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Förord 
Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete på 15 poäng som pågått under sommaren 2011 
på Luleå tekniska universitet för institutionen teknikvetenskap och matematik.  
Idén till examensarbetet uppkom då jag läste kursen Förbränningsmotorteknik. I kursen lärde jag mig 
turbons stora fördelar i förbränningsmotorn och reflekterade över att dess nackdelar borde gå att 
åtgärda. Vikten av arbetet har legat på programmering av systemet men en stor del av arbetet har 
gått ut på att utföra fälttester och försöka få det att fungera även i praktiken.  
Jag vill passa på att tacka min examinator Per Lindgren samt min handledare Johan Eriksson. 
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Sammanfattning 
Turbomotorn har funnits med oss i många år nu. Den har länge förknippats med kraftfulla och dyra 
sportbilar. Men eftersom utvecklingen har gått framåt och priserna på turbotekniken sjunkit har de 
letat sig in i vanliga personbilar. Detta är inte bara för att höja statusen, utan också för att turbon 
faktiskt ger en effektivare motor.  
Turbon utnyttjar spillvärmen i avgaserna för att driva en kompressor som i sin tur tvinga in mer luft i 
förbränningsrummen. Högre densitet på luften i förbränningsrummen medför att mer bränsle kan 
tillföras vilket resulterar i en kraftigare förbränning.  
Turbon har dock några nackdelar. Bland annat så jobbar den inom ett register som är smalare än 
motorns, vilket leder till att den endast kan utnyttjas inom en liten del av motorns varvtalsregister. 
Då turbon inte befinner sig inom sitt effektiva register fungerar den som en strypning för motorn 
vilket leder till sämre verkningsgrad.  
Dessa problem har lett fram till många olika lösningar. Dieselmotorer har länge använt sig av Variabel 
geometri turbo (VGT). Den använder sig av små spjäll i turbinhuset för att styra avgasflödet mot 
turbinen för att få ut bästa prestanda ur turbon. Av flera orsaker har VGT turbon inte slagit igenom 
på bensinmotorer än och i detta examensarbete ska problemet med styrningen av spjällen i turbon 
försöka åtgärdas genom mikroprocessorteknik. 
Eftersom det är tryck som mikrokontrollern ska reglera så används två tryckgivare som in-
parametrar. En givare för insugstrycket och en för grenrörstrycket. För att styra spjällen i VGT turbon 
används ett elektroniskt servo. Mikrokontrollern läser av signalerna från tryckgivarna flera gånger i 
sekunden, efter varje avläsning jämför ett ”look-up table” de två värdena mot varandra och skickar 
en given pulsbredd till servot som ställer in rätt spjällvinkel. För att få fram pulsbredden som gav de 
bästa spjällvinklarna vid olika varvtal och lastförhållanden fick flera tester göras. Den färdiga koden 
gav goda resultat med indikering på effektivare motor. Men på grund av projektets avgränsningar 
kunde aldrig systemet göras helt klart och testas på riktigt i en bromsbänk för en mer utförlig 
utvärdering av funktion och påverkan av verkningsgrad. 
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Abstract 

The turbo engine has been around us for many years. It has always been associated with powerful 
and expensive sports cars. But as development has progressed and the price of turbo technology has 
fallen, the turbo has found its way into everyday motoring. This is not only to raise the status of the 
cars, but also because the turbo actually provides a more efficient engine.  
Turbocharger uses waste heat in the exhaust to drive a compressor which in its turn is forcing more 
air into the combustion chamber. Higher density of air in the combustion chamber gives that more 
fuel can be added, which results in a more powerful combustion.  
The turbo has some drawbacks. For example, the turbocharger works in a register that is narrower 
than the engine register, which means that it can only be used within a small portion of the engine's 
RPM range. When the turbo is not within its effective registry it acts as a restrictor for the engine, 
leading to reduced efficiency.  
These problems have led to many different solutions. Diesel engines have long used the variable 
geometry turbo (VGT). It uses small vanes in the turbine housing to control exhaust flow against the 
turbine, to get the best performance out of the turbo. For several reasons, the VGT turbocharger had 
bad impact on gasoline engines and in this project, the problem of controlling the vanes will be 
investigated by using microprocessor technology.  
The microcontroller will regulate the pressure, and therefore two pressure sensors will be used as 
input parameters. One will be used for the intake pressure, and the other one for the manifold 
pressure. An electric servo is used to control the vanes in the turbocharger.  
The microcontroller reads the signals from the pressure sensors several times a second. Then a “look-
up table” compare those two values against each other and send a given pulse width to the servo, 
which sets the correct angle. Many tests had to be made to obtain the best pulse width that gave the 
best vane angle at different speeds and load conditions. The final code gave good results with 
indication of a more efficient engine. But because of the project boundaries the system was not 
totally finished and tested for real in a dyno for a more detailed evaluation of function and impact of 
efficiency.  
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1. Inledning  
 
Ottomotorn (förbränningsmotorn) uppfanns 1867 av Nicolaus Otto. Den hade en verkningsgrad på 
endast 11%. Sedan dess har utvecklingen gått framåt och verkningsgraden har ökat med flera 
procent till dagens bilar. 1   
Ett sätt att öka verkningsgraden är att använda en turbo. Turbon återanvänder en del av spillvärmen 
som skickas ut i avgaserna och omvandlar det till rörelseenergi. 2 Denna energi kan användas att driva 
motorn direkt via en mekanisk länk, en så kallad turbo-compound3. Eller som i de flesta turbo bilar 
där den driver en kompressor som tvingar in mer luft i motorn vilket ger en kraftigare förbränning.4   
  

1.1 Bakgrund 

Att turboaggregat ökar motorns verkningsgrad är känt. Problemet är dock att standardaggregat har 
ett smalt register i förhållande till motorns register och är som mest effektiva vid vissa lastfall. 
Utanför turbons effektiva register fungerar den som en strypning för motorn och sänker dess 
effektivitet.5 En av lösningarna på problemet är VGT (variabel geometri turbo) som med hjälp av små 
spjäll i avgashuset kan ändra avgasernas hastighet mot turbinhjulet. Denna metod används flitigt på 
dieselmotorer men på väldigt få bensinmotorer. Ett av problemen med VGT turbo är att styrsystemet 
av spjällen måste vara mycket avancerat vilket leder till att den relativt en standardturbo får högre 
kostnader. 6 Tanken med detta examensarbete är att bygga en enkel men smart digital reglersystem 
av VGT spjällen. 
 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka om det går att göra ett digitalt system till spjällen i en 
VGT turbo på en bensinbil. Detta för att sedan få motorn och turbon att jobba ihop för att öka 
motorns verkningsgrad. 
 

1.3 Mål 

Målet är att ta fram ett digitalt reglersystem som ser till att VGT turbons breda register används utan 
att påverka motorn negativt. Kontrollerna ska se till att turbon ger ett tidigt insugstryck och sträva 
efter att hålla insugstrycket högre än grenrörstrycket. Med hjälp av mikrokontrollern ska de jobba 
ihop som en stor enhet och ge en effektivare motor. 
 

1.4 Avgränsningar 

Eftersom examensarbetet skrivs under en begränsad tid med en budget på cirka 1000kr, måste 
tydliga avgränsningar göras för att arbetet ska kunna slutföras inom tidsplanen.  
Projektet kommer endast innefatta mjukvara och elektrisk hårdvara. Ingen annat som har med 
turbon eller motor kommer behandlas. 
Systemet kommer bara vara ett testsystem för att visa på ett fungerande koncept. För att hålla 
kostnaderna nere kommer tester av systemet endast fokuseras på ett specifikt lastfall. 

                                                             
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_Otto 19/8-11 
2 Colin R. Ferguson, Allan T. Kirkpatrick. Internal combustion engine. 2001 sid:201 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Turbo-compound_engine 19/8-11 
4 http://sv.wikipedia.org/wiki/Turbo 25/8-11 
5
 Colin R. Ferguson, Allan T. Kirkpatrick. Internal combustion engine. 2001 sid:204-205 

6
 Corky Bell, Maximum Boost, 1997, sid: 186 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_Otto
http://en.wikipedia.org/wiki/Turbo-compound_engine
http://sv.wikipedia.org/wiki/Turbo
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2. Metod 
 
Projektet börjar med litteraturstudier för att läsa upp kunskaperna om C programmering. Efter 
litteraturstudierna skrivs mjukvaran. Mjukvaran testas under projektets gång på en testkrets 
bestående av två vridpotentiometrar, vilka symboliserar tryckgivarna, och ett mindre servo med 
gradskiva, vilket symboliserar servot som styr spjällen. Efter att systemet fungerar tillfredställande i 
testkretsen monteras mikrokontrollern i bilen och testerna kan börja utföras. 
     

2.1 Bestämma in- och utsignaler 

Utsignalen kommer att bestå av en fyrkantsvåg för att driva ett elektroniskt servo med hjälp av 
pulsbreddsmodulering. Valet av servo blir en vanlig RC-servo, eftersom dessa är billiga i förhållande 
till storlek och kraft. 
Som insignal kommer två tryckgivare användas. En av dem mäter trycket i insuget och en mäter 
trycket i grenröret före turbon. Dessa två givare ger en linjär spänningskurva i förhållande till trycket.  
Förhållandet mellan de två tryckgivarna kan sedan användas i koden för att ge den bästa spjällvinkeln 
i turbon som möjligt. 
 

2.2 Bygga programstruktur 

Mjukvaran skrivs i gratisprogrammet Programmers notepad.  C kommer att användas som 
programspråk då jag jobbat med C förut och det lämpar sig väl till mikroprocessor programmering. 
Koden delas upp i två filer. En huvudfil där ”Main” funktionen ligger, samt programblock som inte 
direkt ska användas av den aktiva koden. Till exempel kalibrering av kristallen. 
I den andra filen ligger den aktiva koden som gör jobbet med att ta in och omvandla signalerna. 
Koden börjar med att kalibrera oscillatorn mot referenskristallen. Då kalibreringen är klar startas 
pulsgeneratorn vilket ger en fyrkantsvåg på 1ms och 60Hz. Detta för att servon ska ställa sig i nolläge. 
Sedan startas en ”while loop” som loopar i alla evighet så länge strömmen är på. I ”while loopen” 
finns en regulator som sköter omvandlingen mellan in- och utsignalen. 
 

2.3  Signal omvandlingen 

Signalerna från de båda trycksensorerna tas in för varje cykel i loopen direkt efter varandra och 
omvandlas i mikroprocessorns ”analog till digitalomvandlare” till siffror. Dessa siffror jämförs mot 
varandra i ett ”look-up table” som ger ett värde för en pulsbredd. Detta värde omvandlas i 
programblocket för pulsbreddsmoduleringen till en fyrkantsvåg med en given pulsbredd som 
därefter skickas ut med en konstant frekvens till servot. Se bilaga 1 för flödesschema. 
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2.4 Inkoppling av hårdvara 

Systemet kommer att kopplas in och testas i en Nissan 180zx från 1988. Denna bil har turbo i 
originalutförande och ger ett insugstryck på 0.6 bar. Samma insugstryck ska hållas med VGT turbon 
så att dessa två turbos kan jämföras mot varandra då testerna är gjorda.  Innan examensarbetet 
startade monterades VGT turbon och ett Megasquirt insprutningssystem med loggningsfunktion i 
bilen. 
RC-servon monteras på samma plats som den gamla pneumatiska VGT styrningen satt på turbon.  
Tryckgivarna monteras på torpedväggen mitt mellan insuget och grenröret. 
Mikroprocessorn monteras i en skyddad ask inne i kupén för att skyddas från vibrationer och 
extrema temperaturer.  Mikroprocessorn drivs av en 3 volts spänning och servon ska ha 5 volt. Därför 
måste två spänningsregulatorer monteras. Ett relä monteras även för att starta mikroprocessorn då 
tändningen slås på. Allt kopplas sedan till bilens tändningslås. 
 

 
Bild 1 System setup7 

 

2.5  Test 1: Ta fram lämpliga parametrar inför test 

Då testerna av systemet kommer fokusera på ett specifikt lastfall måste parametrar för ett lämpligt 
lastfall tas fram. Detta görs genom att bilen körs i stadstrafik samtidigt som programmet Megatune 
loggar data. Data på trottelposition (TPS), varvtal (RPM) och växelval analyseras. Från loggen tas 
medelvärdet av dessa parametrar och ger då ett specifikt lastfall som sedan fokus kommer att ligga 
på vid tester av systemet. 
 
  

                                                             
7 Bild skapad av författaren 
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2.6 Test 2: Accelerationstester låsta spjäll 

Med hjälp av lastfallet som gavs från Test 1 provas en lämplig spjällvinkel fram för just det lastfallet. 
Detta görs genom att spjällen i turbon låses på en bestämd vinkel och sedan accelereras bilen med 
konstant acceleration och då bilen befinner sig i det givna lastfallet läses trycket för insuget och 
grenröret av. Detta test upprepas från 0% spjällvinkel tills dess att spjällvinkeln blir för stor och 
turbon slutar ge ett tryck. Värdena för trycken plottas sedan mot spjällvinkeln i ett diagram och 
analysen av detta diagram ger lämpliga värden för spjällvinklar att skriva in i kodens look-up table. 
Alla tester kommer att göras på samma plats. Som testplats väljs en avskild asfalterad väg med en 
lång raksträcka som består av 500 meter platt väg och 500 meter 5o uppförsbacke. Alla tester körs 
både vid 0° och vid 5° lutning för att testa vid olika belastningar.  
 

2.7 Test 3: Accelerationstest aktiv kod 

Med hjälp av resultaten från Test 2 skrivs lämpliga värden för spjällvinklarna in i kodens look-up table 
och provkörs sedan på samma sätt som Test 2. Om testet visar på goda resultat körs ytterligare ett 
test där insugstryck och grenrörstryck plottas mot varvtal.  
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3. Teori 

3.1 Förbränningsmotorn 

Vanligaste bränslet är bensin och diesel.  Dessa två bränslen skiljer sig väldigt mycket från varandra.  
Bensin är lättantändligt och brinner mycket snabbt vilket ge högvarviga motorer med högt 
vridmomentet på högre varvtal. Diesel brinner långsamt till skillnad från bensinen, vilket ger motorer 
med lågt maxvarv men högre vridmoment vid lägre varvtal.8 
Principen för förbränningsmotorn är att bränsle förbränns under högt tryck i en syrerik miljö. Detta 
ger en kraftig expansion som omvandlas till mekaniskt arbete.9 
Kolvmotorerna som används inom bilindustrin i dag är uteslutande fyrtaktsmotorer. Dessa motorer 
jobbar i fyra takter10. 
 

1. Inloppstakten, då inloppsventilen är öppen och luft sugs in i motorn med hjälp av kolvens 
nedåtgående rörelse.  

 
2. Kompressionstakten, då båda ventilerna är stängda och kolven komprimerar luften med hjälp 

av kolvens uppåtgående rörelse. 
 

3. Arbetstakten, då luft/bränsle blandningen antänds vilket skapar en expansion och ger 
nedåtgående arbete på kolven. 

 
4. Utloppstakten, då avgasventilen är öppen och kolven trycker ut avgaserna ut ur motorn i en 

uppåtgående rörelse.11  
 

 
Bild 2 Fyrtakts principen

12
 

  

                                                             
8 Gleerups Utbildning AB, Prestanda Fordonskunskap Bas, 2007, sid: 11-12 
9 Gleerups Utbildning AB, Prestanda Fordonskunskap Bas, 2007, sid:6-7 
10

 Gleerups Utbildning AB, Prestanda Fordonskunskap Bas, 2007, sid:6-7 
11

 Gleerups Utbildning AB, Prestanda Fordonskunskap Bas, 2007, sid:6-7 
12 http://en.wikipedia.org/wiki/Four_stroke 25/8-11 

http://en.wikipedia.org/wiki/Four_stroke
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3.2 Turbo 

Turbon består av ett kompressorhus, ett turbinhus, samt en impeller och en turbin vilka är 
sammanlänkade med en axel13.  
En turbo kan användas för att öka motorns prestanda och verkningsgrad. Turbons turbin tar till vara 
på spillvärmen i grenröret från motorns avgaser och använder den energin för att sedan rotera en 
impeller i en kompressor för att komprimera insugsluften. Då insugsluften komprimeras tvingas mer 
luft in i förbränningsrummet och densiteten ökar. Den högre densiteten i förbränningsrummen 
medför att mer bränsle kan tillföras vilket resulterar i en kraftigare förbränning vilket ökar effekten.  
Eftersom energin som används för att komprimera insugsluften kommer från en energikälla som 
annars bara hade gått till spillo så ökar motorns verkningsgrad.14 
En 2.0L motor med turbo som laddar 1.5 bar kan ersätta en 3L motor utan turbo. På så sätt kan man 
bygga lättare och mindre motorer vilket ger bättre bränsleförbrukning15.  
För att reglera trycket i insuget används en Wastegate. Wastegaten är en pneumatisk klocka som 
sitter sammanlänkad med ett spjäll på grenröret. Då trycket i insuget når önskad nivå leds det in i 
tryckklockan vilket i sin tur öppnar spjället i grenröret. Avgasflödet leds förbi turbinen och trycket i 
insuget sjunker.16 
Nackdelen med en vanlig turbo är att den inte kan arbeta inom motorns hela register utan bara delar 
av det17. Då vanliga bilmotorer sällan varvas speciellt högt så passar det bra att montera en turbo 
anpassad för låga varvtal. Det är dock svårare att få turbo och motor att arbeta effektivt vid låga 
varvtal än vid höga.18 
 

 
Bild 3 Turbomotor & Turbons delar19 

                                                             
13 http://sv.wikipedia.org/wiki/Turbo 25/8-11 
14 Colin R. Ferguson, Allan T. Kirkpatrick. Internal combustion engine. 2001 sid:15-18 
15 http://www.autozine.org/technical_school/engine/tech_engine_3.htm 25/8-11 
16 http://sv.wikipedia.org/wiki/Turbo 25/8-11 
17

 Colin R. Ferguson, Allan T. Kirkpatrick. Internal combustion engine. 2001 sid:204-206 
18

 Corky Bell, Maximum Boost, 1997, sid: 32-33 
19 http://en.wikipedia.org/wiki/Turbo 25/8-11 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Turbo
http://www.autozine.org/technical_school/engine/tech_engine_3.htm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Turbo
http://en.wikipedia.org/wiki/Turbo
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3.3 Spool-up 

Spool-up även kallat Lag är den tid det tar för turbon att bygga upp ett tryck i insuget vid fullt 
gaspådrag (100% TPS). Turbons spool-up kan bero av många saker som utformning av grenrör, vad 
motorn har för parametrar samt utformning av turbinhjul och impeller.20 På bild 5 ser man tydligt 
tiden det tar att bygga tryck standardturbo jämfört med VGT turbo.   
 

3.3 Insugstryck och grenrörstryck 

För att impellern ska kunna bygga ett tryck i insuget måste den rotera väldigt snabbt. Ända uppemot 
100 000 rpm brukar vara vanligt.  Eftersom impellern får sin energi direkt från turbinen så måste 
även den rotera i samma hastighet.21  Hastigheten på turbinhjulet beror av avgasernas hastighet. 
Avgasernas hastighet är låg på lägre motorvarvtal och högre vid högre motorvarvtal. För att bygga en 
turbo som arbetar tidigt i motorns varvtalsregister används ett turbinhus med liten tvärsnittsarea 
och litet turbinhjul. Det ger högre hastighet på avgaserna men gör att grenrörstrycket blir mycket 
högre än insugstrycket.22  En av nackdelarna med att grenrörstrycket är högre än insugstrycket är att 
vid slutet av varje utblåstakt då avgasventilen håller på att stänga och insugsventilen precis är på väg 
att öppnas, trycks en liten del avgaser ut bakvägen genom motorn och in i insuget. Det leder till att 
insuget värms upp och fylls med en liten del avgaser som förhindrar att cylindern inte fylls med lika 
mycket luft under insugningstakten. Detta går dock att förhindra genom att utforma kamaxlarna så 
att man nästan tar bort överlappet mellan inugsventil och avgasventil.23  
En annan nackdel med högre grenrörstryck än insugstryck är att man får stora pumpförluster i 
motorn. Det krävs ett större arbete för kolven att trycka ut avgaserna ur cylindern under varje 
utblåstakt än vad insugstrycket tillför kolven under varje insugningstakt.24  
Dessa två nackdelar går att åtgärda genom att välja en turbo med större turbinhus och större turbin. 
Men då förlorar man det tidiga insugsrycket och turbon arbetar inte förrän vid högre motorvarvtal.25  
 

3.4 Variabel geometri turbo 

 Variabel geometri turbo är en av lösningarna för att bredda turbons register. Den använder sig av 
små spjäll i avgashuset för att öka och minska kanalens area samt styra flödet mot turbinen. 
Vid låga varvtal och låglast så är spjällen ”stängda”. Det låga avgasflödet från motorn accelereras av 
den lilla tvärsnittsarean och spjällen styr avgasflödet mot turbinens blads yttersta spets. Detta gör att 
turbinen roterar snabbt trots det låga avgasflödet. Vid högre varvtal öppnas spjällen så att det höga 
avgasflödet kan utnyttjas. 
Många av dagens dieselbilar utnyttjar denna typ av turbo på grund av dess breda register och tidiga 
spool-up.  Anledningen till att VGT inte används på bensinbilar beror av två faktorer som gör att det 
inte blir ekonomiskt hållbart relativt en standardturbo. Bland annat så har bensinbilen högre 
avgastemperatur, vilket VGT mekanismen inte klarar av om de inte är gjorda av dyra keramiska 
material.26  
Samt att VGT mekanismen på en bensinbil kräver en avancerad styrning. Även detta gör att priset på 
turbosystemet stiger.27 

                                                             
20

 Corky Bell, Maximum Boost, 1997, sid: 10 
21

 Colin R. Ferguson, Allan T. Kirkpatrick. Internal combustion engine. 2001 sid:202 
22 Corky Bell, Maximum Boost, 1997, sid: 32-33 
23 Corky Bell, Maximum Boost, 1997, sid: 169-170 
24 Corky Bell, Maximum Boost, 1997, sid: 1-2 
25 Corky Bell, Maximum Boost, 1997, sid: 32-33 
26

 http://www.autozine.org/technical_school/engine/tech_engine_3.htm 25/8-11 
27

 Corky Bell, Maximum Boost, 1997, sid: 186 
 

http://www.autozine.org/technical_school/engine/tech_engine_3.htm
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Några få biltillverkare har provat använda VGT på bensinmotorer, bland annat Honda och Dodge. 
Men i dag är det endast Porsche som använder sig av denna typ av turbo på sina bensinbilar. 28   
Porsche använder sig av elektroniskt styrda spjäll, där flera mikrokontrollers ser till att vinkeln är 
optimal under alla förhållanden.29 
VGT turbos har inte inbyggd Wastegate utan de använder sig av spjällen för att styra om avgasflödet 
så att det bromsar upp turbinen och minskar insugstrycket.30 
 

 
Bild 4 VGT stängda & öppna spjäll

31
 

 

 

Bild 5 Spool-up time32 

  

                                                             
28 http://www.autozine.org/technical_school/engine/tech_engine_3.htm 25/8-11 
29 http://en.wikipedia.org/wiki/Porsche_997 25/8-11 
30

 http://www.autozine.org/technical_school/engine/tech_engine_3.htm 25/8-11 
31

 Skapad av författaren 25/8-11 
32 Diagram skapat av författaren med data från Corky Bell, Maximum Boost, 1997, sid: 185 
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3.5 Mikrokontroller 

En mikrokontroller är en mycket liten dator oftast bara några kvadratmillimeter i storlek. Den har 
inbyggd CPU, arbetsminne och programminne. De flesta har även analog till digital konverter, dessa 
är nödvändiga för att man ska kunna använda analoga signaler. Mikrokontrollers finns i flera olika 
modeller och prestanda, beroende på vad de ska användas till. 8 till 64-bit processorer, stora RAM 
minnen, flera in/out puts, listan kan göras lång. Mikrokontrollern kan programmeras med flera olika 
programmeringsspråk, men vanligast är C.33 
 

3.6 Servomotor 

En servomotor är en elmotor som kan stanna vid exakta lägen. Dessa lämpar sig mycket bra inom 
reglerteknik, där man vill reglera olika mekanismer som styr tillexempel flöden.34 
Genom att skicka en fyrkantsvåg med varierande pulsbredd, en så kallad pulsbreddsmodulering så 
kan man styra i vilket läge elmotorn ska befinna sig.35 
En servomotor består av en elmotor, potentiometer och en styrkrets. Då en viss pulsbredd skickas till 
styrkretsen så skickar styrkretsen ut en ström till elmotorn. Elmotorn som är direkt mekaniskt 
sammankopplad till en potentiometer, rör sig till dess att potentiometern befinner sig i det läge som 
för styrkretsen sammanfaller med pulsbredden.  Då stänger den av strömmen till motorn. Om 
motorn utsätts för mekanisk belastning så att den går ur läget som den givna pulsbredden anger, 
lägger styrkretsen på en ström igen så att läget bibehålls.36 
 
  

                                                             
33 http://sv.wikipedia.org/wiki/Mikrokontroller 25/8-11 
34

 http://en.wikipedia.org/wiki/Servomechanism 
35

 http://en.wikipedia.org/wiki/Servomechanism 
36 http://en.wikipedia.org/wiki/Servomechanism 25/8-11 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mikrokontroller
http://en.wikipedia.org/wiki/Servomechanism
http://en.wikipedia.org/wiki/Servomechanism
http://en.wikipedia.org/wiki/Servomechanism
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4. Resultat 

4.1 Koden 

Analog till digitalkonverteraren (ADC) ger en linjär kurva för insugstrycksgivaren med 9 steg där varje 
steg motsvara 0.1bar. Upplösningen behöver inte vara så hög så endast udda nummer används i 
koden med början på nummer 1. Se diagram 1.  
ADCn ger en exponentiell kurva för grenrörstrycket vilket försvårar avläsningen. Men tre steg vid tre 
olika tryck kan läsas av. Se Diagram 1. 
I ett look-up table som består av flera diskreta villkor (else if statements) jämförs sedan ADC värdena 
mot villkoren (statements). Listan med villkor (statements) läses av tills dess att den hittar ett 
förhållande som stämmer med de nyligen avlästa ADC-värdena. Då den hittat ett förhållande som 
stämmer med ett villkor (statment) så skickas ett värde till pulsbreddgeneratorn som i sin tur skickar 
ut en given pulsbredd till servot. Efter varje skickat värde till pulsbreddsgeneratorn börjar loopen om 
från början.  
Loopen börjar alltid med att kontrollera så att trycket inte överstiger 0.6bar (ADC=5). Om så är fallet 
skickas ett värde till pulsbreddsgeneratorn som öppnar spjällen fullt, vilket resulterar i en Wastegate 
effekt. Se stycket 3.4 Variabel geometri turbo. För att läsa hela koden, se bilaga 2. 
 

 
Diagram 1 Insygstryck, Grenrörstryck & ADC37 

 

  

                                                             
37 Diagram skapat av författaren 
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4.2 Hårdvara 

Gamla fästet för den pneumatiska spjällstyrningen byggdes om så att servot kunde monteras. Servot 
länkades samman med armen som styr spjällen på turbon med hjälp av en kulled, gängstång och en 
gaffellänk. Signalkabeln drogs in i kupén. 

 
Bild 6 Servo38 

 
De båda tryckgivarna monterades i en genomskinlig skyddslåda och kopplades ihop med en slang 
från insuget samt en slang från grenröret. Kabeln drogs in i kupén. 

 
Bild 7 Tryckgivare39 

 
  

                                                             
38

 Fotograferad av författaren 
39 Fotograferad av författaren 
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Mikrokontrollern monterades i en genomskinlig plastlåda tillsammans med ett on/off relä samt de 
båda spänningsregulatorerna. En spänningsregulator som omvandlar 12V till 3V för strömförsörjning 
till mikrokontrollern och en som omvandlar 12V till 5V för strömförsörjning av tryckgivarna och 
servo. I lådan monterades även en kopplingsplint där signal från givare och servo kopplades in.  

 
Bild 8 Mikrokontroller40 

 

4.3 Test 1: Bestämda test parametrar 

Två rundor med samma sträcka stadskörning på cirka 4 km kördes. Testerna kördes i yttertemperatur 
20oC och med motortemperatur 89oC. Resultaten för de både rundorna slogs samman och två 
diagram med varvtal (rpm) samt trottelposition (TPS) skapades.  
 

 

Diagram 2 Stadskörning varvtal
41

 

                                                             
40

 Fotograferad av författaren 
41 Diagram skapat av författaren utifrån testdata 
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Diagram 3 Stadskörning TPS42 

 

4.4 Test 2: Test med låsta spjäll och vid låglast  

Bilen kördes varm innan testet startades. Motortemperaturen lästes av till 89oC och 
yttertemperaturen till 20oC.   
Från stillastående med 0o lutning och 0% trottelposition accelererades bilen med konstant 
trottelposition på 30% till 2000rpm på ettans växel. Efter växelbyte till andra växeln lästes insugstryck 
samt grenrörstryck av vid 2500rpm. I diagrammet nedan syns trycken vid olika spjällvinklar. 2ms 
motsvarar helt stängda spjäll (0%) och 1ms  (100%) motsvarar helt öppna spjäll. Testerna avslutades 
vid 1.6ms eftersom spjällvinkeln blev så stor att turbon slutade ladda.  

 
Diagram 4 Accelerationstest låglast låsta spjäll43 

 
 
  

                                                             
42

 Diagram skapat av författaren utifrån testdata 
43 Diagram skapat av författaren utifrån testdata 
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4.5 Test 2: Test låsta spjäll höglast  

Detta test gjordes på samma sätt som testet vid låglast med skillnaden att de gjordes vid 50 lutning. 

 
Diagram 5 Accelerationstest höglast låsta spjäll44 

 
 

4.6 Test 3: Test med aktiv kod vid låglast  

I detta test var aktiva koden inkopplad för att reglera trycket i insug och grenrör så de önskade 
tryckskillnaderna uppstod. Detta test gjordes först på samma sätt som Test 2 för att finjustera i 
koden. Sedan gjordes ett test där tryckskillnaden lästes av varje gång varvtalet hade stigit med 
200rpm och sedan plottades tryck mot varvtalet istället för spjällvinkel. I diagram 6 och 7 har 
tryckfallet vid växelbytet mellan växel ett och två tagits bort för att få ett överskådligare diagram.   
Motortemperaturen var 89oC och yttertemperaturen denna testdag var 24oC.  

 
Diagram 6 Aktiv kod låglast45 

 
  

                                                             
44

 Diagram skapat av författaren utifrån testdata 
45 Diagram skapat av författaren utifrån testdata 
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4.7 Test 3: Test med aktiv kod vid höglast 

Detta test gjordes på samma sätt som testet vid låglast med skillnaden att de gjordes vid 50 lutning. 

 

Diagram 7 Aktiv kod höglast46 

 

4.8 Effektökning 

Ett oväntat resultat för ökat vridmoment visade sig då kopplingen havererade. Kopplingen var i bra 
skick och hade körts i 800mil med standardturbon som laddade samma insugstryck som VGT turbon. 
Efter endast några kilometer med VGT turbon började den slira kraftigt. I bild 9 syns tydligt blåa 
områden där lamellerna har slirat av det höga vridmomentet. 
 

 
Bild 9 Svänghjul47 

                                                             
46

 Diagram skapat av författaren utifrån testdata 
47 Fotograferad av författaren 

-0,8 

-0,6 

-0,4 

-0,2 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1
0

0
0 

1
2

0
0 

1
4

0
0 

1
6

0
0 

1
8

0
0 

2
0

0
0 

2
2

0
0 

2
4

0
0 

2
6

0
0 

2
8

0
0 

3
0

0
0 

Tryck Bar 

Varvtal RPM 

Aktiv kod hög last 

Insugstryck 

Grenrörstryck 



22 
 

5. Analys  

5.1 Test 1: Bestämma testparametrar 

Ur diagram 1 och 2 drogs en median på accelerationstopparna för andra växeln. På så sätt fås 
lämpliga värden för trottelposition (TPS) samt varvtal (RPM) vid acceleration. Resultatet visar på att 
cirka 30% TPS vid 2500rpm på tvåans växel. Dessa värden kommer sedan att användas som 
konstanter för det specifika lastfallet i Test 2 och 3. 
 

5.2 Test 2: Lämpliga spjällvinklar 

I diagram 3 och 4 framgår tydligt var turbon jobbar som effektivast vid 2500 rpm. Det är mellan 20% 
(1.8ms) och 30% (1.7ms) spjällvinkel. Vid högre spjällvinkel räcker inte avgaserna till för att rotera 
turbinen tillräckligt fort och trycket sjunker. Vid lägre spjällvinkel är grenrörstrycket mycket högre än 
insugstrycket. Det ger sämre effektivitet men det kan användas för att få en snabbare spool-up. 
 

5.3 Test 3: Aktiv kod 

Koden skrevs utifrån att fungera så optimalt som möjligt vid lastfallet som gavs i Test 1. Därför skrivs 
koden för att den alltid ska sträva efter att hålla spjällvinklarna mellan 20% och 30% då turbon börjat 
ge övertryck. Spjällens nolläge kommer alltid vara på 10% (1.9ms) för att få så bra spool-up som 
möjligt.  
I diagram 6 och 7 syns tydligt hur koden arbetar för att försöka hålla insugstrycket högre än 
grenrörstrycket. Turbon ger snabbt ett övertrycktryck på grund av den låga spjällvinkeln vilket även 
resulterar i en tryckspik i grenröret innan systemet har hunnit agera och öppna spjällen för att sänka 
trycket. Sedan ser koden till att hålla insugstrycket större än grenrörstrycket. 
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6. Diskussion & Slutsats 

6.1  Mjukvara  

Tanken var från början att skriva en kod med en P-regulator men det visade sig att det skulle bli 
alldeles för omfattande för detta examensarbete, med programmering och tester. Så för att begränsa 
mig nöjde jag mig med att använda en simpel look-up table. Detta ger dock stora nackdelar på 
systemet. Tillexempel uppnås bästa effektivitet endast vid ett specifikt lastfall och systemet blir 
instabilt vid kraftiga gaspådrag.   
Systemet fungerar bra mellan 1000 och 3000 rpm vid lugn körning men då varvtalet stiger över 3000 
rpm ökar avgasflödet och de spjällvinklar som koden strävar efter att hålla blir för små. Detta syns 
tydligt i diagram 6 och 7 där de båda kurvorna möts på slutet.  
Dessa nackdelar har ingen större inverkan på vardaglig körning men kan ge ödesdigra konsekvenser 
för motorn vid hård körning. För att systemet ska kunna monteras i vanliga personbilar krävs det att 
en mer avancerad kod skrivs med en bättre regulator, tillexempel en PID-regulator. 
 

6.2 Hårdvara 

Spänningsregulatorerna, mikrokontrollern samt reläet har fungerat tillfredställande från projektets 
start. Dock uppstod lite problem med servot. Under testets gång visade det sig vid kraftig 
acceleration att trycket mot spjällen i turbinhuset blev så högt att servot inte orkade justera spjällen 
vilket resulterade i att tryckregleringen uteblev. Detta löstes genom att ett mycket större och 
kraftigare servo monterades. 
Själva turboaggregatet som egentligen ska sitta på en dieselbil har nu körts över 500 mil i min 
bensinbil utan att något problem har uppstått. Troligtvis handlar det om en längre tids utmattning av 
spjällen i turbon vilket leder till att turbon tillslut går sönder. Så anledningen till att biltillverkarna inte 
sätter vanliga VGT turbos i bensinbilar beror nog på att de i förhållande till standardturbos inte har 
samma livslängd.  
 

6.3 Testerna 

Då det varken fanns tid eller ekonomi för några riktiga tester av motorn i bromsbänk fick enklare 
fälttester göras. Att försöka testa ett digitalt reglersystem under dessa förhållanden är mycket svårt. 
Många av testerna fick göras helt på känsla och att få någon repeterbarhet och rättvisa värden var 
snudd på omöjligt. Felkällorna var hur många som helst. Resultaten som testerna visar på kan endast 
användas som en indikering på ökad effektivitet av systemet. Men för att få ut riktiga resultat måste 
riktiga tester göras i en bromsbänk eller liknande. 
Riktiga spool-up tester gjordes inte. Men om man analyserar diagram 6 och 7 ser man att turbon 
börjar arbeta mycket tidigt. Redan vid 1400 rpm är den uppe i 0.5 bar och når maxtryck vid 2400 
rpm. Jämför man dessa värden med kurvorna i bild 5 och har i åtanke att då dessa tester gjordes 
användes endast 30% TPS så ser man att spool-up tiden är väldigt kort. 
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6.4 Slutsats 

Att ta fram ett reglersystem av VGT turbo i en bensinbil är ett omfattande arbete som kräver mycket 
tid och pengar. I detta examensarbete har jag lyckats göra ett enklare system som bevisar att 
konceptet kan fungera och om man fortsätter att arbeta med det så kommer det ge goda resultat.  
På grund av de primitiva testerna av systemet fick jag mycket dåliga resultat. Dessa resultat är inte 
tillräckliga för att bevisa att alla målen med examensarbetet har uppfyllts. Däremot kan man använda 
resultaten som en indikering av att systemet uppfyller målen. Målet med att ta fram ett digitalt 
system som ger ett tidigt laddtryck är bevisat. Att det inte påverkar motorn negativt och att det höjer 
motorns verkningsgrad är fortfarande osäkert men kan utredas i framtida arbeten. 
Om resultaten i diagram 6 och 7 hade varit pålitligare hade man teoretiskt kunna urskilja en högre 
verkningsgrad, eftersom man där kan avläsa att då turbon börjat ge övertryck så är insugstryck 
samma som grenrörstryck eller så är insugstrycket högre. Enligt stycket 3.3 Insugstryck och 
grenrörstryck så ökar motorns verkningsgrad vid detta förhållande. 
Ett annat intressant resultat som inte var en del av målet men fortfarande var en positiv aspekt var 
indikeringen på ökat vridmoment. Kopplingen, som några månader innan projektet startade 
genomgick en noggrann okulär besiktning, klarade inte av vridmomentet som VGT turbon gav 
motorn och började slira kraftigt efter några få kilometer. 
I det här projektet går det inte att bevisa att VGT turbos på vanliga personbilar lönar sig. För att ett 
VGT system på en bensinbil ska löna sig måste antingen priset på turboaggregaten med tillhörande 
styrutrustning gå ner i pris eller så måste turbosystemet ge mycket hög verkningsgrad relativt 
kostnad. Troligtvis är systemet fortfarande för dyrt att montera på en vanlig personbil i dagsläget. 
Men i framtiden, då ett riktigt bra reglersystem är konstruerat och då utvecklingen har lett till ett 
billigare material i turbon tror jag att VGT turbon kan vara en mycket bra ersättare till den gamla 
vanliga standard turbon.  
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7. Framtida arbeten 
 
Systemet är långt ifrån klart och det krävs väldigt mycket mer arbete för att man ska kunna säga att 
det är funktionsdugligt för bensindriva personbilar.  
För det första måste koden skrivas med en bättre regulator. PID-regulator är att föredra då den ger 
ett snabbt och stabilt system. Sen kanske en extra in-parameter måste läggas till som tillexempel 
trottelposition, för att öka systemets stabilitet. Då en snabbare och stabilare kod är skriven bör 
systemet testas i ett riktigt motorlab med en bromsbänk så man kan få repeterbarhet och exaktare 
mätdata. 
Då det är gjort kan man räkna på om systemet har ökat motorns verkningsgrad och om det är värt att 
satsa på i bensindriva personbilar. 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
// Digital Variable geometry turbocharger controller  

 

#include "PC_Comm.h" //Inkluderar filer som avvänds 

#include "Demonstrator.h" 

 

void initializer() //Sätter igång alla funktioner jag ska använda, samt slår på/av dom pinsen 

i portarna jag ska använda 

 

{ 

    OSCCAL_calibration();    //Kalibrera OSCCAL BYTE via kristall. Så Butterflyen kan 

räkna(styra PVM) 

  

 ADC_init(1); // Initierar ADC ligger på plats 1 port F. 

  

 // Sätter PORTD som output 

 DDRD = (1 << PIND0); // sätter pin 0 som output. Ger signaler av/på 2 ggr/msec 

// ger pin 0 en pullup. Ser till att det finns nog med spänning i porten 

PORTD = (1 << PIND0);  

  

 getVolt(); 

} 

 

 

void getVolt() //kollar värdet jag får från ADCn 

{ 

 while(1) // loopar i all evighet 

 { 

  int ADCresult1 = 0; 

  ADMUX = 1; //väljer input 1 

  

  ADCresult1 = ADC_read(); //Döper om ADC_read() till ADCresult1 

   

  int ADCresult2 = 0; 

  ADMUX = 2; //väljer input 2 

   

  ADCresult2 = ADC_read();  //Döper om ADC_read() till ADCresult2 

  

  int x1 = 0; //Plenum tryck 

  int x2 = 0; //Mottryck 

   

//Omvandlar ADCresult1 så att den ger värden mellan 0 och 9 och döper den till x1 

  x1 = ADCresult1 / 35;  

 

//Omvandlar ADCresult2 så att den ger värden mellan 0 och 9 och döper den till x1 

  x2 = ADCresult2 / 120;  

   

  int MotorSpeed = 0; //Initierar MotorSpeed 

   

// 250=1ms vilket motsvarar full öppet spjäll 240=2ms vilket motsvarar stängt spjäll  

   

   

 

/*Det är denna del av koden som work the magic. Här genomsöker loopen alla möjliga fall tills 

dess att den hittar något som stämmer överens med de värden ADC jusst läste av. Den sätter sen 

pulsbredden därefter. ADCn ger en linjär kurva för insugstrycksgivaren med 9 steg där varje 

steg motsvara 0.1bar. Kurvan börjar i origo och steg 1 motsvarar 0.2bar osv. Eftersom turbon 

inte kommer ladda högre än 0.6bar (steg 5) så byggs inte statementsen högre än till steg 7 

(0.8bar). Upplösningen behöver inte vara så hög så endast udda nummer används med början på 

steg 1. 

ADCn ger en exponetiell kurva för grenrörstrycket vilket försvårar avläsningen. Men tre steg 

vid tre olika tryck kan läsas av. Steg 3 är 0.2bar, Steg 6 är 0.4bar och Steg 8 är 0.6bar och 

uppåt. Trotts denna dåliga upplösning så behövs det inte fler steg för systemet att fungera 

som det ska eftersom grenrörstrycket ska hållas så lågt som möjligt.*/ 

   

//Wastegaten: Kontrolerar om insugstrycket är för högt och åtgärdar 

if (x1 >= 5)   

   MotorSpeed = 250; 

   

//Detta block reglerar spjällen beroende av grenrörstryck då insugstrycket är lägre än 0.2 bar    

   

  else if ((x1 < 1) && (x2 < 3)) //x1<0.2bar x2<0.2bar 

   

   MotorSpeed = 241; 
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  else if ((x1 < 1) && (x2 >= 3) && (x2 < 6)) //x1<0.2bar 

0.2<=x2<0.4bar 

   

   MotorSpeed = 243; 

   

  else if ((x1 < 1) && (x2 <= 8) && (x2 >= 6)) //x1<0.2bar 

0.4<=x2<0.6bar 

   

   MotorSpeed = 244; 

    

//Detta block reglerar spjällen då grenrörstrycket ligger mellan 0.4 och 0.6 bar 

   

else if ((x1 < 3) && (x1 >= 1) && (x2 <= 8) && (x2 >= 6)) 

//0.2<=x1<0.4bar 0.4<=x2<=0.6bar 

   

   MotorSpeed = 245; 

    

else if ((x1 < 5) && (x1 >= 3) && (x2 <= 8) && (x2 >= 6))  

//0.4<=x1<0.6bar 0.4<=x2<=0.6bar 

   

   MotorSpeed = 244; 

    

else if ((x1 <= 7) && (x1 >= 5) && (x2 <= 8) && (x2 >= 6))  

//0.6<=x1<=0.8bar 0.4<=x2<=0.6bar 

   

   MotorSpeed = 244; 

    

//Detta block reglerar spjällen då grenrörstrycket ligger mellan 0.2 och 0.4 bar 

   

  else if ((x1 < 3) && (x1 >= 1) && (x2 < 6) && (x2 >= 3))  

//0.2<=x1<0.4bar 0.2<=x2<0.4bar 

   

   MotorSpeed = 244; 

    

  else if ((x1 < 5) && (x1 >= 3) && (x2 < 6) && (x2 >= 3))  

//0.4<=x1<0.6bar 0.2<=x2<0.4bar 

   

   MotorSpeed = 244; 

    

else if ((x1 <= 7) && (x1 >= 5) && (x2 < 6) && (x2 >= 3)) 

//0.6<=x1<=0.8bar 0.2<=x2<0.4bar 

   

   MotorSpeed = 243; 

    

//Detta block reglerar spjällen då grenrörstrycket ligger under 0.2 bar 

   

  else if ((x1 <= 3) && (x1 >= 1)  && (x2 < 3))  

//0.2<=x1<0.4bar x2<0.2bar 

   

   MotorSpeed = 244; 

    

  else if ((x1 <= 5) && (x1 >= 3) && (x2 < 3))  

//0.4<=x1<0.6bar x2<0.2bar 

   

   MotorSpeed = 243; 

   

  else if ((x1 <= 7) && (x1 >= 5) && (x2 < 3))  

//0.6<=x1<=0.8bar x2<0.2bar 

   

   MotorSpeed = 243; 

  else 

   continue;  

//Om något av ovanstående inte stämmer börjar loopen om från början 

      

  set_speed(MotorSpeed);  

// Skickar motorSpeed till set_speed blocket. 

 } 

} 

 

void ADC_init(char input)  

//Initialiserar port F ADC-porten (den sätter igång ADCporten så den kan börja sända värden) 

{ 

    ADMUX = input; //väljer analog input    

    

    ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0); //Tar in värden för frekvensen för ADCn    

 

    input = ADC_read();        
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} 

 

int ADC_read(void) // läsa av volttalet 

{ 

    char i; 

    int ADC_temp; //startvärde. Lagrar sedan värdena här. 

  

 int ADCr = 0; 

     

 sbi(PORTF, PF3);  

//För att spara ström, är spänningen över LDR och NTC avstängda då de inte används. Detta görs 

genom att ändra spänningen från I/O-pin (PORTF3)  

  

sbi(DDRF, DDF3);        

 

sbi(ADCSRA, ADEN); //Aktiverar ADCn 

 

ADCSRA |= (1<<ADSC); //Gör en konvertering 

while(!(ADCSRA & 0x10)); //Säger till att konverteringen är klar 

         

for(i=0;i<8;i++)  // Gör åtta konverteringar för bättre noggranhet 

    { 

     ADCSRA |= (1<<ADSC); //Gör en konvertering 

     while(!(ADCSRA & 0x10)); //Säger till att konverteringen är klar 

         

      ADC_temp = ADCL; 

      ADC_temp += (ADCH << 8);         

 

      ADCr += ADC_temp; 

    } 

 

    ADCr = ADCr >> 3;  

     

   //slår av external interupts 

    cbi(PORTF,PF3);  

    cbi(DDRF,DDF3);   

     

    cbi(ADCSRA, ADEN);  

 

    return ADCr; 

} 

 

void set_speed(int count)  

// Byter namn från motorSpeed till count 

{ 

 milliSecInit(count); // skickar int count till programblock milliSecInit 

} 

 

void milliSecInit(unsigned char count)  

// styr PWM:en. Den tar det konverterade lightsensor-värdet å börjar ställa lite parametrar 

för pwm:n efter det värdet 

{ 

   TIMSK0 = (1<<OCIE0A); //Jämför timer0 med uppehållen  

 

 setOCR0A(count); // Int count skickas till programblocket setOCR0a 

  

 TCCR0A = (0<<FOC0A)|(0<<WGM01)|(1<<WGM00)|(3<<CS00);  

//Ställer PWM clk/64 prescaler. 3<<cs00 ger 36Hz 

} 

 

void setOCR0A(unsigned char count) 

//det är också för pwm:n, den säger att OCR0A ska få samma värde som den konverterade 

lightsensor-signalen 

{     

 OCR0A = count;  

} 

 

SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE0)  

//ställer pin 1 (pin 0 för programmet) på/av (0/1) beroende på hur jag vill ha pwm:n... pwm 

100% ger pin 1 på hela tiden, pwm 0% ger av hela tiden 

{ 

 if(PORTD &= 1) cbi(PORTD, 0);  

//Hur pwm:en ska styras , slå av och på portD pin1 

 else sbi(PORTD, 0); 

} 


