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Due to increasing regulations regarding new diesel vehicles particulate matter
emissions the new Scania truck, Scania Euro 6, has been equipped with a particulate
filter. This component effectively stores the particles in the exhaust gas but must be
cleaned in order to prevent itself from clogging. The filter is cleaned through a
process named regeneration which is a thermodynamic process in which the
temperature of the filter is raised through fuel supplied to the exhaust gas.
The purpose of this thesis is to contribute to the development of improved control
strategies of the temperature during the regeneration process through the
development of model-based controllers. These controllers are designed in order to
have good performance in stationary as well as automatic regeneration.
In order to develop these model-based controllers a model of the system is
constructed. The model is described as a linear thermodynamic grey-box model with
flow varying parameters, showing good results in validation.
The model provides a simulation environment during the controller design, which is
focused around the development of linear regulators with the exhaust gas mass flow
as a scheduling variable whose size determines controllers’ mode of operation. Based
on this approach an IMC controller and a PI controller with a combined feedforward
term are developed and analyzed. Both controllers show good performance in terms
of robustness and reference tracking. The authors' firm opinion is that control
strategies with the exhaust gas mass flow as a scheduling variable is suitable for
keeping control of the temperature in the particulate filter during regeneration.
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Sammanfattning

Nya lagkrav gör gällande att lastbilars utsläppsnivå för partikelmassa halveras från
och med den 31 december 2013. För att möta detta krav har Scania AB utrustat sin
nya lastbil Scania Euro 6 med partikelfilter, en komponent som effektivt filtrerar
avgasflödet och samlar upp partiklar i detsamma. När filtret fyllts upp med en viss
mängd partiklar måste det rengöras, eller regenereras som det benämns inom
området för efterbehandlingsteknologi. Regenereringen utgörs av en termodynamisk
process där temperaturen i partikelfiltret höjs genom att bränsle tillförs till avgaserna
varpå partiklarna oxideras och filtret rengörs.
Examensarbetet syftar att bidra till utvecklingen av en förbättrad styrning av
temperaturen under regenereringsprocessen genom att utveckla modellbaserade
regulatorer. Dessa regulatorer ska utformas för att ha god funktion vid såväl
stillastående som automatisk regenerering. Med god funktion avses regulatorns
förmåga att raskt nå en önskad temperatur samt förmågan att undvika avvikelser från
denna då sådana kan vara skadligt för systemets komponenter alternativt leda till icke
fullständig regenerering. Centralt för studien är således att designa robusta regulatorer
med snabb och god referensföljning trots flertalet ingående störningskällor.
Ett modellbaserade angreppsätt appliceras vid föreliggande regulatordesign varför ett
inledande och omfattande arbete inriktas mot att utveckla en modell av det system
som studeras. Modelleringen utförs i MatLab Simulink® med signaler hämtade från
mätdata insamlat vid körningar i lastbil. Den slutgiltiga modellen är att beteckna som
en linjär termodynamisk grey-box-modell med flödesvarierande parametrar och uppvisar goda
resultat vid validering.
Modellen utgör simuleringsmiljö vid den regulatordesign som inriktas mot utveckling
av linjära regulatorer med avgasmassflödet som en planerande variabel vars storlek
bestämmer regulatorernas koefficienter och därmed i vilken mod de ska arbeta.
Utifrån detta tillvägagångssätt designas en IMC-regulator samt en PI-regulator med
kombinerad framkoppling. Båda regulatorerna uppvisar god prestanda i fråga om
referensföljning vid både stillastående och automatisk regenerering. Gällande
robusthet visar båda regulatorerna upp god funktion vid relativt små mät- och
modellfel. Vid stora dito äventyras dock deras referensföljningsförmåga. Det som
främst skiljer regulatorerna åt är deras egenskaper i fråga om översläng och stigtid där
IMC har en betydligt längre stigtid och saknar betydande överslängar medan
prestandan hos PI-regulatorn med kombinerad framkoppling innefattar ett motsatt
förhållande. Att välja mellan dessa två regulatorstrukturer är därför avhängt
användarens huvudsakliga intressen. Det är i vart fall författarnas bestämda åsikt att
regulatorstrukturer med avgasmassflödet som planerande variabel har goda
möjligheter att även i en skarp miljö styra temperaturen vid partikelfilterregenerering.
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Kapitel 1
Inledning
1.1 Problembakgrund
Föreskrifterna gällande dieselmotorers utsläpp har under de senaste två decennierna
hårdnat betydligt. Med anledning av detta riktas det inom fordonsbranschen
betydande resurser mot projekt som på ett eller annat sätt ämnar reducera och rena
motorernas utsläpp. Fokus har för utvecklingsavdelningar runt om i världen i ökad
grad riktats mot vidareutveckling av fordonens efterbehandlingssystem och
förbättring av metoder för att minska motorernas bränsleförbrukning.
Scanias senaste lastbil som lanserades för världen den 31:a mars 2011 har givits
namnet Euro 6 och ligger i framkant för denna utveckling. Motorns prestanda är i
stort sett densamma jämfört med den tidigare Euro 5. Skillnaden ligger istället i ett
helt nytt efterbehandlingssystem vars funktion medför att lastbilen med råge
uppfyller det kommande lagkravet från The European Automobile Manufacturers
Association (EAMA) vars specifikation är ett krav för alla nya lastbilar på den
europeiska marknaden från och med den 31:a december 2013. Lagkravet innebär
främst att utsläppsnivåerna för partiklar och kväveoxider sänks betydligt vilket
medfört att Scania investerat i nya teknologier för avgasrening. Den huvudsakliga
problematiken gällande dessa teknologier ligger främst i att rena avgaserna från miljöoch hälsofarliga ämnen utan att påverka motorns bränsleförbrukning, prestanda eller
körbarhet negativt. Figur 1 nedan visar hur de tillåtna utsläppsnivåerna sänkts via
krav från EAMA:

Figur 1: Tillåtna utsläppshalter Euro 3-6
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Som figur 1 visar har den tillåtna utsläppsnivån för partikelmassa sänkts med 50 %
jämfört med det senaste lagkravet, Euro 5. För att möta detta hårda krav har Scania
utrustat Euro 6 med ett partikelfilter. Filtret fångar upp nära 99 % av partiklarna
vilket gör att lagkravet från EAMA uppfylls med god marginal. I likhet med övriga
efterbehandlingsteknologier ligger utmaningen i att implementeringen av densamma
inte på något sätt får minska lastbilens prestanda, höja dess bränsleförbrukning eller
försämra dess körbarhet. Då filtret fyllts med en viss mängd partiklar måste det
rengöras, annars riskerar det att utgöra ett hinder för avgasflödet vilket i sin tur kan
medföra ökad bränsleförbrukning, försämring av motorns prestanda samt i
extremfallet driftstopp om underhåll från reparationsverkstad krävs.[B6]
Rengöringen, eller regenereringen som den benämns i detta sammanhang, sker
genom en termisk process där partikelfiltret hettas upp så att partiklarna förbränns.
Det är av yttersta vikt att temperaturen i och kring filtret kan styras på ett tillförlitligt
sätt under regenereringsprocessen eftersom för låg temperatur kan leda till
ofullständig rengöring av filtret samtidigt som dess motsats, en allt för hög
temperatur, kan vara direkt skadligt för filtret och andra komponenter i
efterbehandlingssystemet.
Examensarbetet behandlar just detta ämne då det syftar till att bidra till utvecklingen
av en förbättrad styrning av temperaturen i partikelfiltret vid regenerering.
Efterbehandlingssystemets komplexa dynamik med flertalet ingående störningskällor
gör denna uppgift både omfattande och utmanande då det från uppdragsgivarens
synvinkel är önskvärt att regenereringsprocessen kan genomföras automatiskt
oberoende av körcykel och yttre förhållanden utan att påverka lastbilens prestanda,
bränsleförbrukning eller körbarhet. Därmed ligger examensarbete helt i linje med de
utmaningar som Scania AB idag ställs inför.

1.2 Syfte
Syftet med examensarbetet är att utveckla och analysera modellbaserade
reglerstrategier för reglering av temperaturen i partikelfiltret och därigenom ge
vägledning i sökandet efter en förbättrad styrning av denna process. Regulatorerna
ska utformas för att ha god funktion vid såväl stillastående som automatisk
regenerering. Med god funktion avses regulatorns förmåga att raskt nå en önskad
temperatur samt förmågan att trots flertalet störningskällor undvika avvikelser från
denna under processens gång då sådana avvikelser kan vara skadliga för systemets
komponenter alternativt leda till icke fullständig regenerering. Resultatet av
examensarbetet bör bidra till utvecklingen av lastbilar med starkt reducerade
utsläppsnivåer men med bibehållen prestanda och körbarhet.

1.3 Metod
Om god kännedom om det system som ska regleras föreligger kan modellbaserade
reglerstrategier med fördel användas. Som namnet indikerar krävs en modell av
systemet som beskriver dess uppförande och dynamik och utvecklandet av en sådan
modell är ett viktigt delmål i arbetsprocessen. Att utveckla en modell är inte sällan en
av de svåraste och mest tidskrävande delarna i arbetet och då systemet är omfattande
och komplext krävs att både förenklingar och antaganden gällande systemets
funktion utförs [A3]. När väl en modell av systemet finns tillgänglig kan denna agera
som utgångspunkt för regulatordesignen – därav namnet modellbaserad reglering.
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Till grund för modelleringen ligger en omfattande systemidentifiering/analys där
systemets ingående komponenter och deras respektive funktion, syfte och
begränsningar studerats. Den information som därigenom erhållits har fungerat som
ramverk för fortsatt arbete och bestämt de funktionella gränserna för systemet och
regleringen av detsamma. En kortfattad sammanfattning över arbetsgången och dess
ingående delmoment följer nedan:
1. Systembeskrivning och modellering
a. Insamling av mätdata - för att möjliggöra identifiering av systemets dynamik
och modellering av detsamma krävdes en uppsättning insamlat data från
körningar i lastbil alternativt provcell. På grund av plats- och tidsbrist uteslöts
det senare av dessa alternativ till förmån för insamling av mätdata i lastbil vid
flertalet tillfällen på Scanias provbana i Södertälje.
b. Identifiering av system och strukturering av problem – de komponenter som utgör
systemet avgränsas och huvudsakliga orsakssamband mellan intressanta
variabler och hur de påverkar varandra identifieras. En stor del av detta
arbete består i en litteraturstudie som syftar till att ge en fördjupad bild av
systemets allmänna egenskaper.
c.

Specificering av delsystem, funktioner och samband – fysikaliska samband och
naturlagar används för att beskriva övergripande orsakssamband och
egenskaper hos systemet. Detta kompletteras med approximativa samband
för att förklara den dynamik hos systemet som ej går att härleda till fysikaliska
fenomen. Med hjälp av programvaran Simulink för MatLab konkretiseras
modeller som anpassas mot mätdata hämtat från lastbilskörningar med hjälp
av så kallad Greybox-modellering (se kap 3.4).

d. Modell av önskad form bildas och valideras – den modell som visar på bäst resultat
behålls och ställs upp på lämplig form för fortsatt arbete. Modellen valideras
sedan mot nya mätdata.
2. Regulatordesign
a. Utvärdering av möjliga regulatorstrukturer – utifrån modellens utseende och
karakteristiska utvärderas, med bakgrund i en litteraturstudie, vilka regulatorer
som lämpar sig väl för att styra systemet. En förutsättning i valet av
regulatorer är att en framtida implementering av densamma är praktiskt
möjlig. Detta medförde att allt för avancerade och beräkningskrävande
regulatorer bortses från då beräkningskapacitet i styrsystemet i praktiken är
en begränsad tillgång.
b. Specificering av önskade egenskaper – egenskaper och prestanda som önskad
regulator ska besitta konkretiseras.
c.

Implementering och optimering av valda regulatorstrukturer - regulatorerna
implementeras i Simulink® och optimeras för att ge maximal prestanda
utifrån önskade egenskaper på styrningen av systemet. Icke styrbara
insignaler/störsignaler hämtas från mätdata insamlat från körningar med
lastbil på Scanias provbana.
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d. Utvärdering och analys – de olika regulatorernas respektive resultat utvärderas
och jämförs sinsemellan för att därefter mynna ut i en analys av hur systemet
på bästa sätt ska styras samt förslag på vidare forskning inom området. I
samband med detta arbete utfördes även en robusthetsanalys där en
uppsättning parametrar varierades systematiskt baserat på inom Scania kända
variationer i systemets hårdvara.
Noteras bör dock att arbetsprocessen inte varit lika strikt uppdelad som
ovanstående uppdelning kan ge sken av utan snarare bör ses som en iterativ
process med kontinuerlig återkoppling mellan processens olika steg.

1.4 Avgränsningar
Föreliggande rapport ämnar studera och ge förslag på regulatorstrukturer som är väl
lämpade att styra regenereringsprocessen av ett partikelfilter. Tyngdpunkten ligger på
modellering och reglering av det aktuella systemet och processen i en simulerad
verklighet. Nästa naturliga steg i utvecklingsarbetet är att implementera och validera
de i arbetet framtagna regulatorstrukturerna i en verklig miljö - det vill säga i en
lastbil. Då projektet är kraftigt tidsbegränsat har beslutet fattats att i denna studie ej
beröra implementering av regulatorer för att på så sätt frigöra mer tid för rekorderligt
arbete med modellering och reglering av systemet. Det kan anses vara mer värdefullt
att utföra ett gediget förarbete av denna typ för att ge bra förutsättningar för framtida
tillämpning av resultatet i kontrast till att genomföra samtliga moment med ett mer
halvhjärtat resultat. Författarnas förhoppning är att studien ska ge en gedigen grund
ifall implementering av de föreslagna reglerstrategierna önskas och arbetet har utförts
med en framtida implementering av resultat i bakhuvudet. Metoder och strategier har
tillämpats på ett sådant sätt att de även är tillämpbara i en skarp situation. En
väsentlig skillnad är dock att de regulatorer som framtagits i denna studie arbetar i
kontinuerlig tid vilket inte är möjligt vid implementering i en lastbils styrsystem ty
detta system är strikt begränsat att arbeta i diskret tid. Ett första steg för att närma sig
en implementering av studiens resultat vore således att diskretisera regulatorerna
utifrån gällande förutsättningar i styrsystemet.
Studien har utförts baserat på den systemuppställning och konfiguration av
efterbehandlingssystemet som idag tillämpas på Scania och med avseende på att
förbättra prestandan givet just denna uppställning. Naturligtvis finns alternativa sätt
att konstruera systemet för att uppnå motsvarande funktion som i dagsläget och som
kan ha direkta implikationer på styrningen av systemet. Det ligger dock ej i denna
studies intresse att jämföra olika systemkonfigurationer utan målet är att utveckla
reglerstrategier baserat på den tekniska uppställning som föreligger i dagsläget.
Eventuella förslag på konkreta förbättringar till denna uppställning är naturligtvis ett
önskat delresultat av studien om än inte det som främst prioriterats under
arbetsgången.

1.5 Uppdragsgivare och sekretess
Detta arbete har utförts på uppdrag av avdelningen NESE vid Scania Tekniskt
Centrum i Södertälje. Verksamheten hos NESE är primärt inriktad mot produkt- och
systemutveckling för motorn och dess efterbehandlingssystem och är således en
viktig kugge för att ge Scania och dess produkter framtida konkurrenskraft på
marknaden. Vissa delar av det som berörts i denna studie är att betrakta som
6

företagshemligheter och på uppdragsgivarens önskan har författarna uteslutit dessa
delar från föreliggande rapport. Detta medför exempelvis att en mer generell
systemuppställning presenteras i stället för en mer detaljerad, och Scaniaspecifik,
sådan. Även exakta måltemperaturer för regenereringsprocessen har ersatts med
ospecificerade referenstemperaturer med följden att regulatorns prestandamått
uttrycks i relativa tal jämt emot dessa. Vid redovisning av signaler hämtade från
mätdata från körningar i Scanias lastbilar har dessutom värden hos temperaturer och
styrsignal
uteslutits
från
rapporten.
Konkreta
styrstrategier
för
regenereringsprocessen kommer heller inte att diskuteras med hänsyn till denna
sekretess.

1.6 Begreppsdefinition
Oxidationskatalysator

Katalysator som oxiderar ämnen i avgaserna, t.ex.
koloxid (CO), kolväte (HC) och kväveoxid (NO).

Partikel

Finfördelat ämne, fast eller flytande, i luft eller avgaser,
där elementen är större än de enskilda molekylerna men
mindre än cirka 0,5 mm.

Partikelfilter

Anordning i motors avgassystem som avskiljer
sotpartiklar och andra partiklar från avgaserna innan
avgaserna går vidare.

Regenerering

Process som oxiderar partiklar i partikelfiltret och
därmed rengör detsamma.

Passiv regenerering

Kontinuerligt pågående process där partiklar oxideras
under körning utan aktiva åtgärder från styrsystem.

Aktiv regenerering

Process som startas genom att automatiska eller manuella
åtgärder vidtas.

Stillastående regenerering Aktiv regenerering som startas manuellt av föraren då
lastbilen står stilla.
Automatisk regenerering Aktiv regenerering som startas automatiskt under
körning via signaler i ett styrsystem.
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1.7 Signaler och parametrar
T1
T2
T3
m hc
m mf

Temperatur vid inloppet till oxidationskatalysatorn (°C ) .
Temperatur vid utloppet av oxidationskatalysatorn (°C ) .
Temperatur vid utloppet av partikelfiltret (°C ) .
Tillfört bränsle till systemet ( g / s ) .
Avgasmassflödet i systemet (kg / min) .

Ed
rhc
mdoc cdoc
mdpf c dpf
k doc
k dpf

Energiinnehållet i diesel (cirka 42.7 MJ / kg ).
Andel tillfört bränsle som förbränns i oxidationskatalysatorn (%) .
Värmekapacitet hos oxidationskatalysatorn ( J / K ) .
Värmekapacitet hos partikelfiltret ( J / K ) .
Tidsfördröjning för tillfört bränsle till systemet (s ) .
Värmeledningsförmåga hos oxidationskatalysatorn ( J /[ s * m * °C ])
Värmeledningsförmåga hos partikelfiltret ( J /[ s * m * °C ])

Adoc

Tvärsnittsarean hos oxidationskatalysatorn (m 2 ) .

Adpf

Tvärsnittsarean hos partikelfiltret (m 2 ) .

d doc

Tjocklek hos en skiva av oxidationskatalysatorn (m 2 ) .

d dpf

Tjocklek hos en skiva av partikelfiltret (m 2 ) .

µ doc
µ dpf

Oxidationskatalysatorns värmekonduktivitet ((W / m) * °C ) .
Partikelfiltrets värmekonduktivitet ((W / m) * °C ) .

τ

1.8 Rapportens disposition
Rapportens inledande del följs i kapitel 2 av en detaljerad beskrivning av systemets
funktion och uppställning i lastbilen. Därefter presenteras i kapitel 3 de
grundläggande teoretiska begrepp och teorier som ligger till grund för den
modellering som sedan beskrivs i kapitel 4. På samma sätt ges i kapitel 5 en teoretisk
bakgrund till de regulatorstrukturer som sedan appliceras i den regulatordesign som
följer i kapitel 6. I kapitel 6 ges även en utförlig diskussion av de resultat som
regulatorerna uppvisar. Rapporten avslutas med kapitel 7 där slutsatser av arbetet
dras samt förslag på vidare arbete ges.
Den inom området för systemteknik väl påläste läsaren kan således med fördel hoppa
över de teoretiskt grundläggande kapitlen 3 och 5. Innehållet i dessa kapitel motiveras
av författarnas avsikt att göra studiens resultat begripliga även för läsare med endast
grundläggande förståelse för detta ämnesområde.
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Kapitel 2
Systembeskrivning

I detta kapitel följer en kortfattad överblick av systemets funktion i lastbilens
efterbehandlingssystem. Därefter ges detaljerade beskrivningar av dess komponenter
och den regenereringsprocess vars styrning uppsatsen ämnar förbättra. I denna del
diskuteras även ett par alternativa strategier utifrån en litteraturstudie av området.
Slutligen redovisas systemets fysiska uppställning i lastbilen samt vilka möjligheter
och begränsningar som den skapar för utformningen av en god styrning av dess
temperatur.

2.1

Systemöversikt

Efterbehandlingssystemets övergripande uppgift är att rena lastbilens avgaser och
därigenom minimera dess utsläpp av hälso- och miljöskadliga ämnen. Det är
monterat efter motorn och avgaserna leds från motorn till efterbehandlingssystemet
via ett rör. Avgaserna består till största del av koldioxid (CO2), vatten (H2O) samt en
del överbliven luft från de förbränningsprocesser som äger rum i motorn. Resterande
del av avgaserna består av diverse oönskade biprodukter; däribland partiklar (PM)
kväveoxider (NOx), kolväten (HC), kolmonoxid (CO) [B8]. Det är framförallt dessa
skadliga ämnen som efterbehandlingssystemet har i uppgift att rena avgaserna från.
Föreliggande uppsats behandlar den teknologi som idag används för att reducera
utsläppen av partiklar, så kallade partikelfilter. Systemet har kort sagt i uppgift att
reducera motorns utsläpp av skadliga partiklar samt att rengöra sig själv via
regenerering. Från uppdragsgivarens synvinkel är det vidare av yttersta vikt att
regenereringsprocessen kan ske kontinuerligt under körning utan inblandning från
föraren för att undvika driftstopp och felgenerering.

2.2

Systemkomponenter

För att beskriva hur regenerering av partikelfilter går till följer nedan ingående
beskrivningar av systemets huvudsakliga komponenter. En grundläggande förståelse
för dessa komponenters funktioner och egenskaper är nämligen en förutsättning för
att förstå regenereringsprocessen som först därefter kan beskrivas mer ingående.
Observera att det finns ett antal olika strategier för detta ändamål, var och en med
olika uppsättningar komponenter. Av naturliga skäl fokuseras emellertid denna
uppsats främst kring de komponenter och den systemuppställning som
uppdragsgivaren Scania har att tillgå.
2.2.1 Oxidationskatalysator
Komponentens huvudsakliga uppgift är att oxidera flertalet oönskade ämnen i
avgaserna och därmed reducera motorns utsläpp av dessa. De oönskade ämnena som
oxidationskatalysatorn behandlar består främst av kolmonoxid (CO), kolväten (HC)
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och organiska delar av dieselpartiklar (SOF). I denna uppsats är dock endast
katalysatorns förmåga att genom oxidering av dessa ämnen generera en
temperaturökning intressant. Detta eftersom en sådan temperaturökning är en
förutsättning för regenerering av det nedströms monterade partikelfiltret.
Marknaden för denna komponent domineras av katalysatorer av materialet
Palladium-Rhodium (Pd-Rh) med bikakestruktur och öppna genomgående kanaler
enligt figur 2 nedan.

Figur 2: Oxidationskatalysator med bikakestruktur

Oxideringsprocesserna som sker i katalysatorn kan sammanfattas med följande
kemiska reaktioner:
CO + O2

→ CO2

C3 H 6 + O2 → CO2 + H 2 O
NO + O2

→ NO2

Oxidationskatalysatorns förmåga att oxidera kolmonoxid och kolväten är starkt
beroende av dess temperatur. Vid temperaturer under 250°C uppvisar nämligen
katalysatorer uppbyggda av detta material låg aktivitet. Genom motoruppvärmande
åtgärder kan emellertid detta gränsvärde uppnås relativt enkelt. Den tredje och sista
reaktionen sker endast vid temperaturer från ungefär 270°C till 430°C [B15]. Detta
ämne, kvävedioxid (NO2), har stor påverkan vid regenerering av det nedströms
monterade partikelfiltret, mer om detta fenomen i följande avsnitt.
2.2.2 Partikelfilter
Som tidigare beskrivits är partikelfiltrets uppgift att samla upp partiklar i avgaserna
och därigenom minska motorns utsläpp av dessa. Applicering av partikelfilter på
både lätta och tunga fordon har visat sig vara en effektiv metod för detta ändamål då
empiriska experiment visar att utsläppsnivåerna kan reduceras med över 90% för
fordon med filter [B4][B5]. Den totala mängden partiklar består primärt av kol (C),
kolväten (HC), svavelsyra och salpetersyra och uppstår som en direkt följd av
ofullständig förbränning i dieselmotorn. Förhållandet mellan andelarna dessa ämnen
beror på förbränningsvillkoren i motorn samt vilket bränsle, olja och
efterbehandlingssystem som används.[B8]
Partikelfilter finns i en rad olika utföranden gällande både material och geometriska
utföranden med varierande effekt gällande uppsamling av partiklar. Marknaden har
dock kommit att domineras av filter med bikakestruktur och alternerande
öppna/stängda kanaler enligt figur 3 nedan.
10

Figur 3: Partikelfilter med bikakestruktur och alternerande öppna/stängda kanaler [B3]

Pluggarna i de båda ändarna av filtret tvingar avgaserna att passera genom kanalernas
väggar med följden att partiklar fastnar längs de vanligtvis porösa väggarna i filtret.
Filtrets förmåga att filtrera partiklar är delvis beroende av materialet i detsamma
vilket dock blir en avvägning mellan kostnad och funktion då de mest effektiva
materialen medför höga tillverkningskostnader och kan vara illa lämpade för
massproduktion. Det vanligast förekommande materialet är cordierite vilket är en typ
av keramiskt material med hög filtreringseffektivitet och relativt låg
tillverkningskostnad. Nackdelen med materialet är att dess relativt låga smältpunkt på
cirka 1300°C.[B1]
Partikelfilter i dess alla olika utföranden är designade för att kunna hålla en viss
mängd partiklar innan det betraktas som överfullt. I fall detta sker utgör filtret ett
hinder för avgasflödet vilket påverkar motorns uppförande negativt med bland annat
ökad bränsleförbrukning som följd.[B6] Regenereringsprocessen är således central
för att undvika minskad prestanda i systemet.

2.3 Regenerering av partikelfilter
Då partikelfiltrets goda förmåga att samla upp partiklar är väldokumenterad ligger
den största utmaningen i användningen av partikelfilter istället i metoderna för att
regenerera detsamma. Regenereringen utförs vanligtvis genom en termodynamisk
process där filtrets temperatur höjs till dess att de uppsamlade partiklarna oxideras.
Problematiken i denna process ligger i de höga temperaturer som krävs för att
regenereringsprocessen överhuvudtaget ska initieras.[B9] Om temperaturen höjs för
mycket finns det dessutom en betydande risk för okontrollerbara
temperaturökningar. Sådana fenomen är framförallt besläktade med hög partikellast i
kombination med låga avgasflöden.[B5]
Den absoluta merparten av de partiklar som samlats i partikelfiltret kan typiskt sett
alltid konverteras till någon gasformig produkt genom oxidering. Alla de teknologier
som vanligtvis används för att regenerera filtret är därför baserade på någon form av
värmebehandling och oxidering av partiklarna till koldioxid (CO2). I avgaserna från
en dieselmotor finns två oxiderande gaser närvarande – syre (O2) och kvävedioxid
(NO2) - där andelen av den förstnämnda vanligtvis är högre än kväveoxid men den
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senare är istället betydligt mer aktivt och oxiderar partiklar vid betydligt lägre
temperatur än syre. [B8]
Man kan principiellt sätt skilja på två typer av partikelfilterregenerering – passiv
respektive aktiv regenerering. Passiv regenerering är en kontinuerligt pågående
process där partiklar oxideras under normal körning och utan aktiva åtgärder från
föraren eller något styrsystem. Under normal körning ligger dock avgastemperaturen
för en diesellastbil på mellan 200 och 400 C° vilket är för lågt för att denna
regenereringsmetod ska vara pålitlig. Ett alternativ är att försöka styra mängden
kväveoxid (NO2) i motorns avgaser vilket möjliggör regenerering vid lägre
temperaturer. Sådana strategier kräver emellertid vetskap om hur avgastemperaturen
kommer att variera, vilket är problematiskt.[B8]
I de fall omständigheterna medför att passiv regenerering inte i önskad grad lyckas
rengöra filtret måste aktiv regenerering startas. Aktiv regenerering medför att man – i
kontrast med den passiva – automatiskt eller manuellt vidtar åtgärder för att oxidera
partiklar. Det är just den typen av regenerering som föreliggande studie behandlar.
I de fall andelen kvävedioxid i avgaserna är tillräckligt hög räcker det att
temperaturen ökas till cirka 300-350° för att en effektiv oxidering av partiklar ska
vidta. Denna ”NO2-baserade” regenerering anses vara pålitlig eftersom den kräver
förhållandevis låg temperatur - nackdelen är emellertid att regenereringen tar relativt
lång tid.[B8] I de fall andelen NO2 är otillräcklig för regenerering med denna bas
måste istället temperaturen ökas ytterligare för att istället utföra ”O2-baserad”
regenerering. I och med att den O2-baserade regenereringen kräver betydligt högre
temperaturer föreligger dessutom en större risk för materialskador på partikelfiltret.
Då partikellasten i filtret är hög kan nämligen förbränningen av partiklarna skapa en
betydande temperaturökning. Om avgasflödet dessutom är lågt riskerar partikelfiltret
att smälta till följd av att värmen inte leds bort av avgasflödet tillräckligt snabbt.
Aktiv regenerering kräver därför en pålitlig reglering av temperaturen i filtret.[B8]
Den vanligaste metoden för att åstadkomma en sådan pålitlig temperaturhöjning i
partikelfiltret är att på ett kontrollerat sätt tillföra bränsle till avgaserna. Bränslet
tillförs som regel antingen genom sena postinjektioner i motorns cylindrar alternativt
genom en separat bränsleinjektor. Oxidationskatalysatorn som är monterad uppströms
från partikelfiltret förbränner det tillförda bränslet med följden att avgastemperaturen
stegras vilket i sin tur höjer temperaturen i det nedströms monterade partikelfiltret.
Sena postinjektioner innebär att extra bränsle sprutas in i motorns cylindrar. Allt
bränsle kan då inte förbrännas i motorn vilket får som följd att en del ”läcker” ut till
efterbehandlingssystemet. En svårighet med denna metod är dock att kontrollera
exakt hur mycket bränsle som verkligen når detta system. En något mer pålitlig
metod är bränsletillförsel genom en injektor monterad uppströms från katalysatorn.
Även denna metod är dock behäftad med likartad problematik och i båda fallen kan
bränslets transport i systemet antas vara beroende av bland annat
avgasmassflödet.[C2] Vilken temperaturhöjning dessa metoder bör åstadkomma för
att initiera och upprätthålla regenereringsprocessen är sedan avhängt andelen syre
respektive kvävedioxid i avgaserna enligt diskussionen i ovanstående stycke.
Även om metoden med tillförsel av bränsle till oxidationskatalysatorn är det
dominerande tillvägagångssättet för att åstadkomma aktiv regenerering finns ett antal
alternativa strategier att tillgå. Temperaturhöjningen kan exempelvis åstadkommas
med elektriska värmeelement eller genom att behandla partikelfiltret med
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mikrovågor.[B14] Forskning bedrivs även kring regenerering med plasmareaktorer.
Partiklarna i filtret förbränns då med kvävedioxid samt ozon (O3) som framkallas av
plasmareaktorn. Studier visar att regenerering via denna typ av metod kan utföras vid
så låga temperaturer som 250°C. Eftersom denna temperatur vanligtvis kan uppnås
under normal körning inkluderar denna metod ingen oxidationskatalysator. Den
anses dessutom vara säker och användbar även under förhållanden när temperaturen
i efterbehandlingssystemet är tämligen låg.[B12]
Aktiv regenerering med bränsletillförsel till en oxidationskatalysator är emellertid
standard på marknaden, främst beroende på dess enkelhet och låga kostnad i
förhållande till övriga metoder. Uppdragsgivarens metod för regenerering är även
den baserad på ett sådant tillvägagångssätt. Följande avsnitt ämnar redogöra för
systemets fysiska uppställning.

2.4

Systemuppställning

Uppdragsgivarens system för partikelfilterregenerering består väsentligen av två
komponenter: en oxidationskatalysator (DOC) och ett partikelfilter (DPF). Bränsle
tillförs uppströms från katalysatorn. Nedströms från systemet finns ytterligare
efterbehandlingssystem i form av ett SCR-system (Selective Catalytic Reduction). En
schematisk bild av systemets placering i förhållande till motorn och övriga delar av
efterbehandlingssystemet syns nedan i figur 4.

Figur 4: Schematisk skiss över motor- och avgasstyrning

Processens syfte kan sammanfattas som att via oxidering av det tillförda bränslet i
katalysatorn skapa en temperaturökning i partikelfiltret. Temperaturen ska sedan
vidhållas under en viss tid för att möjliggöra en fullständig regenerering av filtret.
[C2] Det är därför av yttersta vikt att temperaturen kan övervakas vid flertalet
punkter i systemet. Övervakningen realiseras via tre temperatursensorer monterade
så som figur 4 ovan visar.
Partikelfiltrets temperatur mäts således endast indirekt via sensorer monterade före
(T2) och efter filtret (T3). Eftersom temperaturökningen som skapas när bränslet
oxideras i katalysatorn först blir synlig via temperatursensor T2 syftar uppsatsen till
att styra temperaturen i just denna mätpunkt. Det vore visserligen även möjligt att
konstruera en styrning av T3 men då värmetransporten genom partikelfiltret är
behäftad med förhållandevis stora tidsfördröjningar anses en sådan styrning vara
både mer komplex och riskabel. Genom att hålla en viss temperatur i T2 garanteras
ett likartat beteende hos T3 då det inte existerar några betydande temperaturstegrande
faktorer mellan dessa mätpunkter. Metoden bygger på att filtret regenereras
kontinuerligt och att en låg partikellast därmed kan garanteras. Förbränning av en
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extremt stor partikellast har i sig potential att höja temperaturen väsentligt mellan
sensorerna T2 och T3 vilket dock undviks genom kontinuerlig regenerering av
partikelfiltret.
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Kapitel 3
Modellbygge och identifiering

I detta kapitel presenteras de grundläggande teorier som ligger till grund för den
modellering som utförs i kapitel 4. Kapitlet är således tänkt att tillhandahålla en
kortare bakgrund och beskrivning av de centrala teoretiska begrepp och verktyg som
ligger till grund för de modeller som sedan konstrueras.

3.1

Modellens definition och funktion

Att konstruera modeller av verkligheten och studera dess egenskaper är en stor del av
fundamentet inom många vetenskaper. Om man sedan väljer att kalla det för
exempelvis modell, hypotes eller paradigm är upp till varje vetenskap att bestämma
men samtliga syftar dock till att länka observationer ur verkligheten till ett förståeligt
mönster. En modell utgår ifrån ett specifikt system men vad som utgör ett system är
inte alltid lätt att definiera. Glad & Ljung [A3] beskriver ett system som “ett objekt eller
en samling objekt vars egenskaper vi vill studera”. Utifrån en sådan bred definition kan i
princip det mesta i vår omgivning ses som system men grundläggande är att det
föreligger någon form av kausalt samband mellan objekten som utgör systemet. I de
fall antalet kausalt sammanlänkade objekt är stort kan det vara nödvändigt att utifrån
modellens tänkta syfte avgränsa sig till de komponenter med starkast beroende och
förmåga att förklara önskade egenskaper hos systemet.
En modell över ett system är användbar i de fall man av olika skäl ej kan genomföra
experiment på det verkliga systemet. Man kan då använda modellen för att beräkna
eller bestämma hur systemet skulle ha uppfört sig. Detta kan ske genom att man
utifrån modellen beräknar analytiskt de ekvationer som beskriver systemet och sedan
studerar lösningens egenskaper och implikationer. En annan metod är att med hjälp
av datorns kraft utföra numeriska experiment på modellen och utifrån
experimentuppställningen och utfallet dra slutsatser om systemet. Ett annat ord för
denna metod är simulering. Värt att notera är dock att värdet av de resultat som
erhålls genom simulering är helt och hållet beroende av kvaliteten i systemmodellen.
I systemtekniska sammanhang är modeller närmast uteslutande av typen matematiska
modeller. En matematisk modell avser förklara samband mellan observerbara storheter
(strömstyrka, avstånd, temperatur etcetera) i systemet med hjälp av matematiska
relationer. De flesta naturlagar kan på sätt ses som matematiska modeller och nyttjas
i modellbygget. Givet ett matematiskt angreppssätt för modellering finns två
huvudsakliga principer för konstruktion av systemmodeller; fysikaliskt modellbygge
respektive identifiering.
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3.2

Fysikaliskt modellbygge

Vid modellering av tekniska system kan fysikaliska samband och naturlagar med
fördel nyttjas för att förklara kausala samband och egenskaper hos systemet.
Naturlagar är fundamentet inom naturvetenskapen och genom att tillämpa dessa
vedertagna lagar kan en både trovärdig och förhållandevis enkel modell
åstadkommas. Rent praktiskt går det fysikaliska modellbygget till så att systemet delas
upp i delsystem vars respektive funktion och egenskaper därefter härleds till specifika
naturlagar. Systemets komplexitet tilltar dock i takt med att antalet delsystem ökar
och det kan vara svårt och tidskrävande att modellera alla de samband som råder
mellan delsystemen i ett stort och komplext system. Som en parantes kan nämnas att
det i exempelvis ekonomiska, sociologiska och andra icke-tekniska system vanligtvis
ej existerar tillförlitliga naturlagar varför man istället får använda sig av hypoteser eller
andra mer eller mindre vedertagna samband vilket dock medför att modellerna får ett
inslag av subjektivitet.[A3]

3.3

Empirisk modellering

Som alternativ eller komplement till det fysikaliska modellbygget kan empirisk
modellering tillämpas. Som namnet indikerar handlar denna princip om att använda
empiriska observationer från systemet för att anpassa modellen till att följa
egenskaperna hos systemet. I praktiska tillämpningar är det särskilt svårt att härleda
all av ett systems ofta komplexa dynamik till fysikaliska samband. Modellbygget kan
istället utgå från grundläggande fysikaliska insikter som sedan kompletteras med
erfarenheter och observationer från systemet för att på så sätt åstadkomma en
välgrundad men ändå tillämpad modell av systemet. Även naturlagarna är i grunden
matematiska modeller som en gång i tiden formulerats genom empiriska
observationer av delsystem. På samma sätt är det därför sunt att basera våra egna
modeller på erfarenheter och observationer av de aktuella systemen.[A3]

3.4

Greybox-modellering

Modeller som är uppbyggda helt utifrån fysikaliska principer och naturlagar kallas
ibland för vita modeller. Motsatsen till vita modeller är de modeller som åstadkoms
med hjälp av en svart låda (eng. black box) vilket innebär att man enbart beskriver
sambandet mellan insignaler och utsignaler utan någon som helst insyn i vilka
fysikaliska fenomen som verkar “inuti lådan” där insignaler omvandlas till utsignaler.
Då verkligheten sällan är antingen svart eller vit har den grupp av modeller som
kombinerar fysikalisk och empirisk modellering fått det passande namnet greyboxmodellering (sv. grålådemodellering). Det har föreslagits (se exempelvis Ljung [B11])
att den samling modeller som går under benämningen greybox-modeller i själva
verket borde styckas upp i en “pallett av gråa nyanser” utifrån hur och i vilken
omfattning fysikaliska insikter används jämfört med antalet så kallade “svarta
parametrar”. I detta projekt har den allra ljusaste gråa nyansen av greybox-modeller
nyttjats (eng. off-white) vilket innebär att alla parametrar i modellen i princip har
fysikalisk tolkning men att storleken på en eller flera av dessa är på förhand okända.
Värdet på dessa parametrar identifieras således till de värden som utifrån empiriska
mätningar på systemet ger modellen bäst överensstämmelse med verkligheten.
Avigsidan med greybox-modeller är att modellen tappar i generaliserbarhet och blir
skräddarsydd utifrån en specifik instans av ett system. Denna tendens kan dock
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lindras genom att den empiriska delen av modellarbetet baseras på mätdata från flera
likadana system. [B11]
3.4.1 Parameterskattning
Vid skattning av storleken på modellparametrar i greybox-modeller har
programvaran Simulink® Design Optimization (SDO) nyttjats. SDO gör det möjligt
att importera empiriska mätdata och utifrån denna optimera en eller flera parametrar
i en Simulink®-modell. Optimeringen baseras på en av användaren vald
optimeringsalgoritm (non-linear least squares, simplex search, gradient descent och
pattern search finns tillgängliga) där själva algoritmen vidare kan finjusteras i fråga
om tolerans och antal iterationer för att passa användarens önskemål. [C4] I denna
uppsats har algoritmen baserad på olinjär minstakvadratskattning använts vilket
kortfattat innebär att parametrarna sätts till de värden som minimerar
minstakvadratkriteriet och således har den bästa passningen mot mätdata.
Minstakvadratskattningen beräknas enligt
1 n
∑ (Yi −Yˆi ) 2
n i =1

där Yi är uppmätt värde och Ŷi motsvarande simulerat värde, formeln avser alltså
medelvärdet av det kvadrerade avståndet mellan uppmätt och simulerat värde i alla
mätpunkter. Vid olinjär minstakvadratskattning approximeras först den olinjära
modellen med en linjär dito varpå minstakvadratkriteriet minimeras genom
successiva iterationer. [C4]

3.5

Tillståndsmodeller

Matematiska systemmodeller uttrycks som nämnt ovan med hjälp av matematiska
relationer mellan storheter i systemet. För dynamiska system där framtida beteende
beror av systemets tidigare uppförande används därför vanligtvis differens- eller
differentialekvationer för att bygga upp den matematiska representationen av
systemet. Ett sätt att representera dynamiken i ett system är att införa tillstånd vilket
kan beskrivas som den information om systemet vid tidpunkt t med vars hjälp man
kan förutspå effekten av på systemet pålagda insignaler. [A4] En allmän
tillståndsmodell av ett system kan skrivas
x (t ) = f ( x(t ), u (t ))
y (t ) = h( x(t ), u (t ))

där x(t ) är systemets tillstånd vid tidpunkt t , u (t ) är insignalen och y (t ) är
systemets utsignal. “Prick” avser en variabels tidsderivata med följden att x (t ) alltså
representerar förändringshastigheten i systemets tillståndsvariabler. Dimensionen hos
x(t ) , det vill säga antalet tillstånd, kallas även för modellens ordningstal. Om
funktionerna f och h är linjära funktioner av x och u är även modellen linjär och
systemet kan istället skrivas på linjär tillståndsform enligt
x (t ) = Ax(t ) + Bu (t )
y (t ) = Cx (t ) + Du (t )
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där A , B , C och D är matriser med sådana dimensioner att modellen är
kompatibel med antalet tillstånd samt in- och utsignaler. Tillståndsmodeller och dess
egenskaper är ett inom matematiken välstuderat ämne och det finns effektiva
numeriska metoder för att finna lösningar till dessa. Flertalet syntesmetoder inom
reglerteknik bygger dessutom på tillståndsmodeller och återkoppling från tillstånd
varför det är fruktsamt att ange en modell på tillståndsform när det är möjligt.[A4]
3.5.1 Aggregering av tillstånd
Att strikt tillämpa principen med tillstånd vid modellering av tidskontinuerliga system
kan leda till ohanterligt stora tillståndsvektorer vilket lättast inses genom ett exempel.
Tänk att en tillståndsmodell över hur tillförd värme leds genom en 50 centimeter lång
metallstav ska konstrueras. Ett tillstånd kan då ses som temperaturen i en specifik
punkt i staven och antalet tillstånd i hela staven blir således närmast oändligt.
Aggregering av tillstånd innebär att man sammanför variabler av samma karaktär till
en tillståndsvariabel som vanligtvis representerar ett medel- eller totalvärde av de
ursprungliga variablerna. I fallet med metallstaven skulle exempelvis staven kunna
delas upp i säg fem delar om vardera tio centimeter som var och en approximerar
temperaturen i den delen av staven och därigenom erhålls en tillståndsmodell med
fem stycken tillstånd. Hur många tillstånd som ska aggregeras är naturligtvis svårt att
ge generella svar på men ju mindre variationen är i variablerna är desto större kan
aggregatet vara. På samma sätt kan en allt för grov aggregering av variabler där
variationerna är stora ge en missvisande modell av verkligheten.[A3]

3.6

Modellvalidering

Det svåra i modelleringsprocessen är sällan att konstruera själva modellen svårigheten ligger snarare i att göra modellen tillräckligt pålitlig och korrekt så den
exempelvis kan användas vid praktisk tillämpning. Vid modellvalidering försöker
man beskriva kvaliteten i en modell givet ett specifikt giltighetsområde.
Giltighetsområdet avser i sin tur hur exakt, och inom vilka gränser, modellen kan
anses beskriva ett systems uppförande. Vissa modeller kan enbart ge ungefärliga
kvalitativa uttalanden medans andra kan ge väldigt exakta och kvantitativa utsagor.
Vid matematisk modellering är frågan om giltighetsområde en aktuell sådan då det
determinerar för vilka värden på systemparametrar och systemvariabler som
modellen är giltig. En modell som estimerats utifrån små insignaler kan exempelvis få
stora svårigheter att ge en korrekt beskrivning av vad som sker när samma insignal
plötsligt är dubbelt eller rent av tio gånger så stor. Alla modeller har ett
giltighetsområde som den är validerad för och det är av största vikt att förstå att det
utifrån detta område råder strikta begränsningar på hur modellen kan nyttjas
praktiskt.[A3]
En annan viktig aspekt på modellvalidering är att det kan bistå modelleraren i arbetet
med att jämföra resultatet av ett flertal olika modellstrukturer. Vanligtvis utvecklas ett
flertal modeller med mer eller mindre fundamentala skillnader sinsemellan och det
krävs då ett systematiskt och pålitligt tillvägagångssätt att sålla mellan dessa. I princip
går valideringen till så att de modeller som utvecklats körs utifrån ett nytt set mätdata
varefter deras respektive beteende jämförs med något relativt mått mot det verkliga
systemets uppförande vid samma data. Att återanvända samma mätdata för
validering som använts vid systemidentifiering och parameterskattning kan ge
missvisande resultat. Det är ju trots allt modellernas förmåga att prediktera nya
datamängder som är av intresse.[A3]
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I denna studie används genomgående två stycken olika men ändå snarlika mått för att
validera modellers respektive prestanda och jämföra dessa sinsemellan. Först ut är
medelkvadratfelet som bygger på samma princip som den i kapitel 3.1.4 beskrivna
minstakvadratmetoden. Medelkvadratfelet avser medelvärdet av det kvadrerade
avståndet mellan uppmätt utsignal och det av modellen predikterade utvärdet i varje
mätpunkt. Medelkvadratfelet beräknas enligt
1 n
∑ (Yi −Yˆi ) 2
n i =1

och genom att dra kvadratroten ur detta värde erhålls i absoluta tal hur mycket varje
predikterat värde i genomsnitt avviker från det observerade. Då medelkvadratfelet
avser just medelvärdet av felen är det viktigt att även observera om modellens
predikterade värden skiljer sig mer i vissa sekvenser av mätdata eller under vissa
förhållanden på systemvariabler och insignaler som således “drar upp” medelvärdet.
Möjligt är ju att modellens giltighet är lägre under dessa förhållanden och att
ytterligare systemidentifiering vid dessa förutsättningar bör utföras. Det andra
valideringsmåttet är modellpassning vilket kan förklaras som andelen av variationen i
observerade data som modellen förmår förklara. Modellpassningen anges som ett
procenttal där värdet 100% innebär att modellen felfritt predikterar dynamiken i
observerade data vilket dock är i princip omöjligt. En modell är ju alltid en förenkling
av verkligheten varför man bör räkna med i alla fall en liten avvikelse. Det går heller
inte att ge några tumregler för vad som är ett bra modellpassningsvärde utan detta är
helt avhängt systemets komplexitet och hur enkel modellen önskas vara.
Modellpassningstalet används således främst som ett relativt mått för att jämföra
olika modeller av samma system och inte för att jämföra olika modeller av olika
system. Modellpassningen beräknas enligt
FIT = 100(1 − norm(Y − Yˆ ) / norm(Y − Y ))

Där Y är uppmätta värden, Yˆ modellens motsvarande prediktion och Y
medelvärdet av Y . norm avser 2-normen av det givna värdet, för mer information
om 2-norm se exempelvis kapitel 1.5 i [A2].

19

Kapitel 4
Modellkonstruktion

Kapitlet du för närvarande läser ämnar beskriva hur modelleringen av systemet har
utförts samt vilka resultat det frambringat. Forskningsläget på modellering av
likadana eller snarlika system presenteras översiktligt med det tveeggade syftet att dels
belysa alternativa metoder men även att motivera varför den i denna studie valda
metod lämpar sig väl. Därefter beskrivs samtliga steg i modelleringen i detalj varpå
systemen ställs upp på tillståndsform. Slutligen beskrivs hur modellernas parametrar
skattats utifrån mätdata samt modellens allmänna giltighet genom validering.
Simulering och validering av modellerna har utförts i MatLab Simulink® med
signaler insamlade från körningar i lastbil.

4.1

Översikt modellering av oxidationskatalysator och
partikelfilter

Att påstå att det system som utgörs av oxidationskatalysator och partikelfilter är
komplext är definitivt ingen överdrift. De processer och förlopp som sker i
komponenterna kan analyseras ur såväl kemisk som mekanisk eller termodynamisk
synvinkel vilket även visar sig i den breda spridning på modeller som framtagits
under senare decennier. Vilken typ av modell man bör välja i en praktisk tillämpning
som exempelvis temperaturreglering av regenereringsprocessen beror dels på med
vilka “akademiska glasögon” man föredrar att se världen men framför allt vilka
tillstånd och variabler man ser som intressanta och, som i fallet med denna studie,
önskar styra. Målet med föreliggande studie är som tidigare påpekats att styra
temperaturen i partikelfiltret med hjälp av dieseltillförsel. Detta medför att
termodynamiskt baserade modeller som kan beskriva hur värme utvecklas och flödar
genom systemet blir av primärt intresse. Temperaturen i partikelfiltret är direkt
beroende av temperatur och värmeflöde från den intilliggande katalysatorn och det
sker inga styrbara reaktioner i partikelfiltret som höjer temperaturen i detsamma.
Primärt fokus i modelleringsarbetet har därför handlat om att konstruera en bra
modell av oxidationskatalysatorn då det i princip är genom de kemiska reaktionerna
som sker i den som processen kan styras.
Tanaka et.al. [B13] beskriver hur förbränningen av HC på detaljerad nivå kan
modelleras. Modellen som baseras på katalysatorns geometri tar hänsyn till; hur
tillfört bränsle sprids i katalysatorns lager, hur tillfört bränsle adsorberar och
desorberar från katalysatorns yta samt kinetiken i oxidationsreaktionen. Modellen kan
genom balansekvationer för detta förklara transienta värmeutvecklingsförlopp i olika
radiala och axiala positioner i katalysatorn. Lepreux et.al. [B10] föreslår en enkel
matematisk modell för hur temperaturen vid inloppet av katalysatorn fortplantas
genom katalysatorn och påverkar dess temperatur vid utloppet. Modellen som ej på
detaljerad nivå beskriver några kemiska reaktioner samt bortser från värmeförluster
till omgivningen baseras utöver in- och uttemperatur på avgasmassflöde, gastryck,
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termisk konduktivitet samt densitet för gas respektive katalysator. Denna modell
vidareutvecklar Lepreux i [C3] och [A6] med målet att åstadkomma en modell som
lämpar sig väl för modellbaserad reglering. I den nya modellen ses tillförandet av
bränsle som styrsignal för att kontrollera temperaturen vid utloppet av katalysatorn.
Utöver dessa ses temperaturen in i katalysatorn samt avgasmassflödet som insignaler
till systemet men författaren väljer dock att benämna de sistnämnda för mätbara
störningar ty deras störande inverkan på systemets utsignal. Den nya modellen tar
således hänsyn till färre variabler än tidigare men beskriver samtidigt utförligt
avgasmassflödets avgörande inverkan på dynamiken i utloppstemperaturen. Bland
annat avgör storleken på avgasmassflödet hur och med vilken hastighet värme
propagerar från inlopp till utlopp av katalysatorn samt hur insprutat bränsle
transporteras och förbränns i systemet. Även temperaturökningen till följd av
bränsleförbränning beror på avgasmassflödets storlek. Avgasmassflödet kan på så
sätt ses som en planerande variabel i och med dess förmåga att påverka effekten av andra
insignaler och storleken på systemspecifika parametrar. Denna planerande variabel
har dock i modellen även en direkt verkan då storleken på densamma avgör längden
på vad författaren kallar katalysatorns reaktiva zon. Den reaktiva zonen är den del av
katalysatorn där huvuddelen av bränsleförbränningen sker och enligt Lepreaux [A6]
antas det ofta felaktigt att denna zon är direkt vid katalysatorns inlopp. Framför allt i
takt med att katalysatorn åldras bör denna antas befinna sig närmare utloppet. Med
hjälp av en reaktiv zon kan ett flertal, stundtals kontraintuitiva, transienta förlopp
förklaras i temperaturdynamiken som följer av bränsleförbränning i
oxidationskatalysatorn (se kapitel 3 och 5 i [A6] för närmare beskrivning).

4.2

Insamling av mätdata

För att möjliggöra identifiering av systemet samt parameterskattning och validering
av modellen samlades data in via körningar i lastbil. Eftersom studien syftar till att
utveckla styrning av temperaturen i systemet både vid stillastående och automatisk
regenerering samlades data in under båda dessa förhållanden. All data samlades in
från lastbilar utrustade med identiska efterbehandlingssystem.
En ansenlig mängd signaler från givare i efterbehandlingssystemet loggades vid dessa
tillfällen, samtliga med en samplingsfrekvens på 10 Hz, för att möjliggöra en
identifiering av vilka signaler som hade en dominerande påverkan på systemets
dynamik. Fokus låg dock på signalerna från temperatursensorerna kring katalysatorn
och partikelfiltret samt från flödesgivarna för bränsletillförsel och avgasmassflödet då
dessa signalers inverkan på systemets uppförande framhävts som betydelsefullt i den
litteraturstudie som tidigare genomförts.
Insamlingen resulterade i tre dataset, ett från stillastående regenerering och två från
automatisk regenerering. I rapporten går dessa under namnen: “Dataset för
stillastående regenerering”, “Dataset för automatisk regenerering ett” samt “Dataset
för automatisk regenerering två”. Diagram för samtliga dataset innehållandes de mest
betydelsefulla signalerna återfinns i bilaga 1.

4.3

Temperaturmodellering av oxidationskatalysator och
partikelfilter

Genom att initialt i arbetsprocessen utveckla en modell över systemet och dess
dynamik skapas både god förståelse för systemets uppförande under olika
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förutsättningar samt en simuleringsmiljö som agerar som ”verklighet” i
utvecklingsarbetet. Att använda en simulator för systemet är positivt ur både
ekonomiska och tidsmässiga aspekter. Dock finns det alltid avvikelser i en modell i
jämförelse med verkligheten och vilka följder dessa får på studiens resultat är viktigt
att reflektera över.
Modellens huvudsakliga funktion är att ge en bild av temperaturnivån i olika delar av
systemet. Systemet är som ovan beskrivet i kapitel 3 utrustat med tre stycken
temperaturgivare och modellens primära syfte blir är att simulera temperaturen i
givaren placerad mellan katalysator och partikelfilter, T2 kallad. Detta genom att den
första temperaturen, T1, tillsammans med avgasmassflödet och styrsignalen bränsle
fungerar som insignaler till systemet och det är således först i T2 vi kan skönja
effekten av tillfört bränsle. Även om det kan antas ske värmehöjande reaktioner även
i partikelfiltret är dessa med föreliggande systemuppställning ej styrbara och
temperaturen efter partikelfiltret/T3 kan antas vara direkt beroende av tillståndet i T2.
Förändringar i T2 syns således alltid, dock med en massflödesberoende
tidsfördröjning, även i T3 och genom att styra T2 har man de bästa förutsättningarna
att kontrollera partikelfilterregenereringen. Det essentiella är således att konstruera en
god modell av värmeutveckling och värmetransport i katalysatorn då det är genom
tillförsel av bränsle till den som det är möjligt att styra T2 och därmed även T3. Det
finns dock korrelation mellan vissa variabler hos oxidationskatalysatorn och
partikelfiltret, se exempelvis funktionen rhc ( m mf ) i avsnitt 4.3.2. nedan, varför det är
nödvändigt att även utveckla en god modell av värmeutvecklingen i partikelfiltret/T3.
En sådan modell möjliggör dels specifik validering av sådana korrelationer men
skapar även möjligheter att dra slutsatser om värmeutvecklingen i systemet som
helhet via simulering av dessa modeller.
En fysikalisk modell av temperaturen i systemet och hur denna fortplantas genom
systemet kan med fördel beskrivas med hjälp av samband hämtade från
termodynamiken, vilket är läran om energi och dess omvandling mellan olika former.
4.3.1 Fysikalisk modellering
Nedan presenteras de fysikaliska samband som ligger till grund för
modelleringsarbetet och där samtliga nedanstående samband kan antas gälla för både
oxidationskatalysator och partikelfilter.
Värmeledning
Energiflödet genom värmeledning genom en skiva där temperaturen är linjär ges av
Fouriers lag
Φ=µ

A
∆T (1)
d

där A är skivans area, d är skivans tjocklek och µ är materialets värmekonduktivitet.
Termodynamikens andra huvudsats postulerar även att alla spontana processer
endast kan ske i en rikting. I fråga om värmeledning medför det att värme alltid leds
från den kroppen med högst temperatur till den med lägre temperatur och att det
motsatta är omöjligt utan yttre påverkan.
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Värmeutveckling från bränsletillförsel
Energiflödet i m kg/min diesel ges utav
Φ = m E d (2)
där Ed är energiinnehållet i diesel (cirka 42.7 MJ/kg)
Uppvärmning av kropp
Då kroppen tillförs energi värms den upp. Sambandet mellan tillförd energi och
temperaturökning fås enligt
∆Φ = mc∆T

där m är kroppens massa, c är specifik värmekapacitet och ∆T är temperaturökning.
Derivering med avseende på tiden ger
Φ = mc

dT
(3)
dt

4.3.2 Temperaturmodell för oxidationskatalysator
Utifrån de fysikaliska sambanden ovan fås det totala energiflödet enligt
Φ tot = Φ ledning + Φ hc (4)
där Φ ledning är den axiella värmeledning och Φ hc är energiflödet från förbränningen av
tillfört diesel.
Insättning av (1) (2) och (3) i (4) ger då
mdoc c doc
⇒

med k doc =

A
dT
(t ) = µ doc doc ∆T (t ) + m hc E d
dt
d doc

A
dT
1
(t ) =
( µ doc doc ∆T (t ) + m hc E d )
dt
mdoc c doc
d doc

A
1
dT
1
µ doc doc erhålls
m hc E d
(t ) = k doc ∆T (t ) +
dt
mdoc cdoc
mdoc c doc
d doc

Formeln förutsätter att temperaturen i kroppen är linjär vilket dock inte går att
förutsätta då temperaturtrögheten är stor. Därför kommer en aggregerad modell av
kroppen användas där temperaturen istället antas vara linjär i respektive segment av
kroppen. Hur många segment som används är en avvägning och ett högre antal
segment kan antas ge en mer informationsrik modell, dock ökar ordningstalet på
modellen i takt med antalet segment vilket gör modellen väldigt beräkningsintensiv
och svår att analysera matematiskt. För katalysatorn har antalet aggregat därför valts
till två stycken och hur denna aggregering har utförts följer i avsnitt 4.2.3]. Allmänt
kan dock nämnas att temperaturökningen i respektive segment av katalysatorn vid
aggregering fås genom ∆Ti (t ) = Ti _ ut (t ) − Ti _ in (t ) där Ti _ in (t ) och Ti _ ut (t ) är
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temperatur vid in- respektive utlopp i segmentet med index i och t är aktuell
tidpunkt. Insättande av detta ger modellen
dTi
1
m hc E d
(t ) = k doc (Ti _ in (t ) − Ti _ ut (t )) +
dt
mdoc c doc
Massflödesberoende
Modellen ovan tar ej hänsyn till hur avgasmassflödet påverkar värmeledningen och
det bör ske värmetransport genom konvektion där omfattningen av densamma beror
på flödets storlek. Det går approximativt att se det som att avgasmassflödet påverkar
värmeledningen och att ett större flöde ger ett större värmeledningstal.
k doc (m mf ) = k mf (m mf ) * k doc

där värmeledningstalet k mf (m mf ) är en olinjär funktion av massflödet m mf . Vid höga
flöden transporteras alltså mer värme ut ur systemet än vad som sker vid låga flöden
och trögheten i systemet beror således på massflödets storlek.
Bränsleförluster
Allt det bränsle som tillförs systemet förbränns ej i oxidationskatalysatorn utan
sipprar vidare genom systemet och förbränns till viss del istället i partikelfiltret. Hur
stor andel av bränslet som ej förbränns antas bero på avgasmassflödet där ett högre
flöde medför att en större andel bränsle färdas med flödet genom katalysatorn utan
att förbrännas. rhc (m mf ) är en olinjär funktion som beror av avgasmassflödet och
som anger andelen av det tillföra bränslet som förbränns i oxidationskatalysatorn.
Tidsfördröjd värmeutveckling
Bränsleinjektorn är placerad på ett ej oansenligt avstånd uppströms från
oxidationskatalysatorn med följden att det injicerade bränslet måste transporteras
denna sträcka innan det når oxidationskatalysatorn. På grund av detta uppkommer en
tidsfördröjning från det att bränsle injiceras tills det att samma bränsle förbränns i
katalysatorn. Problematiken ligger i att storleken på denna tidsfördröjning beror av
avgasmassflödet. Det är lätt att inse att bränslet transporteras snabbare vid höga
avgasmassflöden än vid låga dito vilket alltså medför en större tidsfördröjning vid
låga flöden än vid höga. Energiflödet från dieselinjektionen blir då i praktiken
Φ hc (t ) = m hc (t − τ ) E d
där τ är en olinjär funktion av avgasmassflödet m f . Insättning av ovantstående i
modellen ger slutligen
dTi
1
(t ) = k doc (m mf ) * (Ti _ in (t ) − Ti _ ut (t )) +
* m hc (t − τ ) * E d * rhc (m mf )
dt
mdoc cdoc
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Genom att sätta y (t ) = Tut , u1 = Tin , u 2 = m hc (t ) fås
y (t ) = k doc (m mf ) * (u1 (t ) − y (t )) +

1
* u 2 (t − τ ) * E d * rhc (m mf ) (5)
mdoc c doc

4.3.3 Temperaturmodell för oxidationskatalysator på tillståndsform
För att bättre beskriva hur temperaturen flödar används en aggregerad modell av
katalysatorn som delas upp i två stycken lika stora segment. Önskvärt är att ha
modellen på tillståndsform och en aggregerad modell med två segment får således två
stycken tillstånd. Dessa två tillstånd, x1 (t ) och x 2 (t ) , sätts till att representera
temperaturen vid utloppet av de två respektive segmenten.

Figur 5: Aggregerad modell av oxidationskatalysator

Systemmodellen med hänsyn till aggregerade tillstånd blir för oxidationskatalysatorn
med två stycken segment blir då baserat på ekvation (5)
x1 (t ) = k doc (m mf ) * (u1 (t ) − x 2 (t )) +

1
1
2

mdoc c doc
1

x 2 (t ) = k doc (m mf ) * ( x1 (t ) − x 2 (t )) +

1
2

mdoc c doc

* 12 u 2 (t − τ ) * E d * rhc (m mf )
* 12 u 2 (t − τ ) * E d * rhc (m mf )

y (t ) = x 2
notera att hälften av det tillförda bränslet brinner i respektive segment samtidigt som
massan för varje segment är hälften av oxidationskatalysatorns totala massa. Dessa
två ”halvor” tar dock ut varandra vid division.
På tillståndsform fås således systemet

 0 − 1  k doc
 x + 
x = k doc 
 1 − 1  0
y = (0 1)x
där β doc =

E d rhc

mdoc cdoc
avgasmassflödet u2 .

och

rhc ,

k doc
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β doc  u1 (t ) 


β doc  u 2 (t − τ ) 

och

τ är

olinjära

funktioner

av

Utifrån tillståndsformen kan sedan systemets överföringsfunktion G (s ) beräknas
enligt nedanstående.
 s 0
 0 − 1 
 − k doc 
 
G0 ( s ) = c( sI − A) B = (0 1) 
s
0
1
−
1





1
2
⇒ G0 ( s ) = 2
k doc (k doc + s ) β doc e − sτ
2
s + k doc s + k doc

−1

−1

[

]

 k doc

 0


β doc e − sτ 

β doc e − sτ 

G0 ( s ) beskriver alltså hur intemperaturen U 1 ( s ) respektive dieseltillförseln
U 2 ( s ) påverkar utsignalen, det vill säga uttemperaturen, Y (s ) .
4.3.4 Temperaturmodell för partikelfilter
Vid byggandet av en temperaturmodell för partikelfiltret kan samma fysikaliska
principer nyttjas som i fallet med oxidationskatalysatorn, dock med förbehållet att
komponentspecifika
parametrar
som
exempelvis
värmekapacitet
och
värmekonduktivitet anpassas till partikelfiltret. En väsentlig skillnad är också
mängden bränsle som förbränns i oxidationskatalysatorn respektive partikelfiltret.
Som ovan beskrivet modelleras mängden bränsle som förbränns i
oxidationskatalysatorn som en olinjär funktion beroende på avgasmassflödet. I
modellen för partikelfiltret antas resterande del injicerat bränsle att brinna, alltså den
andel bränsle som ej redan förbränts i oxidationskatalysatorn. Givet metodiken i
avsnitt 4.2.2 erhålls följande modell för temperaturen i partikelfiltret:
y (t ) = k dpf (m mf ) * (u1 (t ) − y (t )) + β dpf * u 2 (t − τ )

där β dpf =

E d (1 − rhc )

. I praktiken är partikelfiltret cirka dubbelt så långt
mdpf cdpf
som oxidationskatalysatorn vilket bör tas hänsyn till i modelleringen. Även vid
modellering av partikelfiltret används principen med aggregerade tillstånd men dock
med ett fördubblat antal segment jämfört med oxidationskatalysatorn, det vill säga
fyra stycken. Precis som i fallet med oxidationskatalysatorn sätts tillstånden till att
representera temperaturen vid utloppet av respektive segment, se figur 6 nedan, och
tillståndsekvationerna är följande
x1 (t ) = k dpf (m mf ) * (u1 (t ) − x2 (t )) + β dpf * u 2 (t − τ )
x 2 (t ) = k dpf (m mf ) * ( x1 (t ) − x3 (t )) + β dpf * u 2 (t − τ )
x3 (t ) = k dpf (m mf ) * ( x2 (t ) − x4 (t )) + β dpf * u 2 (t − τ )
x 4 (t ) = k dpf (m mf ) * ( x3 (t ) − x4 (t )) + β dpf * u 2 (t − τ )
y (t ) = x4
där u1 (t ) i fallet med partikelfiltret representerar temperaturen vid inloppet av filtret,
det vill säga T2, u 2 (t ) är precis som i fallet med oxidationskatalysatorn mängden
injicerat bränsle och y (t ) utsignalen, det vill säga temperaturen vid utloppet av
partikelfiltret (T3).
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Figur 6: Aggregerad modell av partikelfilter

4.3.5 Behandling av olinjära funktioner
Vid simulering av modellen tillämpas så kallade ”look up tables” för att ge värden på
de olinjära funktionerna. Dessa tabeller innehåller funktionsvärden för olika
avgasmassflöden ( m mf ) och interpolerar mellan dessa värden vid behov. Genom att
funktionsvärdena interpoleras fram inom vissa intervall kan modellen vid simulering
sägas vara styckvis linjär. De flödesberoende systemparametrarna ändras således linjärt
men den linjära ändringstakten varierar vid olika storleksintervall på avgasmassflödet.
Genom dess förmåga att påverka effekten av systemets övriga insignaler och
systemvariabler kan avgasmassflödet kallas för en “planerande variabel” (eng. scheduling
variable) [A6] och ett annat sätt att se modellen är således som linjär med flödesvarierande
koefficienter. Detta sätt att se modellen kan vara användbart vid utveckling av
modellbaserade reglerstrategier. Flertalet strategier förutsätter nämligen att det system
som regleras är linjärt och om systemet kan ses som styckvis linjärt kan regulatorer
konstrueras så att de arbetar i linjära moder utifrån den planerande variabeln. När
värdet på den planerande variabeln, det vill säga avgasmassflödet, ändras byter
regulatorn följaktligen mod vilket praktiskt innebär att dess parametersättning ändras
utifrån de nya förutsättningarna.
Tabellvärden för de olinjära funktionerna är skattade utifrån mätdata med hjälp av
MatLabs verktyg System Optimization Toolbox och vad dessa värden är för rhc ,
k dpf , k doc och τ återfinns i avsnitt 4.4 nedan.
4.3.6 Filtrering av oxidationskatalysatorns utsignal
Effekten av ovanstående hantering av olinjära funktioner ger emellertid en i vissa fall
allför högfrekvent utsignal ur oxidationskatalysatorn vid simulering av modellen
jämfört med motsvarande mätdata. Högfrekventa variationer i den planerande
variabeln m mf skapar detta beteende eftersom modellen ändrar arbetsmod i samma
takt som avgasmassflödet. För att anpassa modellen mot mätdata på ett bättre sätt
lågpassfiltreras därför dess utsignal vilket ger den ett liknande frekvensinnehåll som
uppmätt mätdata. Fysikaliskt kan detta tolkas som ytterligare ett sätt att modellera
oxidationskatalysatorns tröghet. Lågpassfiltret Glp är av första ordningen med
följande överföringsfunktion:

Glp ( s ) =

1
( fs + 1)
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Där parametern f utgör filtrets filterkonstant och valdes som f = 0.998 för bästa
möjliga anpassning mot mätdata. Via applicering av detta filter höjs således
ordningen på modellen över oxidationskatalysatorn från ordning två till ordning tre.
4.3.7 Modellantaganden
Modellerna för oxidationskatalysator och partikelfilter som presenterats ovan är
förhållandevis simpla och innehåller relativt få parametrar. Verkligheten är betydligt
mer komplex varför ett antal förenklingar och antaganden har gjorts för att erhålla
dessa modeller på enkel form. Dessa är:
•

Modellerna försummar värmeförluster till omgivningen. Vissa värmeförluster
till systemets omgivning kan dock antas ske genom primärt konduktion och
värmestrålning. Dessa har dock antagits vara så små att de bortsetts från.

•

När sot och partiklar förbränns i partikelfiltret utvecklas värme vilket ej
modelleras explicit. Det är svårt att inom noggranna gränser skatta både
mängden sot och partiklar samt med i vilken takt denna mängd minskar vid
regenerering. Partikelns ämnessammansättning avgör dess energiinnehåll och
då denna sammansättning varierar mellan partiklar är det problematiskt att ge
en generell bild över dess energimängd.

•

Mängden sot och partiklar i partikelfiltret kan antas påverka avgasmassflödet
genom detsamma och i förlängningen även värmeledningen vilket ej tas
hänsyn till i denna rapport. Precis som i punkten ovan är det svårt att få en
tydlig bild över partikelmassahalten i filtret vid en specifik tidpunkt. Med
ytterligare dataset innehållande varierade partikelmassalaster hade det dock
varit möjligt att skatta partikelmassalastens påverkan på avgasmassflöde och
värmeledning mer exakt.

•

Andelen av tillfört bränsle som förbränns i oxidationskatalysatorn har
modellerats som en olinjär funktion beroende på avgasmassflödet. Tänkbart
är dock att även temperaturen i katalysatorn påverkar denna andel. Vid låg
temperatur kan en lägre andel bränsle antas brinna och tvärtom för höga
temperaturer.

•

Tillfört bränsle antas fördelas jämnt över segmenten i oxidationskatalysator
respektive partikelfilter vilket kan ses som en grov förenkling. Ett alternativ
vore att modellera att förbränningen äger rum i en reaktiv zon vars storlek
och position varierar med avgasmassflödet vilket Lepreux beskriver i [A6]
och [B10].

•

Värmeledningsförmåga
och
värmekapacitet
är
exempel
på
komponentspecifika parametrar som kan komma att ändras i takt med att
aktuell komponent åldras och i hur stor utsträckning den nyttjas under tiden.
Detta har dock ej varit möjligt att modellera då tillgången till system med
varierande ålder och slitningsgrad varit minst sagt begränsad.
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Vid Greybox-modellering skattas systemparametrar och variabler i fysikaliska
samband utifrån mätdata. Effekten av de förenklingar och antaganden som utförts
kan på så sätt komma att ”bakas in” i de variabler som skattas även om inte effekten
modellerats explicit. En variabel som i princip har en fysikalisk tolkning kan då
komma att få ett avvikande värde mot vad som är förväntat då denna effekt spelar in.
Som exempel kan nämnas förenklingen att inga värmeförluster sker till omgivningen
i denna studie. Denna effekt kan vid Greybox-modellering i stället tänkas synas
genom att exempelvis en komponents värmekapacitet (den mängd energi som
motsvarar en viss temperaturökning) blir högre. Den värme som i själva fallet leds
eller strålar till omgivningen tolkar alltså modellen som att komponenten kräver mer
energi för att värmas upp. Ej modellerade samband kan således göra sig indirekt
märkbara i modellen och även om samma samband skulle modelleras explicit skulle
inte nödvändigtvis modellens förklarandegrad öka.

4.4

Parameterestimering och validering

För att skatta de olika parametrar som ovanstående modell över katalysatorn och
partikelfiltret innehåller används minimering av kvadratiska kriterier. De parametrar
vars värde önskas skattas är mdpf cdpf , mdoc cdoc , rhc , k dpf , k doc samt τ eftersom deras
storlek är att betrakta som okänd även om samtliga har en fysikalisk tolkning.
Modellfelet som betraktas och önskas minimeras är främst värdet på utsignalen T2
men även T3. Målet med parameterskattningen är således att simulera modellen med
insignaler insamlade från mätdata och anpassa dess parametrar så att det modellerade
värdet på utsignalerna T2 och T3 på bästa sätt stämmer överens med mätdatats dito.
För att utföra detta krävs därför ett mätdataset att estimera parametrarnas värde mot.
“Dataset för automatisk regenerering ett” valdes för detta ändamål, främst för att det
innehåller stora variationer i avgasmassflödet vilket är en förutsättning för att
möjliggöra en god skattning av parametrarna då modellen är linjär men innehåller
flödesvarierande koefficienter.
Modellen implemeteras i MatLab Simulink® och via verktyget Simulink Design
Optimization hålls alla parameter utom en fixerade varpå denna parameters värde
bestäms via simulering av modellen och minimering av ett kvadratiskt kriterium.
Arbetsgången upprepas till dess att samtliga parametrar skattats. Parametern Ed hålls
fixerad under alla körningar eftersom den ändå kommer multipliceras med andra
parametrar i modellen. Denna parameter är således icke identifierbar och via fixering
av dess värde förenklas skattningsprocessen något. Värmekapaciteten för
oxidationskatalysatorn samt partikelfiltret skattades till följande:
mdoc cdoc = 5335.4( J / K )
mdpf cdpf = 6950.0( J / K )

Värdet på samtliga parametrar i de olinjära funktionerna, som modelleras via ”look
up tables” för simulering, redovisas nedan i tabell 1:
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Tabell 1: Tabellvärden för olinjära funktioner

m mf ( kg / min)
3
5
10
15
20

rhc (%)

k doc ( J /[ s * m * °C ])

k dpf ( J /[ s * m * x°C ])

τ( s )

0.0180
0.0376
0.0746
0.1139
0.1505

0.0267
0.0547
0.0761
0.1635
0.1923

17,098
9,5069
3,016615
0,006809
0,005983

1
0,95
0,9
0,85
0,8

Modellens anpassning mot estimeringsdata med dessa parametervärden redovisas i
figur 7 nedan:
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Figur 7, modellens anpassning mot “Dataset för automatisk regenerering ett”
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Resultatet ovan visar med tydlighet att modellen följer det allmäna beteendet hos
systemet. Detta styrks ytterliggare av de låga värden på medelkvadratfelet för de båda
modellerade utsignalerna jämfört med de uppmätta, vilka redovisas i tabell 2 nedan:
Tabell 2: MSE-värden vid modellestimering

MSE T2

122.0 °C

MSE T3

33.1 °C

För att validera modellen simuleras densamma mot två nya dataset, nämligen
“Dataset för stillastående regenerering” och “Dataset för automatisk regenerering
två”. Modellens giltighet testas därmed under två olika förhållanden. I figur 8 nedan
visas resultatet av validering mot det förstnämnda av dessa mätdataset :
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Figur 8, modellens anpassning mot "Dataset för stillastående regenerering"
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Värden på medelkvadratfelet samt modellanpassning för ovanstående validering mot
mätdata från stillastående regenerering redovisas nedan i tabell 3:
Tabell 3: MSE och modellpassning vid modellvalidering stillastående regenerering

T2

T3

Medelkvadratfel 469.1 °C

436.9 °C

Modellpassning

64.9 %

63.9 %

I figur 9 nedan visas resultatet av validering mot ”Dataset för automatisk
regenerering två” :
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Figur 9, modellens anpassning mot “Dataset för automatisk regenerering två”

35

Värden på medelkvadratfelet samt modellanpassning för ovanstående validering mot
mätdata från automatisk regenerering redovisas nedan i tabell 4:
Tabell 4: MSE och modellpassning vid modellvalidering automatisk regenerering

T2

T3

Medelkvadratfel 85.8 °C

25.1 °C

Modellpassning

84.5 %

62.9 %

Resultaten från valideringen visar alltså att den linjära modellen med flödesvarierande
koefficienter på ett tillfredställande sätt kan beskriva dynamiken i systemet. Detta
syns både genom okulär besiktning av graferna samt de låga värdena på
medelkvadratfelet i kombination med relativt höga värden på modellpassningen.
Viktigt att poängtera är emellertid att modellens giltighet endast testats mot mätdata
där systemets regenereringsprocess fortskridit utan några direkta felbeteenden eller
onormalt höga eller låga värden hos någon av modellens tre insignaler. Giltigheten
under normala förhållanden kan däremot ses som hög, vilket är av central betydelse
för den modellbaserade regulatordesign som följer i kommande kapitel och som
baseras på denna linjära modell med flödesvarierande koefficienter.
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Kapitel 5
Regulatorstrukturer

I kapitlet som följer presenteras de teorier och tillvägagångssätt som ligger till grund
för de regulatorer som sedan utformas i kapitel 6. Kapitlet innehåller inledningsvis
även en kort motivering till varför just dessa teorier är intressanta för studiens syfte.
Motiveringen klargörs vidare i kommande kapitel där en forskningsöversikt
presenteras.

5.1

Regulatorns uppgift

En regulators funktion kan sammanfattas som att beräkna den insignal som är krävs
för att ett systems utsignal ska följa ett önskat referensvärde trots att yttre störningar
och signaler påverkar systemet. Om störningarna är mätbara och god vetskap
föreligger om hur de påverkar utsignalen kan insignalen beräknas utifrån detta.
Denna typ av framkoppling innebär alltså att hänsyn tas direkt till störningarna men
har nackdelen att exakt vetskap om systemets dynamik måste innehas samt att det
kan finnas fler – icke mätbara – störningar som påverkar utsignalen. Om utsignalen
mäts är det dock fruktsamt att använda denna information för att styra insignalen.
Vid återkoppling återförs utsignalen till regulatorn och differensen mellan det
uppmätta värdet och referensvärdet används för att beräkna styrsignalen.[A4]
Industriella processer är ofta komplexa och att konstruera ett reglersystem för sådana
innebär att många val, förenklingar och avvägningar måste göras. Ett systems
karakteristika avgör vilka typer av regulatorer som är lämpliga och hur parametrarna i
dessa ska väljas.
Systemet som studeras i föreliggande rapport karakteriseras av flertalet olinjäriteter,
främst beroende på rådande avgasmassflöde. Det kan därför tyckas naturligt att
konstruktionen av regulatorer borde inriktas mot olinjära sådana. Så är dock inte
fallet i denna studie. Modellen av systemet som presenterades i föregående kapitel
och som vid regulatordesignen i kommande kapitel utgör simuleringsmiljön är
nämligen linjär men med flödesvarierande koefficienter. Därför inriktas
regulatordesignen mot linjära regulatorer vars struktur kan modifieras beroende på
rådande flöde för att fånga upp de olinjäriteter som då uppstår. [B7] Hur en sådan
regulatordesign går till presenteras kapitel 6, först presenteras de grundläggande
regulatorstrukturer som den baseras på.

5.2

PID-reglering

PID-regulatorn är den i särklass vanligast förekommande regulatorn i industriella
tillämpningar och styrning utifrån denna princip har funnits i bruk sedan åtminstone
1700-talet. Regulatorn bygger på återkoppling och insignalen till system blir således
en funktion av differensen mellan referenssignal r (t ) och uppmätt utsignal y (t ) –
även kallat reglerfelet e(t ) .
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e(t ) = r (t ) − y (t )
Insignalen u (t ) blir då:
u (t ) = g (e(t ))

PID-regulatorn kombinerar proportionell, integrerande och deriverande verkan på
reglerfelet vilket medför att insignalen bestäms enligt
t

u (t ) = K p e(t ) + K i ∫ e(τ )dτ + K d
0

de(t )
dt

vilket efter laplacetransform motsvarar
U (s) = ( K p +

Ki
+ K d s) E ( s)
s

Designen av en PID-regulator går i huvudsak ut på att välja konstanterna K p , K i och
K d . Hur konstanterna väljs avgör bland annat snabbhet och stabilitet i ett system
samt dess förmåga att eliminera inverkan av störningar. Dock är det ofta fråga om en
kompromiss ty effekterna av de olika konstantvalen kan motsatt verkan för olika
systemegenskaper. En stor proportionell del kan exempelvis leda till ökad snabbhet i
systemet men till priset av försämrad stabilitet. En stor integrerande del kan eliminera
bestående fel i utsignalen men försämrar även den stabiliteten. Derivering av signalen kan
öka stabiliteten hos systemet men i praktiken utesluts ofta D-delen av regulatorn ty
derivering av väldigt brusiga signaler kan vara vanskligt.[A4]
5.2.1 Integratorsuppvridning
I-delen av en PID-regulator beräknar integralen av reglerfelet vilket även kan ses som
summan av reglerfelet över en viss tid. Då reglerfelet är stort kommer även denna
summa vara stor och regulatorn vill ställa ut en stor insignal för att åtgärda reglerfelet.
Problem kan då uppstå om det finns begränsningar på hur stor insignalen till ett
system kan vara, ett fenomen som är mycket vanlig i praktisk tillämpning av
regulatorer. En begränsning i insignalen medför således att det tar längre tid för
systemets utsignal att nå referensvärdet. Under denna tid fortsätter I-delen hela tiden
att integreras till ett mycket högt värde (därav namnet uppvridning eng. windup) och
det kan ta lång tid efter det att reglerfelet bytt tecken, det vill säga att utsignalen nått
över referenssignalen, innan I-delen integrerats ”ner” till ett lagom värde. Under
denna tid kommer styrsignalen ligga kvar på sin maximala nivå vilket medför
överslängar eller i värsta fall instabilitet i systemet.[C5]
För att lösa problemet med integratoruppvridning har en rad metoder (kallade anti
windup) utvecklats och en av dessa är så kallad back-calculation. Back-calculation
fungerar så att när insignalen når sin begränsning räknas integraltermen i regulatorn
om med hänsyn till samma begränsande värde. På så sätt undviker man att
integraltermen i regulatorn integreras upp till prestandasänkande värden och erhåller
samtidigt en mer naturtrogen referensföljning. Framför allt i PID-regulatorer med Dverkan kan det vara lämpligt att denna omräkning av integraltermen sker med en liten
tidsfördröjning. För mer information om detta se kapitel 6 i [C5].
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5.3

IMC – regulator med intern modell

Vid sidan av PID-regulatorns dominans har så kallade IMC-regulatorer på senare år
vunnit mark inom styrsystem för industriella tillämpningar. Styrning baserat på denna
struktur har funnits i bruk sedan mitten av 1970-talet och blir allt vanligare[A1]. IMC
står för Internal Model Control eftersom regulatorn är beroende av en intern modell av
det system den önskas styra.
En schematisk bild över den traditionella IMC-strukturen syns nedan i figur 10 där
G0 representerar den verkliga process som önskas styras, G representerar en modell
av processen och Q själva IMC-regulatorn.

Figur 10: Schematisk bild av IMC-strukturen. Observera återkopplingen från
modellavvikelsen

Grundidén hos regulatorer med intern modell ligger i att regulatorn uttrycks som en
återkoppling från skillnaden mellan den mätta utsignalen och den modellerade. Återkoppling
sker alltså endast explicit från den nya informationen i mätsignalen. Den klassiska
IMC-regulatorn behandlar följaktligen referenssignal och utsignal på två olika sätt
vilket, i likhet med PID-regulatorer med framkoppling, ger den två frihetsgrader
[A5]. För överföringsfunktionen från y till u fås genom blockschemaberäkningar:

U ( s) = F ( s)( R( s ) − Y ( s ))
där
F (s) =

Q( s)
1 − Q( s )G ( s )

Om modellen är identisk med systemet, det vill säga om G0 = G blir det
återkopplade systemet:

Y ( s ) = G ( s )Q( s ) R( s )
Ovanstående ekvation visar alltså att om inga störningar eller modellfel finns är
signalen i återkopplingen lika med noll. Överföringen från referenssignal till utsignal
ges då av produkten av termerna i direktslingan. Korrekta modeller hör dock ej till
normalfallet vilket motiverar återkopplingsslingan. [A2]
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Hur ska då regulatorn Q väljas? Det ideala valet vore att välja Q som den exakta
inversen av G . Ett sådant val är dock omöjligt av flera anledningar. Q kan istället
väljas som en realiserbar approximativ invers av G , det ideala valet kan därför ses
som en ledstjärna vid design av regulatorn [A2]. Nedan listas tre vanliga anledningar
till vad som gör det ideala valet ogörligt samt vilka modifieringar som bör utföras för
att välja Q på ett bra sätt.
•

Modellen G innehåller fler poler än nollställen vilket medför att dess invers
inte kan realiseras fysikaliskt. Q bör då väljas som följer:

Q( s) =

1
∗ G −1 ( s )
(λs + 1) n

Parametern n väljs så att täljarens gradtal blir mindre eller lika med
nämnarens. Detta medför att denna approximativa invers kan realiseras. Talet
λ utgör en designvariabel som direkt påverkar det slutna systemets
bandbredd. Ett lågt värde ger ett snabbare system och vice versa.
•

G är icke-minimumfas, dvs. har ett instabilt nollställe. Detta visar sig som att
G (s ) har en faktor (− βs + 1) i täljaren vilket medför att dess invers har en
instabil pol. Det finns två sätt att motverka denna instabilitet då Q bildas.
Det ena tillvägagångssättet består i att helt bortse från denna faktor då Q
bildas. Den andra strategin består i att denna faktor ersätts med faktorn
( β s + 1) då Q bildas vilket medför att Q(s ) får enbart stabila poler.

•

G innehåller en tidsfördröjning, dvs. en faktor e − sτ , vilket kan göra dess
exakta invers instabil. Även i detta fall är det möjligt bortse från denna faktor
då Q bildas. En annan möjlighet är att approximera tidsfördröjningen med
e −sτ ≈

1 − sτ
1 + sτ

2
2

vilket gör inversen realiserbar.
IMC-reglering är vanligt förekommande främst vid styrning av linjära system men
kan även användas för reglering av olinjära system. De modifieringar som då är
aktuella presenteras utförligt i kapitel 4 [B7].

5.4

Framkoppling

Framkoppling kan ske från både referenssignal och störningssignaler i fall dessa
störningssignaler är mätbara. Båda dessa metoder beskrivs i detta avsnitt.
5.4.1 Framkoppling från referenssignal
I ett så kallat servosystem är målet med regleringen att systemets utsignal y ska följa en
given referenssignal. Ett sätt att lösa detta är genom ren återkoppling vilket dock
innebär motstridiga krav på det slutna systemet som dessutom ska ge god
störningsundertryckning och ha gedigna robusthetsegenskaper. Framkoppling från
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referenssignalen innebär i princip att storleken på styrsignalen beräknas på förhand
utifrån den aktuella referenssignalen. Insignalen sätts alltså till det värde som
förväntas ge önskad utsignal från systemet. Genom att kombinera fram- och
återkoppling erhålls en extra frihetsgrad i regulatorn och detta kan vara en fruktsam
strategi då snabb referensföljning önskas utan att systemet på grund av detta ska
erhålla dåliga stabilitetsmarginaler på grund av allt för aggressiv återkoppling. [A5]

Figur 11: Regulatorstruktur med framkoppling från referenssignal [A5]

Med god kännedom om systemets uppförande kan framkopplingslänken väljas så att
den önskade referensföljningen erhålls oberoende av vilken återkoppling som
används. I praktiken gör sig dock modellfel ofta till känna och återkopplingen
minskar då effekten av dessa fel.[A5]
5.4.2 Framkoppling från störning
I en process som utöver insignaler och utsignaler dessutom påverkas av mätbara
störningar kan framkoppling användas för att minimera inverkan av dessa störningar
innan de blir märkbara i utsignalen. En mätbar störning kan exempelvis vara en
signal som direkt påverkar sambandet mellan insignal och utsignal men som ej går att
kontrollera eller styra. Framgången i denna typ av styrning är beroende av hur god
kännedomen om störningens inverkan är och hur väl denna har modellerats. Precis
som i fallet med framkoppling från referenssignal föreligger i praktiken modellfel
som medför att delar av störningen ändå kommer att påverka utsignalen vilket då
återkopplingen får ta hand om.[A5]

Figur 12: Exempel på regulatorstruktur för framkoppling från störning där H motsvarar
störningens överföringsfunktion. Störningen kommer in i systemet mellan blocken G1 och
G2 som representerar två delar av ett systems totala dynamik [A5]
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Gemensamt för både typerna av framkoppling som beskrivits ovan är att
överföringsfunktionen (FF) måste vara stabil, kausal och proper. Det medför att ideal
framkoppling inte alltid kan användas och att approximativa inverser av
referenssignalens alternativt störningens överföringsfunktion måste användas.[A5]

5.5

Robusthet och känslighet

En regulators robusthet kan beskrivas som dess förmåga att hantera större modellfel
eller förändringar i systemdynamiken utan att systemet blir instabilt. Även modellfel
som är så pass små att de inte orsakar instabilitet kan ändå medföra
prestandaförluster vid styrning av systemet. Matematiskt representeras skillnaden
mellan det sanna systemet G0 och systemmodellen G

G0 = ( I + ∆ G )G
där ∆ G motsvarar det relativa modellfelet.
Det går att matematiskt analysera modellfelets inverkan vilket dock kräver att det
sanna systemet G (s ) är känd. I praktisk tillämpning är detta dock ovanligt och själva
modellen G0 ( s ) är ju ett försök att efterlikna det sanna systemets dynamik. Ett sätt
att praktiskt undersöka en regulators robusthetsegenskaper är att variera modellens
systemparametrar och studera vilken följd det får på det slutna systemets stabilitet
och dynamik. Således kan även kritiska parametrar identifieras och dess inverkan på
systemet kartläggas. [A2][A4]
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Kapitel 6
Regulatordesign

I detta kapitel presenteras de olika regulatorstrukturer som tagits fram och testats i
simulering. Valet av just dessa strukturer motiveras i kapitlets inledning via en kort
genomgång av forskning på ämnet. Därefter ges detaljerade beskrivningar av det
allmänna tillvägagångssättet samt hur var och en av regulatorerna utvecklats. Här
specificeras även önskade egenskaper i form av stigtid och översläng hos
regulatorerna. Slutligen jämförs de olika regulatorernas prestanda och robusthet.

6.1

Forskningsläget

Då modellen över systemet som tidigare beskrivits kan ses som ”linjär med
flödesvarierande koefficienter” inriktades en litteraturstudie i stort mot styrning av
processer vars beteende varierar beroende på rådande förutsättningar. Som en
naturlig följd av detta koncentrerades studien kring linjära regulatorer med skiftande
parametrar och hur sådana kan användas för styrning av temperatur i olika processer.
Inom ramen för detta ämne finns flertalet artiklar där temperaturreglering utförts via
linjära regulatorer med varierande parametrar.[B2],[C1] Intensiv forskning har
exempelvis bedrivits kring modellbaserad styrning av solkraftverk. Sådana system
innehåller typiskt stora olinjäriteter och tidsfördröjningar beroende på varierande
flöden och strålning. De modeller som utarbetats kan dock ofta ses som linjära med
tidsvarierande koefficienter. Baserat på sådana modeller anses IMC-reglering vara
lämplig för styrning på grund av dess prediktionsförmåga och enkelhet. Genom vissa
modifikationer av den traditionella IMC-strukturen där regulatorn tillåts uppdatera
sina parametrar med hänsyn till rådande förutsättningar kan en god styrning av
processen uppnås.[B7]
Ovanstående modellbaserade angreppssätt med varierande parametrar har även
applicerats på reglering av temperaturen i oxidationskatalysatorn för partikelfiltrets
regenereringsprocess. Lepreux presenterar flertalet reglerstrategier där såväl relativt
enkla regulatorstrukturer med PI- eller PID-regulatorer i kombination med
framkoppling från störningssignal som mer komplicerade regulatorer av IMCstruktur uppvisar goda resultat. Gemensamt för dessa regulatorer är att de har tre
insignaler och tillåts ändra sina parametrar beroende på storleken på avgasmassflödet
i systemet vid givna tidpunkter.[A6] Angreppssättet med en planerande variabel
känns därför igenom från modelleringavsnittet ovan. Insignalerna representeras
nämligen av intemperaturen som ses som en ren störsignal, bränsletillförsel som
betraktas som styrsignal och slutligen avgasmassflödet som ses som en planerande
variabel vars storlek bestämmer både tidsfördröjningar och värmeledning. Utifrån
denna uppställning presenterar Lepreux en kombinerad framkoppling med
återkoppling där tanken med den förstnämnda är att den helt ska eliminera inverkan
av störningar från intemperaturen. Strategin är att synkronisera värdet på
intemperaturen med utställd styrsignal. Samtliga delar av regulatorstrukturen
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påverkas av parametrar för massflödet vars värde uppdateras online utifrån rådande
flöde.

6.2

Verktyg och tillvägagångssätt

Referenssignal till samtliga regulatorer utgörs av en önskad temperatur hos
temperatursensorn T2, belägen nedströms från oxidationskatalysatorn. Som tidigare
nämnts är det av praktiska skäl lämpligt att styra temperaturen i just denna sensor
och inte i den senare T3. Detta eftersom en viss temperatur i T2 med en viss
tidsfördröjning i stort sett ger samma temperatur i T3. Även styrsignalen är
gemensam för samtliga strukturer och utgörs av tillfört bränsle. Därtill har
regulatorstrukturerna ytterligare två insignaler i form av avgasmassflödet och
temperatur in i systemet där den sistnämnda i samtliga fall betraktas som en mätbar
störning. Båda dessa insignaler hämtas från de dataset som använts för modellering i
kapitel 4. Diagram för signalerna återfinns i bilaga 1.
Den regulatordesign som nu följer är utförd i MatLab Simulink® och modellen som
presenterades i kapitel 4 används som simuleringsmiljö. Angreppssättet från kapitel 4
med en linjär modell med flödesvarierande parametrar återanvänds då även de
modellbaserade regulatorstrukturer som följer är baserade på denna tanke.
Regulatorerna designas således att arbeta i olika moder beroende på avgasmassflödets
storlek där avgasmassflödet alltså ses som en planerande variabel för regulatorernas
parametersättning. Modelleringsarbetet har skapat goda insikter om hur bränsle
omvandlas till temperatur. Regulatordesignen baseras på inversberäkningar av detta
förhållande, vilket skapar uttryck för vilken styrsignal i form av en bränsleförfrågan
som regulatorn bör ställa ut för att en önskad temperatur ska uppnås i
temperatursensorn T2. I och med att det är en invers av framtagen modell som ligger
till grund även för regulatordesignen kan samma tabellvärden för parametrar och
olinjära funktioner som i kapitel 4 användas. Dessa värden återfinns i tabell 1.
6.2.1 Önskad prestanda
Stabil och snabb referensföljning är av yttersta vikt i följande regulatordesign. Stora
avvikelser från referensvärdet kan vara skadligt för systemets komponenter samtidigt
som detta värde bör nås på kort tid vilket ökar chansen till fullständig regenerering av
partikelfiltret. Därför ställs krav på regulatorernas prestanda i form av stigtid och
översläng. Dessa två värden beror naturligtvis av varandra, men de beror även av nivån
på och variationer i rådande avgasmassflöde. Lågt flöde ger lång stigtid och vice
versa, samtidigt som stora variationer i denna signal försvårar referensföljningen. Det
är således svårt att ge konkreta krav på dessa värden, författarna har dock valt att
fokusera regulatordesignen mot god referensföljning för att bidra till utvecklingen av
säkra regulatorer som minimerar lastbilens totala felgenerering. Kraven skiljer sig
dessutom åt mellan de två regenereringsfall som undersöks eftersom
avgasmassflödets uppträdande ser olika ut för dessa fall.
För stillastående regenerering accepteras en längre stigtid medan tyngdpunkten
istället ligger på att åstadkomma en god referensföljning. Bakgrunden till detta ligger
delvis i att tidsutrymmet för processen antas vara längre i detta fall eftersom lastbilen
gör ett uppehåll i sin körcykel. Antagandet beror dock främst på att avgasmassflödet i
systemet antas vara lågt men konstant vilket skapar incitament för lång stigtid
samtigigt som överslängar bör kunna undvikas då denna signal ligger på en konstant
nivå.
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För automatisk regenerering gäller istället ett motsatt förhållande gällande dessa krav
på prestanda. Det bör i detta fall vara möjligt att åstadkomma kortare stigtid eftersom
avgasmassflödet generellt ligger på en högre nivå. Betydligt större variationer i denna
signal resulterar dock att den referensföljning som är möjlig för stillastående
regenerering blir svår att uppnå. Därför accepteras större över- och underslängar för
detta regenereringsfall. Nedan visas ungefärliga övre gränser för dessa värden för de
båda regenereringsfallen:
Tabell 5: Önskad regulatorprestanda

Maximal stigtid

Maximal översläng

Stillastående regenerering

~250 sek

~10 %

Automatisk regenerering

~150 sek

~20 %

Återigen är det emellertid viktigt att notera att kraven är avhängda rådande
avgasmassflöde. Se bilaga 1 för redovisning av hur avgasmassflödet ser ut som
typiska körningar av stillastående respektive automatisk regenerering.

6.3

IMC

Regulatorer av typen IMC kräver som det beskrivits i kapitel 5 en intern modell av
det verkliga system som önskas styras. Eftersom verkligheten i detta arbete utgörs av
den tidigare framtagna aggregerade modellen inleds konstruktionen av denna
regulator med framtagning av en förenklad modell som beskriver den ursprungliga
modellen på ett tillfredsställande sätt.
6.3.1 Framtagning av intern modell
Då enbart temperaturen i oxidationskatalysatorn ska styras behandlar denna
förenklade modell G enbart de samband som gäller för denna del av den
ursprungliga modellen G0 . I huvudsak önskas olinjära beroenden approximeras med
linjära funktioner och konstanter. Det är även önskvärt att ta fram en intern modell
med lågt ordningstal. Detta för att skapa en så enkel regulator som möjligt, vilket är
önskvärt ur implementeringssynpunkt. Följande tre förenklingar utförs utifrån denna
diskussion:
•

Bränsleförluster antas vara konstant 10 % av injicerat bränsle vid alla
avgasmassflöden. Detta ger att rhc = 0.9 för alla avgasmassflöden.

•

Tidsfördröjningen från det att bränsle injiceras till dess att det förbränns i
katalysatorn försummas vilket ger att e − sτ = 1 för alla avgasmassflöden.

•

Antal segment reduceras till ett vilket medför att den interna modellen blir av
ordning ett.
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Den interna modellen blir således

G (s) =
där β =

E d rhc

mdoc cdoc

1
[k
(s + k doc ) doc

β]

och konstant för alla avgasmassflöden.

För att validera den interna modellen G utförs simulering med insignaler hämtade
från mätdatasetet ”Dataset för automatisk regenerering ett”. Resultatet jämförs med
motsvarande simulering av den fullständiga modellen G0 . Figur 13 nedan visar
resultatet av simuleringarna:

Figur 13, validering av den interna modellen G mot den fullständiga modellen G0

För att jämföra modellerna sinsemellan beräknas medelkvadratfelet till 91.0 °C och
modellpassningen till 60.7 %. Utifrån värdena på dessa mått i kombination med
resultatet i figur 13 ovan dras slutsatsen att den interna modellen G har förmågan att
beskriva den huvudsakliga dynamiken hos G0 . Givetvis kan en mer exakt version av
G skapas genom att färre förenklingar utförs. Ett sådant tillvägagångssätt ökar dock
komplexiteten i regulatorn vilket inte är att föredra ur implementeringssynpunkt.
Valet faller därför på den ovanstående versionen av G , som trots sin enkelhet
predikterar sin föregångare på ett tillfredsställande sätt.
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Viktigt att poängtera är att det olinjära förhållandet mellan avgasmassflöde och
värmeledningsförmåga kvarstår i denna modell. Linjära approximationer av detta
samband gav mycket undermåliga resultat i simulering. Även G kan därför ses som
linjär med flödesvarierande koefficienter där avgasmassflödet utgör en planerande
variabel vars storlek används att bestämma värdet på parametern k doc . De värden
som denna parameter kan anta är desamma som för modellen G0 och värdena finns
således att skåda i tabell 1 i avsnitt 4.4.
6.3.2 Framtagning av överföringsfunktionen Q
Nästa steg i arbetsgången för att ta fram en IMC-reglering är, som beskrivits i kapitel
5, att ta fram en lämplig invers av den interna modellen, vilket ger regulatorn Q . För
att göra denna beräkning så enkel som möjligt görs valet att inversen endast ska
innefatta den del av den interna modellen som beskriver bränsleinjektionens
påverkan på temperaturutvecklingen. Detta eftersom denna insignals påverkan på
systemets uppförande är dominerande. Det är således inversen av följande system
som ska beräknas:
Gi ( s ) =

β

(s + k doc )

Modellen G innehåller dock fler poler än nollställen vilket medför att dess invers
inte kan realiseras fysikaliskt. Inversen av G bör därför istället approximeras enligt
den första punkten rörande detta ämne i kapitel 5 som:

Q( s ) =

1
−1
∗ Gi ( s )
n
(λs + 1)

där parametern λ utgör en designvariabel vars storlek påverkar det slutna systemets
bandbredd och snabbhet. Parametern n sätts till 1 för att uppfylla villkoret att
ordningstalet hos täljare ska vara mindre eller lika med ordningstalet hos nämnaren.
Naturligtvis hade ett val av ett högre värde varit möjligt. Valet motiveras av att
eftersträva en enkel regulator med lågt ordningstal. Detta ger följande Q :
Q( s) =

(s + k doc ) *
β

1
(λs + 1)

Även detta delsystem av IMC-regulatorn är alltså linjärt med flödesvarierande
parametrar. Dess poler och nollställen flyttas därför beroende på avgasmassflödet
som återigen utgör en planerande variabel . Q är dock alltid stabil eftersom k doc och
λ alltid är positiva (se tabellvärden avsnitt 4.4 samt tabell 6 nedan) vilket medför att
dess poler alltid hamnar i vänster halvplan.
För att åstadkomma snabb och tillförlitlig referensföljning konstrueras regulatorn så
att parametern λ varieras beroende på rådande reglerfel e(t ) . Låga värden på denna
parameter ger en snabbare regulator och vice versa. Vid stora reglerfel (10°- 50°C)
används därför mindre värden för att raskt nå referensvärdet. Om
utsignalen däremot ligger nära referensvärdet, dvs. om reglerfelet är litet, används
istället ett högre värde på λ för att undvika oscillationer i utsignalen. Även denna
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konstruktion löses genom användandet av en så kallad “look-up-table” där reglerfelet
utgör den planerande variabeln. I tabell 6 nedan redovisas hur lambda bestäms:
Tabell 6: Tabellvärden för

λ utifrån reglerfel

Reglerfel, e(t )

λ

-5

4

0

5

5

4

10

4

50

3

6.3.3 Slutgiltig IMC-struktur
De delsystem som krävs för en IMC-regulator har nu tagits fram. I figur 14 nedan
visas en schematisk bild över den slutgiltiga strukturen samt vilka delsystem som
påverkar av respektive insignal:

Figur 14: Slutgiltig IMC-struktur

G0 i figur 14 motsvarar alltså den modell som togs fram i kapitel 4 och som här
används som simuleringsmiljö. G är en förenkling av G0 och utgör IMC-regulatorns
interna modell. Q är den interna modellens approximativa invers vars snabbhet alltså
varieras utifrån rådande reglerfel. Bilden visar även på massflödets påverkan på
samtliga system vilket, som tidigare poängterats, är ett viktigt särdrag i denna IMCregulator. Därtill är det viktigt att notera hur den icke styrbara signalen T1 behandlas.
Den temperaturökning som regulatorn bör åstadkomma ses som differensen mellan
önskad temperatur och befintlig temperatur. Därför subtraheras värdet på T1 från
regulatorns referensvärde.
Vid simulering av IMC-regulatorn har avgasmassflödet medelvärdesskattats med 10
sampel åt gången vilket motsvarar en sekund. Genom att medelvärdesskatta
avgasmassflödet erhålls en mjukare omställning av regulatorns parametrar som
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varierar baserat på denna parameter. Samtidigt kan uppdateringsfrekvensen på en
gång per sekund anses vara tillräckligt snabbt för att regulatorn ska klara av att ställa
om sina parametrar utifrån förändrade förutsättningar.
Viktigt att nämna i sammanhanget är även att styrsignalen begränsats efter de fysiska
gränser som systemet innefattar gällande hur mycket bränsle som kan tillföras. Den
av Q begärda styrsignalen satureras därför för att befinna sig inom rimliga gränser.
Av sekretesskäl kan dock ej exakta gränsvärden för bränsletillförseln presenteras i
denna rapport.

6.4

Framkoppling i kombination med återkoppling

Ett alternativt sätt att använda den inverterade modellen Q vars framtagning
presenterades i avsnitt 6.3.2 ovan är i form av en framkoppling. Givet en viss önskad
temperatur i T2 kan mängden bränsle som krävs för att nå denna temperatur, givet
aktuella förutsättningar, injiceras i systemet. Att enbart använda sig av framkoppling
kan vara farligt då ingen kontroll av den faktiska temperaturen i T2 sker och
modellfel kan ge stora avvikelser från referensvärdet. Därför implementeras även en
återkoppling i form av en PI-regulator i kombination med framkopplingen för att på
så sätt åstadkomma ett snabbt system med god referensföljning. Hur framrespektive återkoppling konstruerats presenteras nedan.
6.4.1 Framkoppling från referens- och störsignal
I avsnitt 5.2 beskrevs hur framkoppling principiellt sker baserat på referenssignal
alternativt störsignal med respektive syfte att erhålla god referensföljning eller
minimera eller helt motverka inverkan av en störsignal. I föreliggande arbete har en
kombination av dessa tillämpats i en och samma framkoppling. Det som i detta
sammanhang ses som en störningssignal är temperaturen in i systemet, T1, och
framkopplingen är tänkt att verka för att motverka att variationer i denna signal
påverkar temperaturen i T2. Referenssignalen representerar precis som i fallet med
IMC ett önskat värde på temperaturen i T2 och både referens- och störsignal uttrycks
således i storheten temperatur. Kombinationen av framkoppling från referens- och
störsignal fås då genom att störsignalen subtraheras från referenssignalen och
differensen av de två utgör insignal till framkopplingen enligt
FFref = Tref − T1 vilket även åskådliggörs i blockschema enligt

Figur 15: Framkoppling från referens- och störsignal

Principen bakom framkopplingen är alltså att denna ska tillföra den mängd bränsle
som motsvarar att temperaturvärdet i T1 ökas till referensvärdet för temperaturen i
T2. Så som modellen är konstruerad har värmetillståndet i T2 i princip två
komponenter; ledning av värme från T1 samt värme från bränsleförbränning i
oxidationskatalysatorn. Temperaturen i T1 antas således med en viss tidsfördröjning
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fortplantas till T2 och den resterande temperaturhöjning som krävs för att nå
referensvärdet regleras med hjälp av framkopplad bränsleinjektion.
Som redan nämnts används inversen av den interna modellen, Q kallad i fallet med
IMC, för att omvandla en önskad temperaturökning till en bränslebegäran. Hur
framtagandet av denna överföringsfunktion gått till beskrivs i avsnitt 6.3.2.
Framkopplingen bygger således på samma förenklingar och principer som IMCregleringen och har utseendet
FF ( s ) =

(s + k1 ) *
β

1
(λs + 1)

Även här är λ en designvariabel vars storlek påverkar det slutna systemets bandbredd
och snabbhet. Som figur 15 är även avgasmassflödet en insignal till framkopplingen
och fungerar precis som i modelleringsavsnittet som planerande variabel för parametern
k doc . Framkopplingen ändrar alltså sitt utseende baserat på aktuellt avgasmassflöde
och beräknar en bränslebegäran beroende på denna förutsättning. Värdet på λ skiftar
också men då beroende på reglerfelets storlek. Vid stort reglerfel (50°-100°C)
används ett lägre värde på λ vilket medför en mer aggressiv styrning och att
utsignalen snabbt närmar sig referensvärdet. Vid temperaturskillnader under 50°C
används dock ett högre värde på λ för att därigenom erhålla mjukare
referensföljning.
6.4.2 Framtagande av PI-regulator
För att öka tillförlitligheten i regleringen och kompensera för eventuella modellfel
utvecklades utöver framkopplingen även en återkoppling i form av en PI-regulator.
Den snabbhet som framkopplingen medför kompletteras således med
återkopplingens förmåga att justera reglerfel och modellavvikelser. Som beskrivet i
kapitel 5 kan PI-regulatorn även innehålla en deriverande D-del. Denna utesluts dock
i detta arbete med motiveringen att derivering av brusiga signaler, vilket aktuella
signaler i föreliggande arbete kan sägas vara, kan försämra regulatorns prestanda. Att
inkludera en D-del medför alltså ytterligare parametrar att kalibrera men ökar
nödvändigtvis inte regulatorns prestanda.

6.4.2.1

Begränsad insignal

Ett problem med återkoppling är då regulatorns utsignal, i det här fallet
bränsleförfrågan, är begränsad. Det finns fysiska gränser för hur mycket bränsle som
kan tillföras systemet vid en given tidpunkt, detta måste tillämpas även i regulatorn så
inte denna räknar med att ställa ut en utsignal som är större än vad som är fysiskt
möjligt. Då både fram- och återkoppling tillämpas måste det kontrolleras att summan
av de två regulatorernas respektive utsignal inte överstiger insignalens begränsning
och hur detta bör ske rent praktiskt är ingen självklarhet.
I detta arbete har fram- och återkoppling implementerats på sådant sätt att
framkopplingen givet aktuella förutsättningar beräknar en bränslebegäran som sedan
satureras för att befinna sig inom möjliga ramar, i detta fall 0 ≤ hc ≤ hcmax . Saturering
innebär i detta sammanhang att utsignalen i de fall den över- eller underskrider
tillåtna gränsvärden sätts till just dessa gränsvärden. Den saturerade utsignalen från
framkopplingen sätter sedan gränserna för PI-regulatorns möjliga utsignal, hc PI , som
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tillåts variera inom gränserna − hc FF ≤ hc PI ≤ ( hcmax − hc FF ) där hc FF är utsignalen
från framkopplingen. PI-regulatorn tillåts alltså korrigera den utsignal som
framkopplingen ger och kan därigenom motverka eventuella modellfel i
framkopplingen. Att begränsa utsignalen från en återkopplande regulator kan leda till
intergratoruppvridning, detta löses dock genom att en anti-windupfunktion
implementeras i PI-regulatorn.

6.4.2.2

Parametersättning i PI-regulator

En PI-regulator har följande utseende

U (s) = ( K p +

Ki
) E (s)
s

där K p och K i är systemberoende designparametrar och således avgör regulatorns
prestanda rörande exempelvis stigtid, stabilitet och översläng. Precis som i fallet med
övriga regulatorstrukturer som presenterats tidigare används avgasmassflödet som en
planerande variabel för att bestämma K p och K i . På så sätt kan PI-regulatorn
kalibreras för att erhålla god styrning även vid grovt varierande värden på
avgasmassflödet. Det går även att designa regulatorn så att en försiktigare styrning
tillämpas då avgasmassflödet är lågt för att på så sätt undvika att temperaturtoppar
inträffar om flödet minskar ytterligare. En mer aggressiv styrning kan med samma
resonemang användas då avgasmassflödet är högt.

6.4.2.3

Inställning av PI-regulator

För att ställa in parametrarna i en PI-regulator finns en rad mer eller mindre
sofistikerade metoder och i denna rapport har en något modifierad version av
Ziegler-Nichols metod använts. Denna går till så att I-delen först sätts till värdet noll
så en rent proportionell regulator erhålls. K p ökas sedan till det värde K u (kallas
kritisk förstärkning) där systemet börjar självsvänga med konstant amplitud och
periodtid Tu . Sedan sätts K p och K i utifrån följande samband

K p = K u / 2.2
K i = 1.2 * K p / Tu
Denna metodik har upprepats för en rad olika värden på avgasmassflödet där dessa
värden satts samman i en ”look up-table”. På så sätt ändras PI-regulatorns
parameterar i och med att avgasmassflödet varierar. Metoden har dock modifierats
manuellt för väldigt låga värden på massflödet (0-3 kg/min) för att därigenom erhålla
en försiktigare styrning då sådana förhållanden råder. För att erhålla mjukare
omställning av PI-regulatorn och dess parametrar har avgasmassflödet vid simulering
medelvärdesskattats med 20 sampel åt gången (motsvarar 2 sekunder). Att ställa om
parametrarna allt för ofta kan ge ett ”ryckigt” beteende hos PI-regulatorn och genom
att medelvärdesskatta den planerande variabeln tillåts den arbeta i jämnare intervall.
Tidsintervallet är även så pass litet i förhållande till systemets övriga dynamik och
tidskonstanter att medelvärdesskattningens inverkan ej får någon avgörande
betydelse gällande referensföljning.
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6.4.3 Slutgiltig struktur vid framkoppling i kombination med
återkoppling
Den slutgiltiga strukturen då en framkoppling kombineras med en PI-regulator
presenteras i form av en blockschemarepresentation nedan.

Figur 16: Slutgiltig struktur Framkoppling i kombination med PI-återkoppling

Blocket FF avser framkoppling från en signal som kombinerar störsignalen T1 och
referenssignalen ref. Den saturerade utsignalen från framkopplingsblocket sätter
sedan gränsvärden (därav streckad pil) för PI-regulatorn som representeras av PIblocket. Summan av utsignalerna från framkoppling och PI-regulator utgör därefter
insignalen, det vill säga mängden tillfört bränsle, till G0 som avser det sanna systemet.
I fortsättningen av uppsatsen kommer denna regulatorstruktur med kombinerade
framkoppling och PI-regulator gå under benämningen PIFF-regulator.

6.5

Robusthetstest

För att undersöka regulatorernas respektive robusthet mot modellfel utförs test där
kritiska systemparametrar varieras i G0 med, i tur och ordning, 10 %, 20 % samt 30
%. Därigenom uppkommer avvikelser mellan G0 och de modellbaserade
regulatorblocken (G, Q, FF och PI) som regulatorerna tvingas kompensera för vid
styrning av temperaturen T2.
Som beskrivits i kapitel 4.3.3 baseras modellen av oxidationskatalysatorn på
ekvationen
y (t ) = k doc (m mf ) * (u1 (t ) − y (t )) + β doc * u 2 (t − τ )

och de parametrar som således är möjliga att variera är k doc , β doc samt den
systemkritiska parametern m mf . k doc avser katalysatorns värmeledningsförmåga
vilket är en egenskap som kan komma att förändras i och med att komponenten
åldras. Genom att variera denna parameter undersöks således förutom rena
modelleringsfel även regulatorernas förmåga att hantera katalysatorns förändrade
egenskaper över tid. β doc är en sammansatt variabel som inbegriper energiinnehållet i
diesel, katalysatorns värmekapacitet och massa samt andelen av tillfört bränsle som ej
förbränns i katalysatorn. Den fysikaliska tolkningen av att variera denna parameter
kan exempelvis vara att energiinnehållet i bränslet är högre eller lägre än förväntat
eller att värmekapaciteten hos katalysatorn likt värmeledningen förändras i takt med
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att komponenten åldras. Sist ut varieras även den planerande variabeln
avgasmassflöde, m mf , vilken är en speciell variabel på så sätt att den avgör de båda
regulatorstrukturernas parametersättning vid olika värden på avgasmassflödet. Att
variera avgasmassflödet innebär att ett avgasmassflöde flödar genom det verkliga
systemet samtidigt som ett högre eller lägre värde av detta nyttjas i parametersättning
av regulatorerna som ämnar styra temperaturen vid utloppet av katalysatorn.
Variationerna återspeglar således primärt statiska fel i de sensorer som mäter
storleken på avgasmassflödet i systemet vilket dock är av central betydelse då det
medför ett systematiskt fel i regulatorernas parametersättning.
Robusthetstestet utfördes på ”Dataset för automatisk regenerering två”. För att mäta
och jämföra regulatorernas förmåga att följa referensvärdet beräknas
medelkvadratfelet av T2 och referenstemperaturen i tidsintervallet 350 – 650
sekunder. Detta tidsintervall väljs för att ge regulatorerna god tid att höja
temperaturen i T2 närmare referenstemperaturen och undvika att de inledande
förloppen i stegsvaren påverkar storleken på medelkvadratfelen. Även regulatorernas
stigtid mäts och jämförs för att på så sätt se huruvida variationer i
systemparametrarna påverkar regulatorernas respektive snabbhet.

6.6

Utvärdering av regulatorer

Efter att regulatorstrukturerna utvecklats som ovan beskrivet utvärderas deras
egenskaper och prestanda. För att utföra dessa test hämtas insignalerna temperatur in
(T1) och avgasmassflödet ( m mf ) från de tre mätdataset som tidigare beskrivits. Ett
steg i önskad temperatur utförs för samtliga fall. Storleken på steget samt önskad
temperatur redovisas dock ej på grund av sekretesskäl från uppdragsgivarens sida.
Regulatorerna kommer att testas för ett fall av stillastående regenerering samt två fall
av automatisk regenerering. Simuleringarna utförs i MatLab Simulink® och värden
för stigtid samt över- och undersläng redovisas för var och ett av testfallen.
6.6.1 Stillastående regenerering
I följande testfall testas regulatorernas prestanda vid stillastående regenerering.
Eftersom lastbilen står stilla vid en sådan regenerering ligger störsignalerna på en
relativt konstant nivå under hela simuleringstiden. I figur 17 nedan redovisas
resultatet av simuleringen:
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Figur 17, regulatorernas prestanda vid testfall för stillastående regenerering. Insignaler
hämtade från "Dataset för stillastående regenerering"
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Båda regulatorerna uppvisar god referensföljning vid stillastående regenerering. Det
låga avgasmassflödet, vilket skapar låg värmeledningsförmåga, ger dock ett relativt
långsamt stegsvar. Värden på stigtid och översläng redovisas nedan i tabell 7:
Tabell 7: Regulatorprestanda vid stillastående regenerering

IMC

PIFF

Stigtid

218 sek

162.3 sek

Maximal översläng

~0 %

7.0 %

Maximal
undersläng

2.4 %

~0 %

6.6.2 Automatisk regenerering
Nedan följer två testfall vid automatisk regenerering. Eftersom denna typ av
regenerering sker under färd är störsignalerna betydligt brusigare vilket till viss del
slår igenom på utsignalerna. I figur 18 nedan redovisas resultatet av det första
testfallet:
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Figur 18, regulatorernas prestanda vid testfall för stillastående regenerering. Insignaler
hämtade från "Dataset för automatisk regenerering ett"
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Det stundtals relativt höga avgasmassflödet resulterar alltså i ett betydligt snabbare
stegsvar. Stora variationer i densamma slår dock igenom i referensföljningen. Värden
på stigtid och översläng redovisas nedan i tabell 8:
Tabell 8: Regulatorprestanda vid automatisk regenerering ett

IMC

PIFF

Stigtid

188.2 sek

51.0 sek

Maximal översläng

13.7 %

15.0 %

Maximal
undersläng

7.8 %

11.8 %

I figur 19 nedan redovisas resultatet av det andra testfallet för automatisk
regenerering:
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Figur 19, regulatorernas prestanda vid testfall för stillastående regenerering. Insignaler
hämtade från "Dataset för automatisk regenerering två"
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Det relativt höga avgasmassflödet resulterar alltså även i detta fall i ett relativt snabbt
stegsvar. Värden på stigtid och översläng redovisas nedan i tabell 9:
Tabell 9: Regulatorprestanda vid automatisk regenerering två

IMC

PIFF

Stigtid

120.2 sek

52.3 sek

Maximal översläng

5.4 %

15.0 %

Maximal undersläng

6.7 %

7.8 %

 mf, kdoc
6.6.3 Robusthet - Variationer i β, m
I följande avsnitt följer resultat från det robusthetstest som utförts enligt
beskrivningen i avsnitt 6.5. I tabell 10 nedan presenteras hur regulatorernas prestanda
påverkats av variationer i variabeln β, vilket fysikaliskt kan tolkas som att
energiinnehållet
i
tillfört
bränsle
alternativt
värmekapaciteten
hos
oxidationskatalysatorn förändrats:
Tabell 10: Robusthetstest, variationer i β

β

IMC
(MSE / Stigtid)

PIFF
(MSE / Stigtid)

70%

330.15 °C

-

63.19 °C

70.87 s

80%

90.81 °C

367.24 s

39.58 °C

61.5 s

90%

27.25 °C

175.49 s

34.21 °C

67.49 s

100%

10.77 °C

120.18 s

27.13 °C

52.32 s

110%

45.37 °C

129.2 s

54.60 °C

56.2 s

120%

603.39 °C

87.96 s

163.64 °C

53.39 s

130%

1633.13 °C

51.33 s

380.31 °C

45.20 s

Resultaten visar att vid variationer större än 10% försämras IMC-regulatorns
referensföljning betydligt. Fenomenet syns tydligast i att inget värde för stigtiden kan
redovisas för extremfallet då β är 70% av sitt ursprungliga värde, vilket beror på att
90% av referensvärdet inte uppnås under simulering eftersom regulatorn behäftas
med ett statiskt fel. För PIFF-regulatorn gäller detta förhållande enbart vid höga
värden på parametern β. Stigtiden påverkas på ett likartat sätt för båda regulatorerna
då höga värden på β ger kortare stigtid och vice versa.
I tabell 11 nedan redovisas resultatet av variationer hos den planerande variabeln
m mf vilket kan tolkas som att statiska mätfel existerar hos de givare som mäter
avgasmassflödet i systemet:
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Tabell 11: Robusthetstest, variationer i

m mf

IMC
(MSE / Stigtid)

m mf

PIFF
(MSE / Stigtid)

70%

23.09 °C

57.48 s

926.44 °C

46.47 s

80%

20.71 °C

88.04 s

307.98 °C

51.87 s

90%

12.60 °C

88.56 s

62.04 °C

51.59 s

100%

10.77 °C

120.18 s

27.13 °C

52.32 s

110%

10.11 °C

167.16 s

41.91 °C

51.74 s

120%

8.85 °C

166.42 s

33.86 °C

270.42 s

130%

8.35 °C

226.71 s

40.68 °C

350.02 s

Resultatet i tabell 11 visar att IMC-regulatorn klarar av att nå och följa referensvärdet
för samtliga fall medan PIFF-regulatorn misslyckas med detsamma vid extremfallet
att avgasmassflödet i systemet endast är 70% av det värde som regulatorn agerar
efter. Regulatorn är för detta fall behäftad med ett statiskt fel och ger en utsignal som
ligger konstant över referensvärdet. Stigtiden påverkas på ett liknande sätt för båda
regulatorerna då låga värden ger en längre stigtid och vice versa.
Tabell 12 nedan visar resultatet av variationer i parametern k doc , vilket fysikaliskt kan
tolkas som att värmeledningsförmågan hos oxidationskatalysatorn förändras:
Tabell 12: Robusthetstest, variationer i kdoc

k doc

IMC
(MSE / Stigtid)

PIFF
(MSE / Stigtid)

70%

30.20 °C

67.91 s

678.02 °C

50.33 s

80%

14.85 °C

88.88 s

233.64 °C

51.21 s

90%

13.93 °C

88.88 s

57.05 °C

56.51 s

100%

10.77 °C

120.18 s

27.13 °C

52.32 s

110%

13.06 °C

168.28 s

38.84 °C

51.1 s

120%

9.58 °C

167.67 s

37.01 °C

55.68 s

130%

10.25 °C

166.55 s

31.06 °C

347.35 s

Resultatet i tabell 12 visar att IMC-regulatorn har en god förmåga att nå och följa
referensvärdet för samtliga fall medan PIFF-regulatorn återigen saknar denna
förmåga för extremfallet då k doc är 70% av sitt ursprungliga värde. Regulatorn är för
detta fall behäftad med ett statiskt fel och ger en utsignal som ligger konstant över
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referensvärdet vilket genererar ett högt MSE-värde. Stigtiden påverkas på ett
liknande sätt för båda regulatorerna då låga värden ger en längre stigtid och vice
versa.

6.7

Resultatdiskussion

I detta avsnitt följer en kortare diskussion av de framtagna regulatorernas prestanda i
fallen med stillastående respektive automatisk regenerering. Värt att notera är att
samma regulatorinställningar har använts för de båda fallen även om
förutsättningarna i mätdata varierat kraftigt mellan de olika dataseten. Naturligtvis
vore det möjligt att utveckla olika regulatorer för de båda fallen men ett av målen
med studien har varit att utveckla ”allmängiltiga” regulatorer som kan hantera
varierade förutsättningar och samtidigt minimera behovet av att i framtiden
implementera flertalet regulatorer för olika situationer.
6.7.1 Resultat vid stillastående regenerering
Jämfört med utseendet på insignalerna i dataseten från automatisk regenerering är
insignalerna vid stillastående regenerering tämligen näst intill konstanta vilket ger
regulatorerna harmoniska förutsättningar att agera utifrån. Avgasmassflödet i
”dataset för stillastående regenerering” är i princip konstant 5 kg/min vilket medför
att regulatorerna arbetar i en och samma mod. Som beskrivits i kapitel 5 och 6 kan
regulatorerna ses som styckvis linjära för vissa storleksintervall på avgasmassflödet
och regulatorernas parametrar schemaläggs för varje sådant stycke, detta har även
uttryckts som att regulatorerna arbetar i olika moder för olika intervall på
avgasmassflödet. På förhand var ett av orosmomenten regulatorernas respektive
förmåga att klara av att ”hoppa” mellan sådana olika moder vilket kan ske på relativt
kort tid och medför stundtals stora ändringar av parametersättningen i regulatorerna,
detta diskuteras vidare i nästkommande avsnitt. För konstant avgasmassflöde visar
både IMC och PIFF-regulatorn väldigt god förmåga att följa referensvärdet men det
finns en del fenomen i resultatet som bör förtydligas närmare.
PIFF-regulatorn visar på en relativt hög översläng för så pass konstanta värden på
insignalerna. Detta är dock ett medvetet val i designen av regulatorn där
parametrarna har satts så att en översläng (dock ej över 10%) är godtagbart och
rentav önskvärt då detta medför att stigtiden samtidigt minskar. Designen av en PIregulator går ju delvis ut på att kompromissa mellan önskvärd stabilitetsmarginal,
stigtid och översläng. Naturligtvis kan parametrarna i PI-delen av regulatorn sättas på
ett sådant sätt att ingen översläng uppkommer.
Ett annat fenomen som kräver närmare förklaring är den relativt långa stigtiden som
båda regulatorstrukturerna visar på. Som nämndes i inledningen används samma
regulatorinställningar för stillastående och automatisk regenerering. För automatisk
regenerering är det rådande avgasmassflödet på ca 5 kg/min relativt lågt varvid en
relativt försiktig styrning anammas för båda regulatorerna. Detta för att om en mer
aggressiv styrning skulle tillämpas och avgasmassflödet plötsligt minska till
exempelvis 1 kg/min är risken stor för att höga, eller rent av skadliga,
temperaturtoppar uppstår. Ett alternativt tillvägagångssätt vore att konstruera en
särskild mod för regulatorerna vid stillastående regenerering som är anpassad för att
ge optimal styrning vid ett på förhand satt avgasmassflöde som hålls konstant under
hela regenereringsprocessen. Då behöver inte den proaktiva styrningen som nu
tillämpas vara aktiv.
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6.7.2 Resultat vid automatisk regenerering
Som figurerna 18 och 19 ovan erbjuder automatisk regenerering betydligt svårare
förutsättningar för regulatorerna att handskas med och då framför allt i fråga om
kraftigt varierande avgasmassflöde vilket medför att regulatorerna byter mellan olika
moder tämligen ofta under regenereringsförloppet. Även temperaturen vid systemets
inlopp, T1, varierar relativt högfrekvent och viss korrelation mellan denna signal och
avgasmassflödet kan skönjas i mätdata (exempelvis mellan tidpunkterna 800-900
sekunder i figur 18). Trots att dessa signaler varierar kraftigt klarar både IMC och
PIFF-regulatorn att på ett bra sätt att både nå och sedan följa det konstanta
referensvärdet. Strategin med att låta regulatorerna skifta arbetsmod utifrån
massflödet kan således ses som lyckad och även i de fall där massflödet inom loppet
av några få sekunder skiftar från höga värden runt 20 kg/min till närmare 1 kg/min
(exempelvis tidpunkt 650 sekunder i figur 19) klarar regulatorerna av att hålla
utsignalen på en jämn nivå. En oro på förhand var just regulatorernas förmåga att
begränsa utsignalen då denna befinner sig nära referensvärdet och avgasmassflödet
under en längre tid antar låga värden, en oro som med ovanstående resultat dock
visade sig obefogad.
Värt att notera är att stigtiden för de båda regulatorerna minskat kraftigt i jämförelse
med motsvarande värden för stillastående regenerering. Detta beror på att det
genomsnittliga avgasmassflödet i båda fallen med automatisk regenerering är
betydligt högre än det konstanta 5 kg/min som förelåg vid stillastående regenerering
och som medförde en ganska försiktig styrning från regulatorernas sida. Stigtiden är
alltså beroende av i vilken arbetsmod som regulatorerna arbetar i och generellt kan
den sägas minska då avgasmassflödet ökar. Ett undantag från denna regel är dock vid
väldigt höga massflöden (>20 kg/min) då mer värme transporteras ut ur systemet än
vad som kan tillföras genom bränsletillförsel (ty denna är en fysisk begränsad
styrsignal) och som därav gör det omöjligt att nå högt satta referensvärden på
temperaturen T2. Detta fenomen har dock ej studerats explicit i denna rapport men
är ett exempel på vad en eventuell framtida utvidgning av studien skulle kunna
inbegripa.
Även överslängen ligger inom specificerade gränsvärden (< 20 % vid automatisk
regenerering) för båda regulatorstrukturerna i de respektive dataseten. Även om IMC
är märkbart långsammare i fråga om stigtid är dess förmåga att följa referensvärdet
och undvika överslängar från detta värde bättre än i fallet med PIFF. En anledning
till detta är som nämndes i föregående avsnitt att PI-delen av regulatorn är
konfigurerad just för att tillåta sådana överslängar för att därigenom öka dess
snabbhet. Det förvånansvärda med IMC:s referensföljningsförmåga är dock att den
är så pass god med hänsyn till att den enbart innehåller en designvariabel och på så
sätt är enkel att kalibrera. Med ett modellbaserat angreppssätt kan alltså en väldigt
enkel men effektiv regulator erhållas trots att variationerna i systemets insignaler är
både stora och högfrekventa. Framkopplingen bygger på samma modell och åtnjuter
således samma fördelar som IMC. Skillnaden är dock att IMC bygger på återkoppling
av modellfelet och därav kan korrigera modellfel i den interna modellen. En ren
framkoppling tar ej hänsyn till systemets faktiska beteende varför det kan ses som ett
måste att kombinera denna med en återkoppling av något slag, i detta fall en PIregulator. Detta medför dock som nu är fallet att antalet parametrar som behöver
kalibreras ökar från en till tre och regulatorn därav blir mer komplex.
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Ett faktum som är värt att diskutera är att de dataset som insignalerna är hämtade
från är exempel på vad som kan kallas ”framgångsrika” regenereringskörningar vilket
begränsar undersökningens giltighetsområde. Framgångsrik betyder i detta
sammanhang att inga extrema temperaturer eller komponentskador uppkommit
under körningen. Tänkbart är att det finns fall där utseendet på insignalerna och
systemets förutsättningar är sådana att risken för komponentskador är betydligt
större. Ett exempel på ett sådant kritiskt fall är som tidigare nämnts om
partikelfiltrets sotlast är väldigt hög och avgasmassflödet under regenereringen är
lågt. Om inte värme förs bort med tillräcklig hastighet finns risken att temperaturen
ökar okontrollerbart genom vad som kan kallas spontan regenerering och där den
ansamlade partikelmassan antänds delvis genom sin egen urartande värmeutveckling
med följden att temperaturen i partikelfiltret snabbt når kritiska nivåer. Att undvika
sådana situationer kan dock ses som en uppgift för styrsystemet i stort och inte för
de typer av temperaturregulatorer som studeras i denna studie. Om sotlasten är att
betrakta som kritiskt hög bör alltså regenerering överhuvudtaget inte initieras och
föraren istället ombedjas uppsöka verkstad. Såväl framtagna modellers som
regulatorers giltighetsområde skulle dock vidgas om de tog hänsyn till sotlastens
storlek främst innan men även under pågående regenerering. Som diskuterat i
avsnittet 4.3.6, modellantaganden, har det ej varit möjligt med aktuell
experimentuppställning att på ett tillräckligt noggrant vis mäta sotlasten vid
datainsamling varför det uteslutits i denna studie.
 mf, kdoc
6.7.3 Robusthet - Variationer i β, m
Ett orosmoment på förhand var hur de modellbaserade regulatorerna hanterar
modellfel. En god modell av det sanna systemet kan tyckas vara en självklarhet då
den modellbaserade principen för regulatordesign tillämpas men åldrande
komponenter och osäkerhet i mätdon är två exempel på fenomen som kan äventyra
resultatet även för den bästa av modellbaserade regulatorer.

Robusthetstestet visar att IMC-regulatorn hanterar variationer i parametern β på ett
tillfredsställande sätt under förutsättning att denna parameter inte varieras mer än 10
%. Vid större variationer behäftas dock regulatorn med statiska fel i utsignalen vilket
gör att denna ligger konstant över eller under referensvärdet genom hela
simuleringen vilket ger höga eller mycket höga MSE-värden. Extremfallet att β är 70
% av sitt ursprungliga värde medför att regulatorn saknar förmågan att
överhuvudtaget nå referensvärdet. Värdet på denna parameter är således kritisk för
IMC-regulatorns prestanda i fråga om referensföljning. God kunskap om bränslets
energiinnehåll samt oxidationskatalysatorns värmekapacitet är därför en förutsättning
för god funktion. IMC-regulatorn uppvisar däremot god robusthet vid variationer i
parametern k doc samt mätfel i avgasmassflödet. Stigtiderna för extremfallen hos
dessa parametrar är dock i storleksordningen 3 minuter vilket måste ses som relativt
högt.
PIFF-regulatorn visar på klart bättre funktion än IMC-regulatorn vid variationer i β.
Undantaget det fall där β ökas med 30 % visar denna på förvånansvärt låga MSEvärden och låg stigtid. Noterbart är även att stigtiden är som minst vid ökning på 30
% och som störst vid minskning av β med 30 % vilket dock beror på att
energiutvecklingen av tillfört bränsle under- respektive överskattas i de båda fallen.
Den goda funktionen trots variationer i β kan delvis förklaras med att PI-delen ej
innehåller någon β-parameter och således fungerar optimalt trots variationer i denna.
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PIFF-regulatorn hanterar små variationer i m mf och k doc på ett gynnsamt sätt. Större
variationer i dessa parametrar får dock mer ödesdigra konsekvenser. Då exempelvis
k doc sätts till 70 % av det egentliga värdet tenderar regulatorn att underskatta den
temperaturökning som sker till följd av tillfört bränsle och PI-delen av regulatorn är
dessutom för ”svag” för att korrigera det statiska fel som uppstår. Samma fenomen
uppstår då m mf ändras till 70 % vilket får följden att regulatorn tror att mer värme
flödar ut ur systemet än vad som är fallet. För PIFF-regulatorn är det då således m mf
och k doc som är de centrala parametrarna och noggrann kunskap om dessa krävs för
att säkerställa god funktion hos regulatorn. Ett alternativt sätt att lösa denna
problematik är att ge PI-delen mer styrka i regleringen jämfört med
framkopplingsdelen. Som nu är fallet medför modellfel i framför allt
framkopplingsdelen att statiska fel uppstår som PI-delen ej kan korrigera för.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att både IMC och PIFF-regulatorn har god
funktion vid variationer i samtliga tre parametrar under förutsättning att dessa inte
ändras med mer än 10 % i någon riktning. Vetskap om storleken på β är vital för
funktionen hos IMC-regulatorn medan kännedom om storleken hos m mf samt k doc är
av stor betydelse för prestandan hos PIFF-regulatorn.
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Kapitel 7
Slutsatser

Simulering av de i denna studie framtagna regulatorerna visar att systemet går att
styra till önskade måltemperaturer trots kraftiga och frekventa variationer i systemets
insignaler. Det mest kritiska för systemet är variationer i avgasmassflödet. Att genom
modellering skapa sig en god uppfattning om hur denna variabel påverkar
temperaturdynamiken i systemet och sedan använda dessa insikter till grund för
modellbaserad regulatordesign har visat sig fruktsamt. En styrka med framtagna
modeller är dess enkelhet och att de förmår förklara systemets dynamik givet endast
tre stycken insignaler. Systemet karakteriseras av ett flertal olinjäriteter vars utseende
beror på avgasmassflödet och vid modellering kan denna variabel därmed ses som en
planerande variabel som bestämmer utseendet på flertalet av modellens övriga
parametrar. Genom att modellera dessa olinjäriteter som styckvis konstanta för olika
intervall av avgasmassflödet har därmed en modell byggts som kan ses som linjär med
flödesvarierande koefficienter. Detta tillvägagångssätt har vid simulering och validering av
modellen visat sig ge god överrensstämmelse med uppmätta data men den kanske
största förtjänsten är att samma princip kan tillämpas vid regulatordesign för styrning
av temperaturen i systemet. Flertalet regulatorer bygger på att systemet som styrs är
linjärt vilket medför att även dessa med framgång kan tillämpas på föreliggande
system och relativt enkla regulatorstrukturer erhålls.
En IMC-regulator som genom inversberäkning av den i modelleringsavsnittet
framtagna modellen för hur bränsle omvandlas till temperatur har nyttjats för att
beräkna vilken bränslemängd som krävs för att nå en viss måltemperatur. IMCregulatorn visar på mycket god referensföljning för både aktiv och stillastående
regenerering men den är däremot relativt långsam i fråga om stigtid och då framför allt
vid låga värden på avgasmassflödet. Den största fördelen med IMC är dock att den
enbart har en designparameter och således är enkel att kalibrera vilket är önskvärt ur
implementeringssynpunkt.
Den andra regulatorstrukturen som utvärderats är en framkoppling i kombination
med en återkopplande PI-regulator. Framkopplingen bygger på samma modell som
IMC men har även som uppgift att justera insignalen utifrån variationer i
temperaturen vid systemets inlopp som i detta sammanhang är att betrakta som en
störsignal. PIFF-regulatorn visar likt IMC mycket god referensföljning men visar
dock på betydligt kortare stigtid för både automatisk och stillastående regenerering.
Den korta stigtiden erhålls dock på bekostnad av en icke oansenlig översläng.
Nackdelen med denna regulatorstruktur jämfört med IMC är att den innehåller tre
istället för en designparameter vilket gör den mer komplex och svårkalibrerad.
Gällande robusthet kan det konstateras att både IMC och PIFF har god funktion vid
mätfel och modellfel under förutsättning att dessa är relativt små. Vid mer betydande
modellfel äventyras dock regulatorernas prestanda. PIFF-regulatorns funktion kan
dessutom försämras vid större mätfel.
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Om en god modell av systemet finns samt om mätfelen är små kan ändock någon av
de föreslagna modellbaserade regulatorstrukturerna ses som tillämpbara. Vilken av
de två som bör nyttjas är i slutändan en fråga om tycke och smak. Prioriteras god och
stabil referensföljning: välj IMC. Om det istället är en snabb regulator som önskas:
välj PIFF-regulator. Det är i vart fall författarnas bestämda åsikt att
regulatorstrukturer med avgasmassflödet som planerande variabel har goda
möjligheter att även i en skarp miljö styra temperaturen vid partikelfilterregenerering.
Föreliggande studie kan även ses som ett förslag på arbetsgång vid framtagande av en
sådan regulator.
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Kapitel 8
Framtida forskning

Som redan introducerats i kapitel 6 finns en del trådar att forska vidare på för att öka
studiens giltighet. Framför allt bör hänsyn tas till fall med varierande storlek på
partikelfiltrets partikellast och hur olika värden på denna påverkar avgasmassflöde
och värmeledning i filtret. Även den värmeutveckling som sker till följd av oxidation
av partiklar bör studeras närmare och eventuellt inkluderas i modellen för att på så
sätt utveckla en säkrare reglering av partikelfiltrets temperatur. Ett förslag på hur
detta kan åstadkommas är genom adaptiv modellering där modellens parametrar
beräknas och uppdateras utifrån förändrade förhållanden och egenskaper i systemet.
Adaptiv modellering kan även tillämpas för att öka regulatorernas robusthet jämt
emot modellfel. Uppsatsen har identifierat hur stora variationer i centrala
systemparametrar äventyrar regulatorernas prestanda. I de fall variationerna
härstammar från exempelvis åldrande komponenter kan en metodik liknande adaptiv
greybox-skattning nyttjas för att säkerställa att parametervärdena i systemmodellerna
är ajour.
Slutligen är det tänkbart att ytterligare förbättringar av de regulatorstrukurer som
presenteras kan åstadkommas genom att använda information från temperatursensor
T3 för att styra temperaturen i systemet. Temperaturförändringar vid T3 har
modellerats med framgång i föreliggande studie. Det modellbaserade angreppssätt
som applicerats för styrning av T2 borde således även vara en giltig grund för
utbyggnad av föreliggande regulatorer så att de dessutom utnyttjar information från
T3. Sådan reglering kräver dock adekvata lösningar på problematik rörande ansenliga
och varierande tidsfördröjningar från tillfört bränsle till temperatur i T3. En
problematik som i vanlig ordning är avhängd storleken hos rådande avgasmassflöde.
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Bilaga 1
Signaler och mätdataset
I följande bilaga redovisas de tre mätdataset som använts i modelleringsarbetet samt
till simuleringar vid regulatordesignen. De fem signaler som presenteras för varje
dataset är således de signaler som använts i ovanstående studie. Mätdata är insamlat
från körningar i lastbil på Scanias provbana i Södertälje.
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Figur 1.1, “Dataset för stillastående regenerering”
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Figur 1.2, "Dataset för automatisk regenerering ett"
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Figur 1.3, "Dataset för automatisk regenerering två"
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