått på avståndet mellan funktionerna har vi valt 2-normen, dvs 

( ) ( ) dttff
2

2 ∫=⋅  . 

 
I praktiken måste problemet diskretiseras. I stället för en obekant kontinuerlig 

funktion  måste vi skapa en vektor vars värden karakteriserar funktionen och spelar 
rollen av obekanta i problemet. Detta kan göras genom att begränsa oss till enbart 
splinefunktioner, dvs vi betraktar fortsättningsvis 

( )tT

( )tT  som en kontinuerlig spline 
entydigt bestämd av ett ändligt antal värden.  

Vi delar in tidsaxeln i olika tidsintervall genom att införa bestämda (givna) 
nodpunkter  . Splinefunktionens värden i nodpunkterna, dvs 

  betraktar vi nu som obekanta i vårt problem. Beteckna dessa som 
 . Splinefunktionens värde vid en viss tidpunkt bestäms av dessa parametrar 

och tiden t . Det är därmed lämpligt att beteckna den som 

ntttt <<<< L210

( ) ( )K,, 10 tTtT
K,, 10 TT

( )tT
nTTT 10 ,,, K .  

Problemet att ”minimera avståndet” mellan  och  kan vi nu formulera på 
följande sätt: 

û f

 
( ) ( )( )

2,,,
,

10
1,0

min tTtutf
n

n

TTT
TTT

K
K

−−   
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Tidsvariabeln t  är underförstått diskretiserad i de mätpunkter som är givna. 

 
Ovanstående optimeringsproblem kan lösas med rutiner i t ex MATLAB. 

 
Några problem återstår emellertid att reda ut innan vi kan använda metoden.  
1. Hur ska nodpunkterna väljas?   
2. Vilken typ av spline ska användas (linjär, kvadratisk eller kubisk)?  
3. Hur ska randvillkoren i splinen väljas? 
4. Hur tillse att funktionen  ( )tTt −   blir strängt växande?  

 
Nodpunkterna kan naturligtvis väljas som ekvidistanta punkter utefter tidsaxeln. Om 

detta är det bästa är svårt att säga utan att först prova. Man kan tänka sig att 
fördelningen av nodpunkter kan bero av exempelvis nivån eller förändringen på 
bränsleförbrukningen. Troligen är dock inte en sådan variation så betydelsefull. 
Avståndet mellan nodpunkterna bör vara betydligt längre än samplingsintervallen i 
mätdata annars blir nog metoden alltför flexibel. En viss tröghet i systemet bör 
eftersträvas. 

Det känns möjligen säkrare (mer stabilt) att använda en linjär spline (styckvis linjär 
funktion) än en kubisk. Man får prova. 

Randvillkoren kan nog väljas genom att kräva andraderivatan sätts lika med noll i 
randpunkterna  och . 0t nt

Funktionen ( )tTt −  måste vara en växande funktion annars kommer avgasförloppet, 
, delvis att gå baklänges, vilket är fysikaliskt orimligt. Man bör kanske t.o.m. 

kräva att 
( )( tTtu − )

( ) 1' << CtT  för något lämpligt val på C så att man inte ens kommer i 
närheten av en sådan situation. Upplägget kräver därmed en algoritm som klarar 
splineberäkning med bivillkor.  

 

Exempel: 

Algoritmen, i dess grundform, implementeras med några få rader i MATLAB. Vi testar 
den på ett konstruerat exempel:  

Den blå kurvan i figur 1 representerar bränsleförbrukningen och den röda någon 
avgaskurva. Den röda kurvan har genererats från den blå genom förskjutning 4 sek och 
dessutom förvrängning på ett oregelbundet sätt (omväxlande hoptryckt och utdragen). 
[BrFb=sin(k*t).*sin(k*t).*(1+t/50);  t=0:0.2:100; k=1/3; 

T=4-4*sin(k2*t);  k=0.4; tHat=t-T; u=sin(k*tHat).*sin(k*tHat).*(1+tHat/50);] 
Den röda kurvan är så pass förvrängd att det med blotta ögat är svårt att urskilja vilka 

toppar i den som motsvarar topparna i den blå kurvan. 
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I figur 2 visas hur algoritmen har justerat den röda kurvan med avseende på 
tidsfördröjningen. I huvudsak klarar algoritmen tillbakatransformationen men på vissa 
ställen uppstår hack i kurvan av oklart ursprung. De kan tyda på att förfarandet är 
inkonsistent i någon mening. Kanske är randvillkoren felaktigt hanterade. Det är inte 
alldeles lätt att avgöra vilket tidsintervall som man ska ta med för den tidsförskjutna 
kurvan. Möjligen borde tidsförskjutningen vid ränderna vara explicita obekanta i 
optimeringsproblemet. Eller så kan hacken ha att göra med skarvarna mellan de olika 
spline-komponenterna. Algoritmen måste modifieras så att dessa hack elimineras. De 
snabba svängningarna kan i viss mån straffas bort genom att lägga in en extra term i 
målfunktionen, med exempelvis summan av inkrementens kvadrater. Detta fungerar 
emellertid endast bra ibland. Problemet bör utredas noggrannare.  

Observera dessutom att i praktiken kan man inte utgå från att kurvorna ska vara 
identiska. I stället för att minimera normen för uf −  kanske det blir aktuellet att 
minimera  där  får vara en okänd konstant som bestäms ur 
minimeringsproblemet. 

ukf ⋅− k
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Motsvarande tidsförskjutningar visas i figur 3 (blå kurva korrekta tidsförskjutningar, röd 
kurva rekonstruerade d:o): 
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Jämförelse mellan splinefördröjning och DOAM   

DOAM känns en smula ad hoc-mässig, hemsnickrad och komplicerad. Det är enkelt att 
konstruerar exempel för vilken DOAM ger ett dåligt resultat. Splinefördröjning är 
teoretiskt mer tilltalande och elegant och har (sannolikt) potential att lösa en större klass 
av problem på ett bättre sätt än DOAM. Å andra sidan har DOAM redan använts i 
dieselfallet. 
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Ytterligare resultat för kvasistationära metoden  
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Strömningsmekanisk översikt 
 

Navier-Stokes ekvationer 
Navier-Stokes ekvationer beskriver dynamiken hos en godtycklig Newtonsk vätska 
(fluid), exempelvis vanliga gaser vid normal temperatur och tryck eller vanliga vätskor. 
Ekvationerna härleds ur tre fysikaliska konserveringslagar: massans, rörelsemängdens 
och energins bevarande. För att ekvationssystemet ska bli komplett krävs dessutom en 
fjärde ekvation, den s.k. tillståndsekvationen, vilken i allmänhet beskriver sambandet 
mellan tryck, densitet och temperatur.  

Härledningen av de tre grundekvationerna följer en och samma grundprincip som 
beskrivs nedan. Låt K beteckna den kvantitet som ska konserveras (t ex massa, 
rörelsemängd eller energi), och låt σ  beteckna motsvarande kvantitet per volymsenhet. 
Låt  beteckna ett område (fluidelement) i rummet som följer med fluiden i dess 
rörelse (dvs. inga molekyler passerar randen av detta område) och låt  beteckna 
samma område ”fryst” vid ett visst ögonblick, 

( )tΩ
Ω

0tt = . Randen av det frysta området 
betecknas med  och Ω∂ nr  anger den utåtpekande enhetsnormalen. 

 

( )tΩ nr

Ω∂
 

Den externa tillförseln per tidsenhet av kvantiteten, , dvs. den totala 
förändringen per tidsenhet av kvantiteten K i fluidelementet 

extM
( )tΩ  är lika med 

förändringen i det frysta området plus (det resulterande) inflödet av kvantiteten över 
randen (av det frysta området) per tidsenhet: 

( )
( )

∫∫ ∫
Ω∂Ω Ω

⋅+
∂
∂

=== dAnudV
t

dV
dt
d

dt
tdKM

t
ext

rrσσσ  

Tillämpning av Gauss sats ger: 

( ) extMdVu
t

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅∇+
∂
∂

∫Ω
rσσ  (*) 

 

1. Låter vi K beteckna massan blir 0=extM , eftersom ingen massa tillförs eller bortförs 
från fluidelementet ( )tΩ . ”Tätheten”, σ , anger då den vanliga densiteten ρ . 

 

2. Låter vi K representera rörelsemängden kan ekvationerna ovan tolkas som Newtons 
andra lag, F=ma. Termen  representerar då summan av externa krafter på 
elementet . Dessa utgörs dels av ytkrafter, dels av volymkrafter: 

extM
( )tΩ

dVfdAndAnpM ext ∫∫ ∫ ΩΩ∂ Ω∂
+⋅+⋅−=

rrtr τ   

 skjuvningstensorn och f
r

 betecknar trycket och τtpdär  krafttätheten för externa 
krafter (speciellt gravitationskraften). Skjuvningstensorn kan uttryckas i termer av 
flödeshastigheten som: 
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( )( ) Iuuu
trrrt ⋅∇−∇+∇= μμτ

3
2  

Där 

T

I
t

 representerar enhetstensorn av rang 2.  

 

gin, så svarar  mot det arbete (eller 
arare den effekt) som utförs av de på fluiden verkande krafterna (se ovan) plus den 

ärmeenergi som tillförs (per tidsenhet): 

extM3. Låter vi slutligen K beteckna den totala ener
sn
v

( ) ∫∫∫ ∫ ΩΩΩ∂ Ω∂
⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅−= dAnqdVufdAnudAnupM ext − rrrrrrtrr τ   

där qr  betecknar värmeflödet och som enligt Fouriers värmeledningslag kan skrivas 
q ∇=r Tk− , där  betecknar värmekonduktiviteten och  absoluta temperaturen. 

Navier-Stokes tre grundekvationer erhålls slutligen genom att kombinera (*) med 
aler 

samt note t arför 
int

k T

respektive uttryck för extM  ovan, tillämpa Gauss sats på alla förekommande ytintegr
ra at  sambanden gäller för godtyckliga (små) områden Ω , v

egraltecknen kan tas bort. Resultatet blir: 

 

( ) 0=⋅∇+
∂
∂ u

t
rρρ  (N ) S1

( ) ( ) fpuu
t
u rtrr
r

+∇+∇=⋅∇+
∂
⋅∂ τρρ  (NS2) 

( ) ( )( ) ( TkuupE
t
E

∇⋅∇+⋅∇=⋅+∇+
∂

∂ rtr τρ )ρ  (NS3) 

 
En lämplig tillståndsekvation kan härledas ur allmänna gaslagen RTp ρ=  där R är 

specifika gaskonstanten  och 

res

vp ccR −= vp cc ,  är specifika värmet vid konstant tryck 

p. volym. Med 
v

p

c
=γ  och 

c 2

2
ueE r+=  där interna energin ce1

v ⋅T=  fås slutligen 

( ) ⎟
⎠⎝

⎛ 1 r ⎞
⎜ −−= 2

2
1 uEp ρργ  (NS4) 

 
OBServera att samtliga v

av ”de konserverade” variablerna 
ariabler nu uttrycks (eller åtminstone kan uttryckas) i termer 

Eu ρρρ ,, r . (För skjuvningstensorn används det 
digare uttrycket ovan). Dessa fem kvantiteter (i tre-dimensionella problem) utgör de 
b

 partiella differentialekvationer och fem 
bekanta (funktioner) som ska bestämmas därur. 

ti
o ekanta kvantiteterna som ska bestämmas. 

 
OBServera att NS2 är en vektorekvation; i tre dimensioner utgörs den av tre skalära 

ekvationer. Vi får alltså ett system av fem
o
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Eulerekvationerna för kompressibelt flöde i en dimension 
Eulerekvationerna för kompressibelt flöde erhålls ur de allmänna ekvationerna om vi 
försummar viskositet och värmeflöde (vi passar även på att försumma tyngdkraften 
här): 

 

I det en-dimensionella fallet erhålls: 

( ) 0=
∂
∂

+
∂
∂ u

xt
ρρ  (EC1) 

( ) ( ) 02 =+
∂
∂

+
∂

∂ pu
xt

u ρρ  (EC2) 

( ) ( )( ) 0=+
∂
∂

+
∂

∂ upE
xt

E ρρ  (EC3) 

 

Utöver dessa tillkommer tillståndsekvationen NS4. 
Systemet EC1-EC3 kallas för den konservativa formen av Euler-ekvationerna. En 

icke-konservativ variant erhålls om man byter ut de sökta variablerna Eu ρρρ ,,  mot 
s.k. primitiva motsvarigheter: pu,,ρ : 

0=
∂
∂
⋅+

∂
∂
⋅+

∂
∂

x
u

x
u

t
ρρρ  (EP1) 

01
=

∂
∂
⋅+

∂
∂
⋅+

∂
∂

x
p

t
uu

t
u

ρ
 (EP2) 

0=
∂
∂

⋅+
∂
∂
⋅+

∂
∂

x
up

t
pu

t
p γ  (EP3) 

 

Systemen ovan kan skrivas på formen: 

0=
∂
∂

+
∂
∂

x
F

t
U  (EC) 

 

respektive 

0=
∂
∂
⋅+

∂
∂

x
VA

t
V  (EP) 

 

där , , ( )TEuU ρρρ ,,= ( ) ( )Tpu,,ρ=V  samt TpuEupuuF ++= ρρρ ,, 2

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

ua
u

u
A

20
10

0

ρ
ρ

ρ
 där   betecknar ljudhastigheten. a
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Den konservativa formen är lämplig att användas vid numerisk lösning av systemen 
medan den primitiva kan lämpa sig bättre för teoretiska analyser. Sambandet mellan 
primitiva variabler och konservativa variabler ges av följande matris: 

( )⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−
=

∂
∂

=
112

0
001

2 γρ
ρ
uu

u
V
UM   

 

Karakteristiska variabler, randvillkor och välställdhet 
Matrisen A i ekvation (EP) ovan spelar en avgörande roll för hur randvillkoren till 
Eulerekvationerna bör formuleras. Korrekt formulering av randvillkoren är absolut 
nödvändig för att få ett välställt problem. Ett icke välställt problem ger oftast endast 
nonsensresultat (divergens) när man försöker lösa det numeriskt. 

Egenvärdena till matrisen A  är u=1λ , au +=2λ  samt au −=3λ . De 
karakteristiska linjerna till Eulerekvationerna definieras som kurvor  i (x,t)-

planet som satisfierar 

( )txx =

idt
dx λ=  för något 3,2,1=i . De karakteristiska linjerna kan 

intuitivt betraktas som linjer utefter vilka ”information” strömmar. För subsonisk 
(=underljud) strömning i positiv x-led gäller att au <<0  dvs. 213 0 λλλ <<< . Vi har 
alltså två positiva egenvärden och ett negativt egenvärde. Detta innebär att två av de 
karakteristiska linjerna är riktade medströms (dvs. i positiv x-led) och en är riktad 
motströms. Som förklaras närmare nedan leder detta till att vi i vänstra randen (dvs. 
inloppet till avgassystemet vid cylindrarna) måste ha exakt två stycken fysikaliska 
randvillkor (av typen Dirichlet-randvillkor), dvs. två av de tre primitiva variablerna 
( u,ρ  eller p ) måste vara givna (eftersom exakt två karakteristiska linjer strömmar 
framåt in i området med information). Vid den högra randen (vid avgasrörets mynning) 
måste vi ha exakt ett fysikaliskt randvillkor (eftersom endast en karakteristisk linje 
strömmar baklänges in i området med information från randen). Dessa fysikaliska rand-
villkor måste kompletteras med s.k. numeriska randvillkor så att vi vid båda ränderna 
har vardera tre randvillkor (ett för varje primitiv variabel). Vid vänstra randen krävs 
således ett numeriskt randvillkor och vid den högra två stycken. De numeriska 
randvärdena kan exempelvis erhållas genom extrapolation från inre punkter. 

Inte alla kombinationer av variabler är tillåtna som fysikaliska randvillkor vid vänstra 
randen. Nedan följer en mer utförlig förklaring till varför randvillkoren måste väljas på 
ovannämnda sätt. 

Spektraldekomposition av matrisen A och substitution av variabler ger: 

0=
∂
∂
⋅Λ+

∂
∂

x
W

t
W  

där ( )321 ,, λλλdiag=Λ  och ( )TWWWW 321 ,,=  kallas karakteristiska variabler. 

Motsvarande kurvor, idt
dx λ=  kallas karakteristikor. Sambandet mellan de 

karakteristiska variablerna och de primitiva ges av: 
VLW ⋅= −1  

där 
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⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⋅
−

⋅

−

=−

a

a

a
L

ρ

ρ
110

110

101 2

1  

 

Ett krav på att problemet är rätt ställt är att variabeln som svarar mot det numeriska 
randvillkoret kan beräknas som funktion av motsvarande utgående karakteristiska 
variabel samt de variabler som svarar mot de fysikaliska randvärdena. Intuitivt kan detta 
kanske förklaras genom att man tänker sig information strömma från de fysikaliska 
randvärdena längs de inåtgående karakteristikorna och tillbaka till randen längs de 
utgående.  

Låt oss betrakta randvillkoren vid inflödet i avgasröret (nära cylindrarna). Låt 
indexen  f och n representera fysikaliska respektive numeriska randvillkor. Det 
numeriska randvillkoret svarar mot utgående karakteristikan, dvs. . Formulerat 
i termer av störningar har vi (vid randen): 

3WWn =

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

Δ
Δ
Δ

⋅=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=Δ −

p
uL

W
W

W
n

f

ρ
1  

Härur fås att: 
a

puWn ⋅
Δ

−Δ=Δ
ρ

. Om vi som fysikaliska randvärden väljer p och u så 

kan inte variabeln som svarar mot numeriska randvillkoret, ρΔ , bestämmas ur denna 
ekvation och därmed är inte problemet rätt ställt. Om vi däremot väljer p och ρ  eller u 
och ρ  som fysikaliska randvillkor blir däremot problemet rätt ställt. 

Låt oss slutligen betrakta randvillkoren vid utflödet ur avgasröret (mynningen). Det 
numeriska randvillkoret svarar här mot de framåtriktade karakteristikorna, dvs. 

, medan det fysikaliska randvillkoret svarar mot den bakåtriktade, dvs. 

. Om vi väljer trycket p som fysikaliskt randvärde så fås: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

2

1

W
W

Wn

3WW f =

( ) ( pLWL
u nfnnn Δ⋅−Δ=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Δ
Δ −−− 111ρ ) 

där  och ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=−

10
011

nnL ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛−
=−

a
a

Lnf ρ1
1 2

1 . Sålunda kan variablerna ( uΔΔ ,ρ ) som svarar 

mot det numeriska randvillkoret bestämmas och därmed är problemet rätt ställt. Samma 
resultat erhålls om vi i stället väljer ρ  eller u som fysikaliskt randvärde. 
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Bilaga F 
Sid 1 (2) 

Allmänt om numerisk lösning av partiella differentialekvationer 
För att kunna lösa en partiell differentialekvation numeriskt krävs någon form av 
diskretisering, dvs. att man ersätter ett kontinuum av objekt (ett funktionsrum eller 
punkter i (x,t)-planet) med ett ändligt antal objekt (funktioner eller punkter). Detta kan 
göras på många olika sätt. Beräkningsmetoderna kan indelas i tre huvudgrupper: finita 
differensmetoder (FDM), finita elementmetoder (FEM) och finita volymmetoder 
(FVM). De två senare metoderna är praktiska vid tillämpningar på problem där man har 
komplicerade geometrier (i två eller tre rumsdimensioner). Eftersom vi i vårt fall gör 
beräkningar endast i en rumsdimension (x-led) använder vi enbart FDM. 

Principen för FDM är mycket enkel. Man inför en mesh (gitterpunkter) i det aktuella 
området i (x,t)-planet. På denna mesh antar vi funktionsvärden vara givna (även för den 
obekanta lösningen till diffekvationen). Vi approximerar samtliga partiella derivator i 
differentialekvationen med differenskvoter på meshen och sätter in i 
differentialekvationen. Därmed erhålls iterationsformler (eventuellt ekvationssystem) 
med vars hjälp vi successivt kan beräkna lösningen ett tidssteg i taget på meshen.  

 

Exempel: 

Vi vill lösa värmeledningsekvationen, 2

2

x
u

t
u

∂
∂

=
∂
∂

 på området 10 << x , , med 

begynnelsevärdena 

0>t

( ) ( )xgxu =0,  och randvillkoren ( ) 1,0 =tu  och . ( ) 2,1 =tu

Definierar en rektangulär mesh i (x,t)-planet genom xixi Δ⋅=  och där 
steglängden i x-led väljs så att högra randen sammanfaller med en mesh-punkt, dvs. 

 för något tal . Funktionen :s värden i meshpunkterna betecknar vi med 

tjt j Δ⋅=

Nx /1=Δ N u
( )jiij txuu ,= . 

Approximera derivatorna (i meshpunkterna) med lämpliga differenskvoter: 

( )
t

uu
tx

t
u ijji

ji Δ

−
≈

∂
∂ +1,,  och ( ) 2

,1,1
2

2 2
,

x
uuu

tx
x
u jiijji

ji Δ

+−
≈

∂
∂ −+ .  

Insättning av dessa i differentialekvationen ger följande beräkningsuttryck: 

( jiijjiijji uuu )
x
tuu ,1,121, 2 −++ +−

Δ
Δ

+=   (??) 

Givet att vi har beräknat u-värdena för alla meshpunkter i det j:te tidssteget, dvs.  är 

beräknat för , så kan vi alltså beräkna u-värdena även för j+1:ta tidssteget, 

dvs. , . För 

iju
Ni ,,2,1 K=

1, +jiu Ni ,,2,1 K= 0=i  används begynnelsevärdena  och 

på ränderna  och 

( )ii xgu =0,

10 =ju 2, =jNu . 

 
Beroende på vilka differenskvoter som används för att approximera derivatorna kan 

man få ett mycket stort antal möjliga beräkningsscheman vilka har olika egenskaper 
både vad gäller noggrannhet, stabilitet och beräkningstid. Vi kan grovt indela dessa 
scheman i explicita och implicita metoder. Beräkningsformeln i exemplet ovan är ett 
exempel på en explicit metod: värdena för 1+= jtt  beräknas i princip oberoende av 
varandra. Om värdena däremot varit sammanlänkade i form av ett ekvationssystem hade 
vi i stället fått en implicit metod. Detta hade blivit fallet om valt att approximera 
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Bilaga F 
Sid 2 (2) 

tidsderivatan med en bakåtdifferens: ( )
t
uu

tx
t
u jiji

ji Δ

−
≈

∂
∂ +1,,,  i stället för framåt 

differens i exemplet. 
En speciell modifiering av beräkningsschemat måste ibland göras utefter ränderna. 

Detta gäller speciellt om man har randvillkor innehållande derivator (randvillkor av 
Neumann- eller Robin-typ). 

Av central betydelse är stabiliteten för de olika schemana. Generellt sätt är implicita 
metoder mer stabila än explicita metoder. Det ekvationssystem som måste lösas i en 
implicit metod knyter samman variablerna i det nya tidssteget så att svängningar 
undviks. I de explicita metoderna beräknas variablerna i det nya steget oberoende av 
varandra varför ”vingligheter” där lättare kan uppstå. För de explicita metoderna gäller 
ofta att förhållandet mellan steglängderna i tidsled ( tΔ ) och x-led ( ) inte får 
överstiga en viss specifik och mycket skarp gräns. Denna gräns kan ofta härledas med 
von Neumanns metod. Om man överstiger denna gräns uppstår vanligen zigzag-
formade mönster i lösningen som snabbt förstör beräkningarna. 

xΔ
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