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Abstract
Mathematical models possible to simulate are of great importance in order to
make successful projects in the aircraft manufacturing industry. An aircraft fuel
system is very complex, containing pipes, tanks, orifices, valves and pumps. The
principal of this thesis is using the tool Easy5, which no longer is considered reliable
enough in terms of development and support. This thesis tries to evaluate the
Modelica language as a possible alternative to Easy5. To make this evaluation,
the components concerned in the fuel library in Easy5 are implemented to the
Modelica language. Small hydraulic systems are built up in Dymola, and verified
against Easy5 through simulation with high accuracy.

A model of the fuel system of an unmanned aerial vehicle (UAV) is built from
the implemented Modelica components to examine how Dymola manage a large
model. The simulation made in Dymola was considerably more time efficient than
the one made in Easy5, in the range of minutes instead of hours. Thus, much time
can be saved if Dymola is used instead of Easy5.

Finally, the components in the fuel library handle a two phase flow of fuel and
air. Modeling a two phase flow is not trivial and discontinuous mass flow and
pressure values are also implemented and discussed.

Sammanfattning
För att driva framgångsrika projekt inom flygindustrin är det av stor vikt att ha
matematiska modeller som kan simuleras. Ett bränslesystem till ett flygplan kan
ses som ett komplext system bestående av bl.a. rör, tankar, ventiler och pumpar.
För närvarande använder uppdragsgivaren till detta examensarbete modeller till
dessa komponenter i verktyget Easy5, vars framtid anses osäker med avseende på
nyutveckling och support. Syftet med detta examensarbete är därför att utvärde-
ra modelleringsspråket Modelica som möjligt alternativ till Easy5. För att kunna
göra en utvärdering implementeras berörda komponenter i Modelica med utgångs-
punkt från Easy5s bränslebibliotek. Mindre hydrauliska system skapas i verktyget
Dymola, och dessa verifieras mot Easy5 genom simuleringar. Simuleringsresultaten
visar på hög överensstämmelse mellan de båda verktygen.

För att undersöka hur verktyget Dymola hanterar en stor modell skapas bräns-
lesystemet till ett obemannat flygplan (UAV) utifrån de implementerade Modeli-
cakomponenterna. Resultat tyder på att simuleringstiden kan kortas betydligt om
Dymola används gentemot Easy5; storleksordningen minuter istället för timmar.
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Avslutningsvis hanterar komponenterna i bränslebiblioteket ett massflöde av
både bränsle och luft. Att modellera ett 2-fasflöde stöter på vissa simuleringstek-
niska komplikationer i form av diskontinuerliga massflöden och tryck, vilket visas
och diskuteras.
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Kapitel 1

Introduktion

Kapitlet börjar med att ge en introduktion till det system som ska modelleras.
Vad är egentligen en modell, och varför använda sig av dessa modeller? Syfte och
mål med examensarbetet klargörs. Vilka programvaror finns till Modelica-familjen
i dagsläget? Vidare berörs relaterad forskning angående objektorienterat modell-
bygge. Kapitlet avslutas med en överblick över rapportens återstående kapitel.

1.1 Bakgrund
Ett bränslesystem till ett flygplan, och i synnerhet ett stridsflygplan, är ett kom-
plext system som består av ett antal fysiska komponenter som rör, tankar, stryp-
ningar, pumpar, ventiler, m.m. För att en flygning ska kunna genomföras på ett
bra sätt fordras att flygplanets tyngdpunkt ligger inom ett begränsat område.
Tyngdpunkten består till stor del av hur bränslet är placerat i flygplanet. Tyngd-
punktsberäkningen kräver någon form av logik, eller mjukvara (reglersystem), som
i sin tur skickar ut styrsignaler till bl.a. pumpar och ventiler. Detta ska resultera
i att tyngdpunkten befinner sig inom givet område.

Vidare har bränslet ett antal termiska egenskaper som måste beaktas när
ett bränslesystem konstrueras. Exempelvis kan bränslet vid höga temperaturer
få oönskade klisterliknande egenskaper. Å andra sidan, vid för låga temperatu-
rer övergår bränslet från flytande till fast form, vilket kan medföra att rör täpps
igen. En fördel med att ha ett bränsle med en låg temperatur är att bränslet kan
användas för kylning av olika delar av flygplanet (Gavel, 2004).

Av speciell vikt när det gäller flygande farkoster är hur bränsletransfereringen
genomförs. Lufttrycket i atmosfären sjunker med stigande altitud, vilket medför
högre risk för kavitation i pumpar. Kavitation innebär att trycket blir lägre än
fluidens ångbildningstryck vilket medför att vätskan börjar koka. Enligt Alvarez
(1990) fungerar en pump så att ett undertryck skapas nedströms pumpen och
därigenom sugs bränslet upp och ut genom pumpen. Vidare beror kokpunkten för
bränslet av trycket, där lägre tryck ger en lägre kokpunkt. Vid konstant flöde ge-
nom pumpen samt om tanken är luftad krävs ett konstant relativt tryck patm − p
enligt figur 1.1. Om atmosfärstrycket sjunker krävs ett lägre tryck nedströms pum-
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2 Introduktion

pen för att bibehålla samma massflöde. Blir detta tryck för lågt inträffar kavita-
tion. Ett sätt att komma till rätta med att fluiden börjar koka är, enligt Gavel
(2004) att tanken trycksätts. Detta innebär att ett högre lufttryck än rådande
atmosfärstryck skapas i tanken.

��
��
��
��

Vent pipe

Pump
Pipe

TankFuel

patm

p

�

ḡ

Figur 1.1. Figuren visar ett areasnitt av en tank som är bränslefylld. Tanken kan betecknas
som öppen (eller luftad) eftersom ett luftningsrör (vent pipe) är kopplad till tanken. Vidare är ett
annat rör anslutet till tanken och vid rörets motstående ända är en pump kopplad. Omgivnings-
trycket (eller atmosfärstrycket) är patm medan det undertryck pumpen skapar betecknas p. Det
är tryckskillnaden Δp = patm − p som upprätthåller givet massflöde av bränsle genom pumpen.
Fortsättningsvis krävs det att denna tryckskillnad är större än ett visst värde (bränslepelarens
densitet och höjd samt rådande tyngdkraft) för att ett massflöde ska kunna uppstå. Samtidigt
finns det en gräns för hur litet trycket p kan vara innan kavitation inträffar. Enligt Gavel (2004)
kan kavitation undvikas om luftningsröret kopplas till en tryckkälla. Detta medför att det un-
dertryck pumpen skapar hållas på en högre nivå än aktuellt ångbildningstryck för bränslet. Ett
annat sätt, enligt Alvarez (1990), för att minska kavitation är att pumpen placeras vid inloppet
av ett rör istället för vid utloppet som figuren antyder. Detta medför att bränslet trycks upp
genom röret istället för att sugas.

1.1.1 Varför använda modeller?
I denna rapport används definitionen från Ljung och Glad (2004) av ett system
enligt

Definition 1.1 Ett system är ett sätt att beteckna ett eller flera objekt vars
egenskaper vi vill studera.

Vidare antas att systemet är observerbart genom att studera dess uppförandet när
någon miljömässig förändring påläggs systemet. De miljömässiga förändringarna
kallas för ut- respektive insignaler till systemet.

Ett experiment definieras enligt Cellier (1991) som den process som uppstår då
data samlas in när en insignal läggs på systemet. Nu kan en modell enligt Cellier
(1991) definieras:

Definition 1.2 En modell (M) för ett system (S) och ett experiment (E), är
någonting som kan besvara oss frågor angående systemet S genom att göra ett
experiment E på modellen M.
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Ovanstående modell-definition är väldigt generell, men en begränsad mängd mo-
deller kallas matematiska modeller1. Experiment kan antingen utföras på verklig-
heten (systemet) eller på en modell. Görs experimentet på modellen kallas detta
för en simulering. I strikt mening kallas simuleringar som utförs på matematiska
modeller analogt för matematiska simuleringar enligt Cellier (1991). I denna rap-
port används begreppen modell och simulering för den begränsade delmängden
matematiska modeller.

Ett sätt att organisera kunskap om ett system är genom att skapa en giltig
modell över de egenskaper hos systemet som är intressanta. När väl modellen är
skapad kan insignaler appliceras på modellen (simulering). Den data som modellen
avser att mäta kan således erhållas (Cellier, 1991).

Enligt Lantto (2007) är det vanligt förekommande inom flygindustrin att mo-
deller används för att reducera utvecklingskostnader samt testa flygfall som skulle
vara för farliga för att genomföras i verkligheten. Det kan exempelvis röra sig om
att testa vad som händer om en ventil går sönder, eller att en pump ger ett för
litet flöde. Om ett projekt delas in i ett antal faser mellan idé och färdig produkt,
kostar ett fel i ett tidigt skede att rätta till väsentligt mycket mindre än om samma
fel skulle upptäckas i någon av de senare faserna. Ett extremfall är om kompo-
nenter i en färdig produkt måste bytas ut efter leverans till kund. Genom att i
ett tidigt stadie av ett projekt lägga ner mycket resurser på att skapa modeller
som beskriver produkten på ett bra sätt kan stora utvecklingskostnader reduceras.
I senare skeden av utvecklingsprocessen flyttas resurser över till modeller av mer
fysisk och verklighetsnära karaktär, exempelvis till provriggar. En provrigg är en
modell av ett system, exempelvis ett bränslesystem, som är uppbyggd av ”riktiga”
komponenter.

Enligt Saab Aerosystems (2007) bedrivs det forskning och utveckling av obe-
mannade farkoster. Detta examensarbete kommer att beröra fysikalisk modellering
och simulering av bränslesystemet till en unmanned aerial vehicle (UAV), d.v.s. en
obemannad farkost. UAV är ett samlingsnamn för en uppsjö olika farkoster, bl.a.
helikoptrar, bombflygplan och spaningsflygplan där samtliga farkoster är obeman-
nade. I detta examensarbete är applikationsexemplet ett obemannat flygplan, men
biblioteket kan givetvis användas till att modellera bränslesystem till andra fly-
gande farkoster. I figur 1.2 visas hur ett obemannat flygplan kan se ut.

1.2 Problemformulering
Vid simulering och modellering av olika flygprojekt på SAAB Aerosystems an-
vänds idag ett bränslebibliotek av egenutvecklade komponenter skrivna i Fortran
77. Komponenterna är utvecklade för att kunna köras tillsammans med den kom-
mersiell programvaran Easy5. Dessa komponenter kan sedan, via Easy5, kopp-
las ihop till större modeller, s.k. submodeller. Submodellerna kan i sin tur fogas
samman till större system. Verktyget Easy5 hanterar även simuleringen av dessa
modeller.

1Modellerna kan exempelvis vara fysikaliska ekvationer och samband. Vanligtvis kan mate-
matiska modeller beskrivas med hjälp av algoritmer och datorprogram (Cellier, 1991).
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Figur 1.2. Figuren visar en s.k. demonstrator av ett obemannat flygplan. Bildens ursprung är
från SAAB Aerosystems kvartalsrapport Q1 2007 (Saab Aerosystems, 2007).

För att olika flygfall ska kunna simuleras krävs en styrkod till systemmodeller-
na. Styrkoden ser exempelvis till att aktuella pumpar är på- eller avslagna. Enligt
Lind (2007) har styrkoden i tidigare flygprojekt implementerats i MatrixX/System-
build och sedan länkas samman med den övriga Easy5-modellen, via exporterad
C-kod. I UAV-projektet, som berör detta examensarbete, har det beslutats att all
styrkod ska skrivas i Matlab/Simulink.

På TDGT2 anses idag att framtiden för Easy5 ser osäker ut med avseende på
nyutveckling och support. Detta eftersom det är få användare av verktyget samt
att företaget MSC software (2007) som står bakom Easy5 inte vidareutvecklar det
i takt med konkurrerande verktyg. Företaget satsar istället pengarna och resurser
på andra verktyg i deras produktkorg. Ett naturligt steg är därför att utvärdera
andra programvaror för systemsimuleringar. Framförallt är en programvara som
kan köras tillsammans med Simulink intressant. Enligt exempelvis Ljung och Glad
(2004) är Modelica ett programmeringsspråk som har utvecklats mycket under de
senaste åren. Således vore det önskvärt att utvärdera Modelica och ta reda på vilka
verktyg som idag stödjer detta språk. Vidare är det även av intresse att undersöka
användbarheten och nyttan av verktyget genom att modellera bränslesystemet i
UAVn, med utgångspunkt från dagens Easy5-komponenter. Detta leder fram till
följande syfte och mål med examensarbetet.

2Arbetsgruppen på SAAB Aerosystems där examensarbetet är utfört.
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1.3 Syfte och mål
Syftet med examensarbetet är att skapa ett bränslebibliotek där de vanligaste
fysikaliska komponenterna till ett bränslesystem för ett flygplan finns represen-
terade. Dessa komponenter är rör, tankar, ventiler och pumpar. Komponenterna
skall kunna användas för att modellera bränslesystemet till UAVn, och simule-
ringsresultatet av ett flygfall skall väl överensstämma med samma simulering som
bygger på Easy5-modellerna. Simuleringstiden för den nybyggda UAV-modellen
bör inte överstiga tiden det tar att simulera den gamla modellen, snarare är det
önskvärt att simuleringstiden krymper.

För att kunna simulera olika flygfall krävs det att någon styrkod finns imple-
menterad. Minsta kravet på styrkod är att logik för tyngdpunktsberäkning finns
realiserad.

Personligen anser jag att en modern programvara för modellering bör ha stöd
för visualisering av modeller annat än via grafer. Ett krav blir därigenom att
komponenter i det implementerade bränslebiblioteket bör visualisera exempelvis
bränslemängd i tankar via en animering.

En annan viktig fråga vad gäller simulering av stora system, vilket ett bräns-
lesystem till ett flygplan kan ses som, är hur enkelt och tillförlitligt det är att
initiera parametervärden och initialvärden till en modell i programvaran. Helst
ska sådana värden kunnas initieras genom att enbart ladda in en fil. Samtidigt
måste användaren efter en simulering, utan tvekan, veta att det är rätt paramet-
rar som studeras via en graf. Hur fungerar programvaran när man vill köra flera
simuleringar efter varandra med olika parametervärden, s.k. batch-simuleringar?
Kan man importera/exportera modeller till/från verktyget till andra verktyg som
bygger på Modelica? Hur fungerar detta med programvaror som inte bygger på
Modelica, exempelvis Matlab/Simulink? Detta är några av de krav som uppdrags-
givaren ställer på programvaran.

1.4 Relaterad forskning
I följande delkapitel berörs övergripande forskning inom objektorienterat modell-
bygge. Fortsättningsvis presenteras de största verktyg som idag stödjer Modelica.

1.4.1 Objektorienterat modellbygge
Grunderna i ett objektorienterat modelleringsspråk är att vi utifrån ett antal enkla
standardiserade komponenter ska kunna bygga upp ett komplext system. Objekt-
orienteringen ger sig till känna bl.a. genom att komponenter inte ska kunna utbyta
information med varandra annat än via speciella portar (Ljung & Glad, 2004).

I slutet av 1900-talet enades man inom en skara människor med anknytning
till modellering om en standard för beskrivning av modeller och modelleringssprå-
ket Modelica växte fram. Detta mynnade ut i att gruppen Modelica Association
bildades. Inom Modelica Association arbetas det kontinuerligt med att bygga vi-
dare och standardisera koncept som verkar till gagn för språket Modelica och dess
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användare (Ljung & Glad, 2004). Enligt Modelica association (2007) drivs språket
Modelica varken av statliga eller vinstdrivande intressen.

Modelica är precis som Fortran 77 ett programmeringsspråk där modeller de-
finieras. För att sedan kunna simulera en modell behövs en programvara (eller ett
verktyg). Verktyget har till uppgift att dels kompilera modellen, men även länka
ihop den med en numerisk lösare som användaren önskar använda sig av. Det kan
även ingå i verktyget att visa resultat av simuleringen, exempelvis i form av grafer
(Ljung & Glad, 2004).

De modeller som ska behandlas i detta examensarbete är dynamiska, det vill
säga består av ordinära differentialekvationer. Vad gäller lösning av sådana ekva-
tioner finns det en uppsjö av olika lösare som har sina för- och nackdelar. Lösaren
kan exempelvis ha ett fixt eller variabelt tidssteg, utnyttja information ett antal
tidssteg bakåt (eller framåt) i tiden, ha olika konvergensområden, m.m. Detta är
fortfarande ett brett forskningsområde bland matematiker inom numerisk analys
(Ljung & Glad, 2004).

Det här examensarbete kommer inte att beröra forskningsområden inom nu-
merisk analys i någon större utsträckning, mer än att ett antal lösare med olika
inställningar testas. Exempelvis om en lösning inte konvergerar, minskas tidssteget
eller en annan lösare testas. Det som däremot kan vara ett relevant forsknings-
område för examensarbetet är artiklar och konferenser som har anknytning till
Modelica Association. De två böckerna Fritzson (2004) och Tiller (2004) behand-
lar språket Modelica, där den sistnämnda är en bra bok som introduktion till
språket.

1.4.2 Vilka verktyg finns idag till Modelica?
De två främsta kommersiella programvaror som idag finns till Modelica är Dymola
och MathModelica. Dymola utvecklas av Dynasim (2007) i Lund, och MathModeli-
ca utvecklas av MathCore (2007) i Linköping. Enligt webbplatsen Modelica (2007)
finns följande information om de båda verktygen Dymola och MathModelica.

• Dymolas Modelicakompilator har förmågan att symboliskt lösa stora sy-
stem (> 100 000 ekvationer) och hanterar även simulering av realtidsapplika-
tioner. Modelleringen kan antingen ske grafiskt via drag-och-släpp, eller via
en textbaserad editor. En simuleringsmiljö finns också i verktyget. Program-
varan erbjuder även ett gränssnitt till MATLAB och Simulink. Exempelvis
går det att översätta en Modelicamodell till formatet S-funktion som Si-
mulink hanterar. Modellen kan därigenom simuleras enligt ett input/output
block i Simulink

• MathModelica System Designer tillgodoser användaren med en inter-
aktiv grafisk miljö för att förenkla modellbyggandet. Verktyget är uppdelat i
två separata program, där modellbyggandet sker i programmet Model editor
och simulering av modeller sker i programmet Simulation center. I den pro-
fessionella version av MathModelica (MathModelica System Designer Pro-
fessional) finns ett gränssnitt till Mathematica. Modellerna kan exporteras
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symboliskt till Mathematica och därigenom kan det kraftfulla verktyget Mat-
hematica användas för att analysera aktuella modell.

För övrigt finns det en handfull mindre verktyg till Modelica. Ett exempel är Si-
mulationX (2007) från tyska ITI (2007). Det verktyget är mer inriktade på grafisk
modellering än att implementera egna komponenter och är således ej intressant i
detta examensarbete. OpenModelica (2007) och Scicos (2007) är två Modelicapro-
jekt där kompilatorer bygger på öppen källkod.

I det här arbetet har jag valt att använda Dymola version 6.0d istället för Math-
Modelica eftersom Dymola känns mer användarvänlig ur ett programmeringsper-
spektiv. Vid valet ansåg jag att det var lättare att kommentera kod i Dymola, samt
när en modell implementeras vill man testköra och se att antalet ekvationer och
obekanta är lika. Detta upplevdes som krångligt i MathCore, medan i Dymola går
en sådan check genom en knapptryckning. Jag hittade inte heller någon inställ-
ning i MathCore som gör att vissa irrelevanta instruktioner, såsom annotation3,
kan döljas. Senare under programmeringsprojektet visade det sig att det dödband
(som förklaras senare i rapporten) som används i tankar bygger på when-satser,
där elsewhen även används. Detta fanns det inget stöd för i MathCore-kompilatorn
(kompilatorn lämnade detta som felmedelande) och i det läget gick arbetet helt
över till att modellera bränslekomponenterna i enbart Dymola.

1.4.3 Fysikalisk modellering
De fysikaliska modellerna som är skapade med anknytning till luft och bränsle-
biblioteket FA (Fuel and Air) utgår från kända samband och naturlagar. Kravet
som ställs på bränslesystemet är att luft och bränsle kan, om tryckförhållanden
är de rätta, transporteras samtidigt mellan två tankar, och dessutom i samma
rör. Enligt exempelvis Streeter (1961) kan detta ses som ett 2-fasflöde som ska
modelleras. Att modellera ett rör där det endast kan gå bränsle, eller luft, men
ej samtidigt är enkelt. Däremot visar det sig (i detta examensarbete) att det är
betydligt svårare att modellera ett rör där det på samma gång kan gå både bränsle
och luft.

1.5 Disposition
Rapporten börjar med en enkel genomgång av hur Modelica fungerar med anknyt-
ning till ett lättare modelleringsexempel. Sedan beskrivs komponenter till bränsle-
biblioteket FA som är implementerade i Modelica genom att matematiska samband
presenteras. Slutligen övergår rapporten till att visa och tolka simuleringsresultat
av UAVn samt en diskussion/avslutning på slutet.

Kapitel 1 ger en introduktion till systemet som ska modelleras. Varför ska en
modell användas? Syftet och målet med examensarbetet klargörs. Vilka olika
simuleringsverktyg finns idag tillgängliga för att simulera modeller i Mode-
lica? Finns det något gränsnitt mot andra programvaror?

3Annotation används exempelvis för att ange grafiska representationer av objekt. När fysika-
liska samband implementeras och verifieras är sådana annotations ej önskvärda att visas.
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Kapitel 2 berör grundläggande begrepp som används när en modell ska ska-
pas i Modelica. Kapitlet riktar sig till läsare som ej har någon erfarenhet
av att använda Modelica vid modellering. Ett enklare hydrauliskt exempel
presenteras.

Kapitel 3 klargör vilka matematiska samband och ekvationer som är giltiga med
avseende på luft och bränsle-komponenterna i bränslebiblioteket FA. Även
varje implementerad komponent presenteras. Vilka svårigheter kan stötas på
vid implementationen?

Kapitel 4 innehåller resultat av simuleringar för mindre delsystem. Här jäm-
förs exempelvis enklare submodeller mellan de båda verktygen Dymola och
Easy5. Finns det skillnader? Vad beror dessa skillnader i så fall på?

Kapitel 5 berör modelleringen av UAV-modellen. Två fiktiva flygfall presenteras,
flygfall 1 – tankning och flygfall 2 – start och flygning på medelhög höjd.
Simuleringstider, antal tidssteg, funktionsberäkningar, m.m. introduceras.
Hur hanterar verktyget en styv modell?

Kapitel 6 presenterar olika robusthetskriterier och dessa diskuteras. Vad händer
om g-vektorn är nollvektorn? Hur skalbar är en modell? Blir simuleringstiden
10 gånger så lång om 10 UAV-modeller simuleras, eller växer simuleringstiden
exponentiellt?

Kapitel 7 knyter ihop hela examensarbetet med slutsatser och diskussion.



Kapitel 2

Grundläggande modellering
med Modelica

Kapitlet går igenom grundläggande koncept som språket Modelica utgår från. Det
visas också hur ett enklare hydraulikexempel skapas i Modelica. Kapitlet avslutas
med att beröra programvaran Dymola som används under examensarbetets gång.

2.1 Modelica
Modelica är ett programmeringspråk för modellering av dynamiska matematiska
modeller. En idé är att så mycket som möjligt av de modeller som skrivs ska kunna
återanvändas. För att åstadkomma detta har objektorientering införts för att få
struktur på koden. I Modelica definierar en klass strukturen för ett objekt, d.v.s.
objektets data och uppförande (Fritzson, 2004).

I Modelica finns tre typer av medlemmar i en klass:

• Under en simulering sparas resultatet i varje tidssteg i en datavariabel.

• Ekvationer/algoritmer beskriver beteendet hos ett objekt, som är medlem
av en klass.

• Klasser kan vara medlemmar av andra klasser.

För att få åtkomst till en variabel i en klass används punktnotation, som är ett
vanligt förfaringsätt i många objektorienterade språk (Fritzson, 2004).

En skillnad mellan Modelica och mer traditionella modelleringsspråk som till
exempel Fortran, C och MATLAB är att Modelica främst är ekvationsbaserat,
medan klassiska språk bygger på tilldelning av variabler. I det senare fallet kan
variabler skrivas över, och således behöver programmeraren inte ha lika stor koll
på att det finns exakt lika många ekvationer (tilldelningar) som obekanta variabler
i en modell. Detta är även en förutsättning för att Modelicamodellen överhuvud-
taget ska gå att simulera. Det här blir särskilt tydligt när if-satser används, vilket

9
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följande exempel visar. Båda förfaringsätten är simuleringsmässigt ekvivalenta om
simuleringen startar i t = 0.

Exempel 2.1

class Algorithm class Equation
Real x(start=0); Real x(start=0);
Real y; Real y;

algorithm equation
if time > 0.5 then if time > 0.5 then

x := 0.4; x = 0.5;
x := 0.5; y = 1;

else else
y := 1; x = 0;

end if; y = 1;
end Algorithm; end if;

end Equation;

I den vänstra klassen Algorithm, tilldelas variablerna ett värde medan det i den
högra klassen Equation gäller likhet. Vidare räcker det inte i Modelica att enbart
använda tilldelningsoperatorn := för att tilldela en variabel ett värde, utan detta
måste även ske i en algoritmsektion. I exemplet syns att det är av stor vikt att
ha lika många ekvationer som obekanta variabler om det högra förfaringssättet
anammas, även inom en if-sats. Om if-villkoret inte är uppfyllt blir y = 1, och
eftersom x initieras med 0 kommer detta värde att ligga kvar i algoritmklassen
tills if-satsen växlar till sant. I motsvarande ekvationklass måste det finnas en
ekvation som ser till att x = 0 även då if-villkoret är falskt.

En ekvation har inte ett givet dataflöde, och är på så sätt ett mer flexibelt sätt
att specificera en modell än att använda tilldelningar. Om en modell som har sin
utgångspunkt i Ohms lag (u = Ri) skapas och den okända variabeln än så länge
är obestämd ger ett förfaringsätt med tilldelningsoperatorn de tre möjligheterna

u := Ri;
i := u/R;
R := u/i;

Enligt Fritzson (2004) lämnas kausaliteten öppen om modellen enbart bygger på
ekvationen u = Ri, vilket även har en nära anknytning till den bakomliggande
fysiken.

Johansson (2003) klassar Modelica som ett högnivåspråk. Vidare menar han
att ett högnivåspråk för modellering kan ses som ett mellanläge mellan det grafiska
gränssnittet och den resulterande lågnivåkoden, vanligtvis C eller Fortran. Oftast
räcker ett grafiskt gränssnitt, men när nya komponenter ska skapas är det inte
alltid möjligt att använda det grafiska verktyget, utan kod måste skrivas manuellt.
Avslutningsvis anser Johansson (2003) att införandet av ett högnivåspråk förenklar
denna process och kunskap om lågnivåprogrammering är inte längre nödvändig hos
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användaren. Istället kan modelleraren ha sitt fokus på objektets fysiska egenskap,
och lågnivågenereringen överlämnas till kompilatorn.

För att få ytterligare struktur på de modeller som implementerats, finns ett
antal begränsningar av det generella klassbegreppet. En model är den vanligaste
klassen, och har begränsningen att antalet ekvationer och obekanta ska vara lika,
samt att klassen måste innehålla ett ekvationsavsnitt. En begränsning av klassen
model är partial model där modellen inte behöver vara fullständig. Denna klass
används med fördel om många komponenter har ett antal samband och variabler
som är gemensamma. Den fullständiga komponenten ärver således egenskaperna
som definieras i den icke fullständiga modellen (partial model). Klassen connector
används för att modellera en knutpunkt. Function är en klass som bygger på
tilldelningar av variabler och fungerar på likartat sätt som en funktion i MATLAB.
Övriga begränsade klasser är block, record och package (Tiller, 2004).

Om en modell beskriver ett diskontinuerligt förlopp kommer events att gene-
reras när denna diskontinuitet uppträder under en simulering. Detta medför att
lösaren kommer att starta om med en ny startpunkt där diskontinuiteten inträffa-
de. En operator som är bra att använda i vissa fall när ett diskontinuerligt system
simuleras är NoEvent-operatorn. Denna operatorn hindrar den underliggande ope-
randen att generera ett event, vilket kan medföra att simuleringshastigheten ökar.
Samtidigt är det mindre bra att använda NoEvent-operatorn där risken att hamna
utanför givet område är överhängande.

2.2 Typer
Förutom klasser finns det typer i Modelica. En typ har vissa likheter med en
klass, bl.a. arv, men även skillnader och restriktioner. Begreppsmässigt kan en
typ ses som en mängd av värden. Modelica använder sig av ett antal primitiva
typer för att representera tal och textsträngar. Dessa är RealType, IntegerType,
BooleanType och StringType. Dessa är hårdimplementerade enligt given standard
och används för flyttal, heltal, boolska tal och textsträngar. De primitiva typerna
används sedan för att definiera de vanliga typerna för att ange en reell, heltals-
och boolsk variabel i Modelica, s.k. Real, Integer och Boolean. I figur 2.1 visas hur
typen Real är uppbyggd och det som skiljer Real från en vanlig klassdefinition i
Modelica är att det finns ett speciellt attribut med namn value som i fallet Real är
av den primitiva typen RealType. Under en simulering är det endast detta värde
som kan ändras, och den vanliga punktnotationen används inte för att få åtkomst
till variabelvärdet1. För att få åtkomst till den definierade variabelns värde används
endast variabelnamnet. Övriga attribut i typen Real är bl.a. startvärde, max/min
och enhet. Dessa definieras enligt någon av de primitiva typerna (Fritzson, 2004).

Skillnaden mellan att definera en reell variabel i Modelica och Fortran 77 är att
Modelicadefinitionen kan innehålla mer information om variabeln än dess värde. I
Fortran 77 och MATLAB innehåller den definierade variabeln endast variabelvär-
det. En jämförelse mellan Modelicas RealType och Fortrans variabeldefinition av

1Det korrekta förfaringssättet hade varit att ange x.value, för att få åtkomst till värdet av
x, men det räcker med att ange x.
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RealType BooleanType StringType

Real

��������

��������

Figur 2.1. Typen Real byggs upp av de primitiva typerna RealType, BooleanType och
StringType. Den primitiva typen StringType används exempelvis när attributen unit definie-
ras. Unit innehåller enhetsbeteckningen av aktuell variabel.

en reell variabel skulle vara mer korrekt.
Förutom att en variabel kan vara av en viss typ, finns det två prefix som kan

användas på en given typ. En variabel kan antingen definieras som en konstant
(constant) eller en parameter (parameter). Både konstanter och parametrar är
kända kvantiteter och ändras således inte under en simulering. Skillnaden är att
en konstant inte kan ändras mellan olika simuleringar, medan en parameter kan
anta olika värden i olika simuleringar.

Eftersom arv kan användas på typer kan attributvärdena ändras genom att en
ny typ definieras. Exempelvis kan tryck och massflöde definiera enligt

type AbsolutePressure
extends Real(quantity="AbsolutePressure", unit="Pa", min=0);

end AbsolutePressure;

type MassFlowRate = Real(quantity="MassFlowRate", unit="kg/s");

Definitionen för tryck är det klassiska sättet att ange arv i Modelica, medan de-
finitionen för massflöde är ett kompaktare skrivsätt för samma sak. För typen
AbsolutePressure har vi förutom enhet och kvantitet även begränsat variabeln
nedåt, vilket är fysikaliskt rimligt.

2.3 Konnektor
Nästa steg är att skapa en konnektor för att komponenterna ska kunna utbyta
information med varandra på ett smidigt sätt. Konnektorn får namnet port och
definieras enligt

connector port
AbsolutePressure p;
flow MassFlowRate w;

end port;
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där vi istället för Real använder våra definierade typer. Prefixet flow indikerar
att dessa variabler ska summeras till noll i en knutpunkt. Variabler som inte har
prefixet flow kommer att sättas lika.

2.4 Modellering av laminärt flöde
Laminärt flöde beskrivs med ett linjärt samband mellan tryck och flöde. En sådan
komponent kan implementeras i Modelica, vilket följande exempel ska symbolisera.

Exempel 2.2

model pipe
// Connector

port Port_1 annotation (extent=[-90,-10; -70,10]);
port Port_2 annotation (extent=[70,-10; 90,10]);
AbsolutePressure delta_p "Pressure loss";
parameter Real C = 0.0002;

equation
// Massflow

delta_p = Port_1.p - Port_2.p;
Port_1.w = C * delta_p;

// No mass storage
Port_1.w + Port_2.w = 0;

end pipe;

C är en parameter som beror på bl.a. area, rörböjar och fluidens densitet. I
exemplet har det dykt upp annotation2 vid de båda konnektorerna. extent anger
var portarna ska placeras i det grafiska diagramlagret. Slutligen behövs en källa
som anger vilka omgivningstryck som ska gälla, ett s.k. randvillkor.

model source
port Port annotation (extent=[70,-10; 90,10]);
parameter AbsolutePressure P;

equation
Port.p = P;

end source;

Nu är det ganska enkelt, via det grafiska gränssnittet, koppla ihop komponenterna
och skapa en modell SimplePipeNetwork. I modellen kommer kommandot connect
att summera flöden till noll, samt sätta tryck lika eftersom w och p är flöde-
respektive intensitetsvariabler i konnektorn.

model SimplePipeNetwork

2En svensk översättning av annotation är kommentar. I detta sammanhang betyder kommen-
tar sådant som inte berör modelleringen. Kommentarer kan vara ikoner, placering av objekt i en
modell, o.s.v.
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pipe pipe1;
source source1(P=1.1e5);
source source2(P=1e5);
pipe pipe2(C=0.00009);

equation
connect(source1.Port, pipe1.Port_1);
connect(pipe1.Port_2, pipe2.Port_1);
connect(pipe2.Port_2, source2.Port);

end SimplePipeNetwork;

I figur 2.3 visas hur SimplePipeNetwork ser ut i det grafiska diagramlagret i Dy-
mola. Ingen vikt har lagts på att göra snygga ikoner, utan det är Dymolas stan-
dardikoner som används.

Figur 2.2. Systemet SimplePipeNetwork visas i det grafiska diagramlagret i Dymola. Systemet
är skapat via det grafiska gränssnittet, där de tidigare definierade komponenterna har använts.
Resulterande kod för systemet finns i kodavsnittet för SimplePipeNetwork. I kodavsnittet har
annotation för objektens placeringar tagits bort för att göra koden mer överskådlig.

2.5 Modellering av noder
En nod definieras som en komponent som kopplar ihop två eller flera resistiva
komponenter. I Modelica kan minst två tillvägagångssätt användas för detta.

Utan noder – Resistiva element kan kopplas ihop efter varandra utan några
speciella noder. (Noder utan volym kan också kategoriseras här, där noden
endast är en komponent som sammankopplar resistiva element.) I exempelvis
en elektrisk krets, där resistanserna är linjära, kan motstånd seriekopplas.
Även i ovanstående exempel kopplades två rör ihop utan att någon nod
användes, eftersom rören är linjära resistiva element. Fördelen med denna
typ av modellering är att noder med liten volym slipper införas som kan göra
så att systemet blir styvt. Enligt Ljung och Glad (2004) är definitionen av
en styv modell en modell där tidskonstanten för olika förlopp skiljer sig åt
väldigt mycket.
Enligt Idebrant (2007) är svårigheterna med denna typ av modellering att
det är komplicerat att hitta lämpliga startvärden om motstånden är olinjära.
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Samtidigt blir det ett stort system som Modelicakompilatorn ska presente-
ra för den numeriska lösaren, vilket kan vara mycket tidskrävande. Det är
lättare för Modelicakompilatorn att behandla ett antal mindre delsystem än
motsvarande stora system.

Med noder – Alla resistiva element kopplas via noder med volym, d.v.s. små
tankar. Fördelarna är att det inte är lika viktigt att ange korrekta initialvär-
den på tillstånden enligt Idebrant (2007), samt relativt enkelt att modellera
ett nätverk av noder. I princip behövs bara en tank med liten volym använ-
das som nod. Vi skulle kunna säga att problemet med att simulera systemet
flyttas från Modelicakompilatorn till den numeriska lösaren.
Om det är stor skillnad på volym i en tank och i en nod blir det totala syste-
met styvt, vilket är en nackdel med avseende på simuleringstid. Tankarna i
UAV-modellen får ses som betydligt större än noderna.

2.6 Dymola
Dymola är en programvara, eller ett verktyg där Modelicastandarden används3.
Verktyget är kommersiellt och utvecklas av Dynasim (2007) i Lund och har det
fullständiga namnet Dynamic Modelling Laboratory. Verktyget har sin utgångs-
punkt i två miljöer – modelleringsmiljö och simuleringsmiljö. I modelleringsmiljön
byggs modeller upp antingen grafiskt (genom drag och släpp konceptet), via dia-
gramlagret, eller genom språket Modelica i en texteditor. I figur 2.3 syns utseendet
av Dymolas modelleringsmiljö, där läget för grafisk modellering är vald. Till väns-
ter i figuren syns Modelicas standardbibliotek. Rutan nere i vänstra hörnet visar
vilka komponenter som ingår i den aktuella modellen, och eftersom modellen som
visas är tom existerar således inga sådana komponenter.

I simuleringsmiljön kan grafer över intressanta variabler visas. Plot-verktyget
kan visa grafer enskilt, eller tillsammans i ett fönster. Standard är att variabler
visas som funktion av tid, men godtycklig variabel på x-axeln kan väljas. En fördel
är att simuleringsresultatet sparas i en .mat-fil vilket gör det smidigt att ladda
in data i Matlab via den speciella m-funktionen dymbrowse som har sökvägen
Dymola\Mfiles\dymtools.

En annan funktion Dymola erbjuder är möjligheten att använda sig av ani-
mationer för att på ett enkelt sätt få en grafisk överblicksbild över vad det är
som händer i ett givet systemet. Sedan kan det som verkar intressant i systemet
studeras via grafer. Animationen kan exempelvis visa hur bränslenivån i en tank
varierar m.a.p. tiden. Detta fungerar genom att till varje modell kan en statisk
och dynamisk beskrivning av modellen i diagramlagret definieras. I modellerings-
miljön syns bara den statiska beskrivningen, medan i simuleringsmiljön visas den
dynamiska (och statiska). Detta betyder att diagramlagret kan visas både i mo-
delleringsmiljön och simuleringsmiljön, där det dynamiska förloppet inte visas i
modelleringsmiljön. Vissa komponenter i det implementerade bränslebiblioteket
FA använder animationer.

3Hur väl standarden verkligen följs är en annan fråga som inte tas upp här.
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Figur 2.3. Dymolas modelleringsmiljö. Till vänster i bild syns en skymt av Modelicas stan-
dardbibliotek. Modelleringsmiljön är inställd på att visa diagramlagret.

Vidare använder sig Dymola av en uppsjö olika lösare där DASSL är standard-
lösaren. En annan lösare som ur ett användarperspektiv kan vara bra att testa är
den implicita Runge-Kutta lösaren RADAU IIa. I programvaran ingår även en lö-
sare med fix steglängd, exempelvis explicit enstegs Euler-lösare. När en modell ska
felsökas är det bra att programvaran innehåller lösare med fix steglängd eftersom
en lösare med variabelt tidssteg kan strula om modellen exempelvis innehåller
mycket events.



Kapitel 3

Bränslebibliotek – FA

Kapitlet klargör vilka matematiska samband och ekvationer som är giltiga för de
implementerade luft- och bränslekomponenterna. För att förenkla förståelsen, samt
för att läsaren lättare ska kunna skapa sig en bild över hur bränslebiblioteket FA
är implementerat, illustreras bibliotekets egenskaper i ett flertal figurer. I slutet
av kapitlet påbörjas en diskussion om vad ett 2-fasflöde är, och detta kommer att
fortgå som en röd tråd genom resterande delen av examensrapporten.

3.1 Tryck
Tryck definieras som kraft F per ytenhet A, där kraften verkar. Tryck kan anges
både som ett absolut tryck eller som ett relativt tryck. Atmosfärstrycket anges
oftast med ett absolut tryck, medan pumpen på bensinmacken visar ett relativt
tryck, d.v.s. trycket i däcket relativt atmosfärstryck. Ofta slarvas det med att
uppge vilket tryck som avses, men i denna rapport anges alla statiska tryck i
absoluta termer (om inte annat framkommer).

Fortsättningsvis är det viktigt att skilja mellan tre olika typer av tryck enligt
Alvarez (1990)

Statiskt tryck beror på molekylers slumpmässighet vad gäller riktning och has-
tighet i en fluid. Statiska trycket kan ses som det tryck en partikel som följer
med det lokala flödet av en fluid känner av. På makronivå innebär det att
molekylernas medelhastighet relativt flödet är noll. Statiskt tryck betecknas
p.

Dynamiskt tryck beror på hastigheten hos molekyler som uppkommer enbart
av att fluiden rör på sig. Dynamiskt tryck benämns oftast q och definieras en-
ligt q = (c2ρ)/2, där c och ρ är fluidens hastighet relativt ett referenssystem
respektive densitet.
En högtryckstvätt är ett bra exempel där fluidens tryck domineras av ett dy-
namiskt tryck, eftersom vattenstrålen har en hög hastighet relativt marken.
Hastigheter över 100 m/s är ingen omöjlighet för vattenstrålen.

17
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Totalt tryck eller stagnationstryck betecknas p0 och består av summan av
det statiska och dynamiska trycket, p0 = p + q. I föregående exempel med
högtryckstvätten kan det statiska atmosfärstrycket försummas när det totala
trycket av fluiden som utgörs av vattenstrålen ska bestämmas. Vidare är det
totala trycket aldrig absolut eftersom hastigheten på en fluid alltid mäts re-
lativt ett referenssystem. I påståendet angående högtryckstvätten antogs det
lite slarvigt att det totala trycket mäts relativt jordens referenssystem. Hade
det totala trycket istället bestämts relativt ett referenssystem som färdas
med vattenstrålen hade atmosfärstrycket inte kunnat försummats. I denna
rapport anges alltid det totala trycket relativt en komponents referenssystem
som i sin tur har samma hastighet och riktning som flygplanet.

3.2 Grundsamband för statiskt tryck i en tank
Vi gör antagandet att en bränsletank med volym V endast innehåller de två flu-
iderna luft (i gasform) och bränsle (i flytande form). Ångbildning hos bränslet
försummas alltså. Vidare görs antagandet att luft är kompressibelt och bränsle är
inkompressibelt. Eftersom bränsle antas vara inkompressibelt, kan volymen Vair
av luft skrivas som en funktion av bränslemängd i tanken. Det statiska tryck pair
som luften utövar på tankens väggar kan då härledas utifrån allmänna gaslagen
(3.1), där antagandet om konstant temperatur gäller.

pairVair = mairRT0 (3.1)

Bränsle- och luftmängden i tanken betecknas mfuel respektive mair. Bränslets den-
sitet anges ρfuel. Efter derivering m.a.p. tid av samband (3.1) erhålls

ṗairVair + pairV̇air = ṁairRT0 (3.2)

Volymen, samt förändringen av volymen luft i tanken, kan skrivas

Vair = V − mfuel

ρfuel
⇒ V̇air = −ṁfuel

ρfuel
(3.3)

Fortsättningsvis gäller

ṁair = Σwair (3.4)
ṁfuel = Σwfuel (3.5)

där w är massflödet av luft respektive bränsle in i tanken. När dessa flöden sum-
meras erhålls det totala inflödet av massa för respektive fluid i tanken, d.v.s tids-
derivatan ṁ.

Sätts (3.3), (3.4) och (3.5) in i (3.2) erhålls följande beskrivning av lufttrycket
i tanken ⎧⎪⎨

⎪⎩
ṗair = Σwair

Vair
RT0 + ṁfuel

ρfuelVair
pair

ṁfuel = Σwfuel

Vair = V − mfuel
ρfuel

(3.6)
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vilket nästan är på tillståndsform. Nästan i det avseendet att de två sista ekvatio-
nen enkelt kan sättas in i den första ekvationen. Detta skulle ge en äkta tillstånds-
beskrivning av tanken, d.v.s. tidsderivator på vänster sida uttryckt i tillstånd och
insignaler. Enligt Ljung och Glad (2004) anges detta på formen

ẋ = f(x, u)
y = h(x, u)

där pair,mfuel är tillstånd och Σwair,Σwfuel är insignaler. Eftersom det är tillstån-
den som är intressanta antas funktionen h = 0. Vidare är f en vektor med två
element.

När en modell ska implementeras i Modelica behöver, enligt Ljung och Glad
(2004), modelleraren enbart ange de samband som råder. Det spelar således ingen
roll om sambanden är differentialekvationer eller statiska samband. Detta skulle
innebära att systemet ⎧⎪⎪⎪⎨

⎪⎪⎪⎩
pairVair = mairRT0

Vair = V − mfuel
ρfuel

ṁair = Σwair

ṁfuel = Σwfuel

(3.7)

erhålls när sambanden i (3.1), (3.3), (3.4) och (3.5) anges, vilket är en DAE (dif-
ferentialalgebraisk ekvation).

I ovanstående DAE-system krävs en derivering av sambanden (3.1) och (3.3)
för att få systemet på tillståndsform (3.6). Detta medför enligt Ljung och Glad
(2004) att DAE-systemet har index 1. Det finns dock en skillnad mellan systemet
på tillståndsform och DAE:n. I första fallet är lufttrycket tillstånd, medan i det
andra fallet är massan luft tillstånd. Skillnaden kan se ut att vara hårfin, men i
praktiken innebär det att modellen initieras med luftmängd istället för lufttryck.
I denna tillämpning är det en fördel (eller snarare ett krav) att ha lufttrycket som
tillstånd, eftersom luftmängden inte är relevant.

3.3 Grundekvationer för strömning i ett rör
När en fluid strömmar i ett rör uppträder olika typer av tryckfall. Skrovligheten på
insidan av ett rör är exempel på ett friktionsmotstånd som uppstår, vilket resulte-
rar i ett tryckfall över röret. Ett annat exempel på tryckförluster är kontraktioner,
d.v.s. lokala förändringar av rörets form. Finns det bara en kontraktion kan denna
betecknas som ett engångsmotstånd. Engångsmotståndet anges oftast i hur många
dynamiska tryck ζ, som går förlorade vid passagen (Alvarez, 1990).

Vår definition av en strypning är ett rör med infinitesimal längd. Detta medför
att när en fluid passerar en strypning uppträder endast ett engångsmotstånd.
Strypningen kan även ses som ett hål. I genomskärning ser strypningen ut enligt
figur 3.1. Det tvärsnitt där flödesarean är minst benämns effektivarea Aeff eller
vena contracta, och är den area som begränsar flödet. Den geometriska arean A
är strypningens area. Enligt Andersen (2001) är det oftast ingen lätt uppgift att
bestämma effektivarean och vanligtvis antas att A = Aeff.
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Figur 3.1. Figuren visar en strypning i genomskärning. Den area som begränsar flödet kallas
vena contracta och bildas när en fluid strömmar genom en strypning. Den fysiska arean på
strypningen, som vi mäter, kallas geometrisk area A. I figuren ser vi även att strypningen kan
göras smalare (i strömningsriktningen), utan att strömningslinjerna av fluiden ändras. Därigenom
kan en strypning definieras som ett rör med infinitesimal längd. Bilden är hämtad från Andersen
(2001, s. 27)

3.3.1 Inkompressibel fluid
En inkompressibel fluid har konstant densitet, oavsett hur stora tryck det är som
verkar på fluiden. Detta är en förutsättning för att Bernoullis ekvation ska gälla. Är
tillståndet stationärt kan tryckfallet över strypningen, enligt Bernoullis ekvation,
anges enligt

p1 + ρv
2
1

2
+ ρgh1 = p2 + ρv

2
2

2
+ ρgh2 + ζ ρc

2
2

2
(3.8)

där p1, p2 är de statiska trycken på var sida om strypningen. h1, h2 är höjden mel-
lan respektive port och fluidens yta, samt höjden är vinkelrät mot ytan. Termerna
ρv2

1
2 ,
ρv2

2
2 är det dynamiska trycket enligt definition. Sista termen ζ ρc

2
2

2 i (3.8) mot-
svaras av det engångsmotstånd som uppkommer när fluiden passerar strypningen.
Slutligen är g tyngdkraften.

Vidare antas att arean på båda sidor om strypningen är A och förenklingen
A = Aeff görs. Tillsammans med kontinuitetsekvationen, A1v1ρ = A2v2ρ, ger det
att v1 = v2 = v. Vi väljer c = v och löser ut v, vilket ger

v =
√

2p1 − p2
ζρ

(3.9)

Massflödet ṁ defineras enligt ṁ = Avρ, vilket med (3.9) ger

ṁ = A
√

2ρp1 − p2
ζ

(3.10)

Det maximala antalet dynamiskt tryck som kan tappas vid passagen av vår tänkta
strypning är ett, d.v.s. ζ = 1. Med det menas att fluidens hastighet är noll efter
övergången, om strypningen är helt ideal. Exempelvis i en strypning med liten
tvärsnittsarea som har sitt utlopp i en stor tank, förloras hela det dynamiska
trycket enligt Alvarez (1990). Det bör påpekas att vi givetvis kan tappa mer än
ett dynamiskt tryck i ett rör med exempelvis friktion.

En stor fördel med att modellera inkompressibla fluider är att tryckfallskoef-
ficienter ζ kan adderas. Har vi två strypningar med tryckfallskoefficienter ζ1, ζ2
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blir den resulterande tryckfallskoefficienten ζ = ζ1 + ζ2. Det går även bra att i ζ
baka in det tryckfall som härrör från friktion i ett givet rör, se exempelvis Alvarez
(1990).

I rapporten kommer tryckfallskoefficienten ζ att även anges med K, d.v.s.
ζ = K.

3.3.2 Kompressibel fluid
För en kompressibel fluid är densiteten ρ(v) en funktion av hastigheten. Enligt
bilaga A, samband (A.5) och (A.6) kan detta skrivas

ρ = ρ0
(

1 + γ − 1
2
M2
)− 1

γ−1 (3.11)

där ρ0 är fluidens densitet för stagnationstillståndet1 ochM är Machtalet. För låga
hastigheter, M < 0.3, visar det sig att ρ ≈ ρ0 och kompressibiliteten av fluiden
kan försummas. Detta gäller när fluiden är luft, vilket medför γ = cp/cv = 1.4.
När hastigheten ökar, minskar densiteten enligt (3.11).

Eftersom densiteten ρ(v) ej är konstant för en kompressibel fluid gäller inte
uttrycket (3.10), däremot är (3.10) en bra approximation för M < 0.3 eftersom
ρ ≈ ρ0.

För att bestämma massflödet i en strypning utgår vi från figur 3.2. Vidare
görs nedanstående antagande där tryckomvandlingarna antas ske isentropt. d.v.s.
adiabatiskt och reversibelt. Detta ger följande två hjälpsatser för trycksamband,
där p0, p samt q får index enligt figur 3.2, d.v.s. det totala, statiska samt dynamiska
trycket.

Figur 3.2. Bilden visar ett rör med arean A1. I röret finns en strypning (benämns nozzle) med
effektiv area A. Görs antagandet att A1 >> A kan det dynamiska trycket försummas i höger
respektive vänster rörända. På samma sätt skulle två tankar kunna vara sammanbundna via en
strypning. Bilden är tagen från Andersen (2001, s. 25).

Lemma 3.1 Uppströms strypningen, exempelvis i en reservoar, gäller p01 = p1 +
q1 = p1. Motsvarande gäller nedströms strypningen, d.v.s. p02 = p2. Att q1 = q2 =
0 i detta fall beror på att fluidens hastighet i detta område antas vara försumbart.

1Stagnationstillstånd är det tillstånd som uppnås när en fluids uppbromsning till stillastånede
är förlustfri och isentropisk. Därigenom gäller termologin att stagnationstryck och totalt tryck
är ekvivalenta.
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Lemma 3.2 Totaltrycket i en reservoar uppströms och i strypningen är lika. Inga
förluster uppträder och detta kan skrivas p03 = p01.

Lemma 3.2 och definitionen av det totala trycket medför att det statiska trycket
p3 i strypningen kan skrivas

p3 = p03 − q3 = p01 − q (3.12)

För att beskriva det totala trycket p02 efter strypningens utlopp anges p02 i antalet
dynamiska tryck q som gått förlorat vid övergången enligt

p02 = p03 − ζq = p01 − ζq ⇒ q = p01 − p02

ζ
(3.13)

där lemma 3.2 använts. För att beskriva massflödet, ṁ i en strypning definieras
Rstrypning enligt

Rstrypning ≡ R ≡ p03

p3
= p01

p01 − q = ζp01

p01(ζ − 1) + p02
= ζp1
p1(ζ − 1) + p2

(3.14)

där lemma 3.2, (3.12) och (3.13) använts.
Genom att använda härledningen i bilaga A tillsammans med R i (3.14) kan

massflödet skrivas enligt
ṁ = p0A√

RairT0
X (3.15)

där

X =

√
2γ
γ − 1

R(γ−1)/γ − 1
R(γ+1)/γ (3.16)

X-funktionen har ett maxvärde, och detta maxvärde inträffar för R ≈ 1.893, vilket
kan visas om X i (3.16) deriveras m.a.p. R. Om en derivering inte känns allt för
lockande kan figur 3.3 studeras. Genom att sätta R = 1.893 i (3.16) erhålls ett X =
0.6847 som således är maxvärdet för funktionen. Används formel (A.13) i appendix
ger maxvärdet av X-funktionen ett MachtalM = 1. Om strypningen är den i figur
3.2 inträffatM = 1 där tvärsnittsarean är minst (d.v.s. i utloppet där arean är A),
förutsatt att tryckskillnaden PO1 − PO2 i figur 3.2 är tillräckligt stor. Hastigheten
i utloppet kan aldrig bli större än M = 1. Experimentella undersökningar visar
att det är area A som sätter begränsningen på hur stort massflödet kan bli i
förhållande till ett givet totaltryck uppströms röret. Det betyder att om M = 1
uppnås i utloppet, spelar det ingen roll om nertrycket fortsätter att sänkas (så
att tryckskillnaden blir större) för att på så sätt få ett större massflöde. Det är
endast effektivarean och uppströmstrycket som bestämmer hur stort det maximala
massflödet kan bli. När X-funktionen kommer upp i maxvärdet är även massflödet
maximerat och när denna gräns är nådd kallas det att fluiden chokar (Andersen,
2001).

En graf över den modifierade X-funktionen som tar hänsyn till att en fluid cho-
kar kan ses i figur 3.3. Massflödet för fluiden är således konstant (och maximerad)
när maxvärdet på X-funktionen passeras. Fortsättningsvis är det den modifierad
X-funktionen som avses, när X-funktionen diskuteras om inget annat anges.
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Figur 3.3. Figuren visar X-funktionen och den modifierade X-funktionen som tar hänsyn till
att en fluid chokar. Vidare är X en funktion av R. När X-funktionen når sitt maxvärde är även
massflödet för fluiden maximerad.

Det bör påpekas att om totaltrycket p0 före en strypning är konstant, kan mass-
flödet begränsas eftersom X-funktionen har ett maxvärde. Om istället totaltrycket
p0 varieras kan massflödet i teorin bli oändligt stort eftersom ett godtyckligt p0
kan väljas. Detta eftersom p0 finns i täljaren i (3.15) vilket kan ge ett godtyckligt
stort massflöde. Detta i sin tur beror på att allmänna gaslagen används vid här-
ledning av massflödet för en kompresibel fluid, där densiteten hos en gas ökar vid
ökande tryck.

Det är viktigt att lägga märke till att om (3.13) ska gälla, kan inte mer än ett
dynamiskt tryck förloras i strypningens utlopp. Enligt tidigare sker detta exem-
pelvis om strypningen leder direkt ut i en stor tank. Antalet dynamiska tryck som
tappas begränsas således även här till ζ ∈ [0, 1]. Om fluiden är kompressibel går
det inte att addera tryckfallskoefficienter lika enkelt som för en icke kompressibel
fluid, vilket följande exempel ska visa.

Exempel 3.1
Antag att vi har ett rör som vi vill modellera och simulera, där friktionen som beror
på skrovligheten i röret kan försummas. Röret består av tre stycken engångsmot-
stånd, vilka exempelvis kan vara rörböjar. Vidare antas att tryckomvandlig sker
isentropt (adiabatiskt och reversibelt), samt att röret inte upplagrar någon massa
utan kontinuitetsekvationen gäller i samtliga tvärsnittsareor. Varje engångsmot-
stånd har värdet ζ1 = ζ2 = ζ3 = 0.9. Den effektiva arean för varje strypning sätts
lika, exempelvis till Aeff1 = Aeff2 = Aeff3 = 0.004.

Antag nu att vi vill, precis som i fallet att fluiden var inkompressibel, ersätta
samtliga tre strypningar med en ersättningsstrypning där tryckfallskoefficienter
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adderas, d.v.s. ζ4 = ζ1 + ζ2 + ζ3 = 2.7, samt har effektivarean Aeff4 = Aeff1 =
Aeff2 = Aeff3 = 0.004. Randvillkoret uppströms sätts till ett fixt värde på 200 kPa,
medan trycket nedströms varierar linjärt från 200 till 0 kPa. Figur 3.4 visar hur
det modellerade systemet ser ut i Dymola.

Figur 3.4. Modell över tre seriekopplade strypningar, samt en ersättningsstrypning som är
summan av dessa. På höger och vänster sida har vi randvillkor i form av tryckkällor. S1 håller
ett konstant lufttryck på 200 kPa medan tryckkällan SV1 har ett linjärt variabelt lufttrycket
mellan 0 till 200 kPa. Detta betyder att tryckfallet över de seriekopplade strypningarna samt
ersättningsstrypningen också varierar linjärt, och exemplet ska symbolisera vilket massflöde som
uppnås vid respektive tryckskillnad (S1 - SV1) för de båda modelleringssätten.

Noderna NT1 och NT2 i figur 3.4 kan ses som små tankar enligt avsnitt 3.2, där
flödesupplagring sker. Volymen av dessa tankar är så liten att flödesupplagringen
kan försummas. Det som ska studeras i simuleringen av modellen i figur 3.4 är hur
givet tryck påverkar massflödet i det båda modelleringsfallen.

Simuleringsresultaten i figur 3.5 (delfigur 1) visar att den högsta hastigheten
som kan erhållas i ett antal seriekopplade strypningar inträffar i den högra stryp-
ningen PO3 i figur 3.4, d.v.s. den strypningen som har direktkontakt med det
lägre mottrycket i form av den variabla tryckkällan SV1. Enligt Anderson (1991)
erhålls inte högre hastigheter än M = 1 om inte ett venturiliknande2 rör används.
I delfigurer 1 och 2 ser vi att det finns en gräns på hur lågt mottrycket SV1 får
vara innan flödet genom PO3 chokar. Mottrycket SV1 utgörs av x-axeln i samtliga
delfigurer. Delfigur 1 visar att fluiden chokar eftersom M = 1 uppnås vid 80 kPa
och fortsätter att vara det trots att mottrycket i form av tryckkällan SV1 sänks.
Delfigur 2 visar vilka tryck som uppnås i tryckkällor och noder mellan strypning-
ar. Därigenom kan en tryckskillnad över en strypning bestämmas. Det intressanta
i delfigur 2 är att trots mottrycket i tryckkälla SV1 sänks linjärt från 200 till
0 kPa sänks inte trycket i noden NT2 linjärt utan stannar upp vid samma tryck
som M = 1 erhålls i delfigur 1. Därigenom indikerar även delfigur 2 att fluiden

2Ett rör som liknar strypningen i figur 3.2, men är symmetriskt. Detta medför att energin i
fluiden tas till vara vid utloppet vilket ger en hastighet högre änM = 1. För att detta ska inträffa
måste röret vara rätt dimensionerat och tryckfallet tillräckligt stort. Dock finns det fortfarande
en maxgräns för massflödet (Anderson, 1991), och den modifierade X-funktionen gäller även här
.



3.3 Grundekvationer för strömning i ett rör 25

genom PO3 chokar. Eftersom massflödet genom samtliga strypningar måste vara
lika (vilket delfigur 3 bekräftar) kommer trycket i NT1 att ställa in sig enligt graf
NT1 i delfigur 2.
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Figure 1 − Machnumber in each orifice
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Figure 2 − pressure between each orifice
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Figure 3 − massflow trough each orifice
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Figure 4 − massflow trough PO1 and PO4
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Figur 3.5. Komponenter för respektive graf återfinns i figur 3.4. I samtliga delfigurer visar
x-axeln trycket hos den tryckkälla, SV1 som har variabel intensitet. Tillsammans visar delfigur
1, 2 och 3 att massflödet och hastighet i respektive strypning förblir konstant när trycket i
tryckkällan SV1 sänks från 80 mot 0 kPa. Delfigur 1 visar hastigheten för fluiden i respektive
strypning. Delfigur 2 visar trycket i noderna respektive källorna. Delfigur 3 visar massflödet
genom respektive strypning. Delfigur 4 visar hur tryckfallskoefficient och effektivarea bör se ut
för en ersättningsstrypning av de tre seriekopplad strypningarna. Genom att justera A kommer
massflödet att förstärkas/förminskas, och K bestämmer vid vilket tryckfall massflödet börjar vika
av. Tillsammans kan aktuell area och tryckfallskoefficient erhållas för ersättningsstrypningen.

Massflödet genom varje strypning i det seriekopplade systemet är lika, men
inte för massflödet genom ersättningsstrypningen PO4 enligt delfigur 3 i figur 3.5.
Fluiden genom PO4 chokar inte, vilket är orimligt i detta fall. Löses samband
(3.14) m.a.p. ζ erhålls:

ζ = R(p1 − p2)
p1(R− 1)

=
/
p2 = 0

/
= R

R− 1
≈ 1.8929

1− 1.8929
= 2.12 (3.17)

Enligt (3.17) ger ett ζ > 2.12 inte upphov till någon chokning oavsett hur högt
totaltryck eller lågt statiskt tryck som uppträder i strypningen. Ett ζ > 2.12 är så-
ledes fysikaliskt orimligt vad gäller kompressibla fluider. Sista delfiguren i figur 3.5
visar hur en anpassning av ζ = K och Aeff = A leder till en bra kurvanpassning av
det verkliga massflödet genom de seriekopplade strypningarna. Dessa parametrar
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har valts genom att testat olika värden på K och A för att sedan grafiskt stude-
ra hur väl massflödet genom strypningen PO4 överensstämmer med det korrekta
massflödet genom de seriekopplade strypningarna.

3.4 Förenklingar
Alla modeller som idag används i olika sammanhang, där verkliga förlopp ska
modelleras, är mer eller mindre förenklingar av verkligheten. Redan i föregående
avsnitt när massflödet för en kompressibel fluid härleddes infördes ett antal för-
enklingar, eftersom vi inte känner till hur det exakta sambanden mellan variabler
ser ut. Exempelvis uppträder friktion i alla processer där en fluid strömmar. Det
är även en förenkling att påstå att en fluid är inkompressibel, eftersom en sådan
fluid inte existerar i verkligheten.

För en modellskapare är det alltid en avvägning mellan hur förenklad/komplex
modell det är som ska åstadkommas. En komplex modell är svår att analysera,
samt kräver långa exekveringstider. Å andra sidan, en förenklad modell kanske
inte är tillräckligt noggrann för det givna syftet (Ljung & Glad, 2004).

I en ideal gas försummas molekylers volym och interaktionskrafter. En bättre
approximation av en verklig gas är att ta med dessa krafter, vilket ger Van der
Waals lag för icke ideala gaser enligt Kittel och Kroemer (1980). Den skrivs, med
lämpliga konstanter a och b, enligt

(p+ a

(V/m)2 )(V −mb) = mRT (3.18)

Första faktorn i (3.18) ger upphov till ett lägre statiskt tryck än i fallet med en
ideal gas, och andra faktorn kompenserar för molekylers volym, vilket medför ett
högre statiskt tryck. När en gas ska modelleras och den approximeras med en ideal
gas bör vi ha i åtanke att en ideal gas ger dålig noggrannhet vid höga tryck och
små volymer.

När stora system ska simuleras blir kraven automatiskt högre vad gäller simu-
leringshastighet på komponentnivå. Detta resulterar i att vid modellering av kom-
ponenter läggs stor vikt på approximativa och förenklade uttryck. Detta avsnitt
berör några av de förenklingar som blir aktuella vid implementering av ekvatio-
nerna i de föregående avsnitten.

Exempelvis användes förenklingen med en ideal gas i avsnitt 3.2, när grund-
sambanden för en tank presenterades. En mer korrekt beskrivning hade varit att
använda Van der Waals lag (3.18).

3.4.1 Turbulent strömning
Vid turbulent strömning uppträder ett kvadratiskt uttryck enligt (3.10). Ekvatio-
nen gäller då p1 > p2.
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Vid numerisk lösning av kvadratiska uttryck av typen w ∝ √Δp, uppträder
svårigheter kring punkten Δp ≈ 0. Derivatan dw

dΔp ∝ 1√
Δp
→ ∞ då Δp → 0,

vilket enligt Casella et al. (2006) medför att moderna integratorer kompenserar
den snabbt varierande derivatan genom att minskar steglängden. Detta resulterar
i att simuleringen blir tidskrävande.

I fluidbiblioteket implementerat i Modelica löses problemet med kvadratiska
uttryck genom att införa olika typer av hjälpfunktioner kring Δp = 0. En av
funktionerna, regRoot2, ersätter ett givet intervall kring Δp = 0 med ett tredje-
gradspolynom. Att ”linjärisera” med ett polynom av grad tre medför kontinuerliga
derivator längs hela Δp-axeln, vilket gynnar den numeriska lösaren. Om endast
ett förstagradspolynom används vid linjäriseringen blir övergången mellan linjäri-
seringen och det kvadratiska uttrycket inte mjuk, d.v.s. derivatan är diskontinuerlig
i två punkter (Casella et al., 2006).
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Figur 3.6. Karakteristik för det exakta (3.10), och det förenklade kvadratiska uttrycket. Båda
graferna visar tryckfall Δp för respektive uttryck som funktion av massflöde w. I det förenklade
uttrycket används funktionen regRoot2 som finns i Modelicas fluidbibliotek.

Figur 3.6 visar hur övergången mellan turbulent och laminärt flöde går till i
praktiken när regRoot2 används. I figuren ser vi att derivatan blir konstant kring
Δp = 0, och således ställer inte detta till några problem för lösaren. Däremot
antyder figuren att derivatan hos det exakta kvadratiska uttrycket är oändlig för
Δp = 0, vilket enligt Casella et al. (2006) inte är att föredra vad gäller numerisk
lösning.

I vår fysiska verklighet existerar inga oändliga derivator vid låga tryckfall,
vilket ekvation (3.10) förespråkar. Istället visar det sig att vid små flöden övergår
uttryck (3.10) till w ∝ Δp, d.v.s. en övergång från turbulent till laminärt flöde.
Vår förenkling i detta fall visar sig inte bara vara en förenkling, utan även en
bättre överensstämmelse av det verkliga flödet (Casella et al., 2006).
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Om fluiden är kompressibel uppträder på liknande sätt ett kvadratiskt uttryck,
där samma tillvägagångssätt med avseende på linjärisering tillämpas. I detta fall
är det X-funktionen i (3.16) som linjäriseras.

3.4.2 Kompressibel fluid
Den enklaste förenklingen som kan göras för en kompressibel fluid är att anta
att den är icke kompressibel, och därigenom tillämpa Bernoullis ekvation. Enligt
tidigare vet vi att om hastigheterna är låga, är detta en bra approximation. Att
beräkna resulterande tryckfallskoefficienter på seriekopplade strypningar är väldigt
enkelt om fluiden är inkompressibel, eftersom det bara är att addera respektive
tryckfallskoefficient. Detta avsnitt visar på olika förenklingar som kan göras då
fluiden är kompressibel.

I praktiken, vad gäller implementeringen av strypningskomponenten, finns det
ingen direkt information om hur det statiska eller dynamiska trycket ser ut inne i en
strypning. Dessa tryck kan istället beskrivs genom de kända statiska trycken, p1, p2
på var sida om strypningen enligt (3.14). I figur 3.7 visas en makroskopisk bild över
strypning i figur 3.2, d.v.s. det som händer inne i strypningen måste komponenten
på något sätt hantera utifrån de statiska trycken p1, p2. Detta eftersom det endast
är dessa tryck som finns att tillgå när en strypningskomponent ska implementeras.

Tank 1 Tank 2

p1 p2

PO

A
�

Figur 3.7. Bilden beskriver två tankar som är sammankopplade via en strypning PO med
arean A. På höger och vänster sida om strypningen verkar de statiska trycken p2 respektive
p1 som driver ett massflöde enligt pilens riktning. Vidare är bilden en förenkling av figur 3.2.
Denna bild av en strypning är i direkt konflikt med definition i avsnitt 3.3 där en strypning har
infinitesimal längd. Genom att studera flödeslinjerna i figur 3.1 kan vi tänka oss att bredden på
strypningen (i strömningsriktningen) i denna figur är av mindre betydelse eftersom det verkliga
flödet bildar flödeslinjer som går ihop mot mitten och ger en effektivarea Aeff vilken är mindre
än den geometriska arean A.

SAAB-formeln

Enligt Ellström (2007) finns det en speciell formel som har använts flitigt på SAAB
i Linköping genom tiderna p.g.a. trevliga egenskaper som vi snart ska se. Denna
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formel har fått namnet SAAB-formeln. För att erhålla SAAB-formeln utgår vi
från det inkompressibla sambandet (3.10)

ṁ = A
√

2ρp1 − p2
ζ

men istället för att anta att densiteten är konstant genom strypningen definieras,
enligt allmänna gaslagen, densiteten i det areasnitt där exakt halva tryckfallet
gäller för den strömmande fluiden enligt (3.19). Se exempelvis figur 3.7, där halva
tryckfallet inträffar någonstans mellan de två tankarna.

ρm = pm
RT0

= p1 + p2
2

1
RT0

(3.19)

där R är gaskonstanten. Densiteten beror således på de olika trycken p1 och p2
som i praktiken är variabla. Därigenom blir även densiteten variabel, men konstant
längs hela strypningen.

Sätter vi in (3.19) i (3.10) erhåller vi ett massflöde wm enligt

w2
m = A2 2ρm(p1 − p2)

ζ
= A2 p

2
1 − p22
ζRT0

(3.20)

Vi erhåller SAAB-formeln genom kvadratroten av uttrycket ovan enligt

w = A√
ζRT0

√
p21 − p22 (3.21)

som gäller bra vid låga hastigheter. Formeln gäller bra för Machtal < 0.3 och hän-
visar till nedanstående jämförelse. Fortsättningsvis gäller samband (3.21) endast
för p1 ≥ p2 och riktningen för massflödet w är från högre till lägre tryck.

Antag att ett rör delas upp i två delar där varje rördel har tryckfallskoefficienten
ζ1, ζ2. Rördelarna separeras av det kända trycket pn. Samband (3.20) kan skrivas
enligt

w2 = A2 p
2
1 − p2n
ζ1RT0

(3.22a)

w2 = A2 p
2
n − p22
ζ2RT0

(3.22b)

där vi löser ut pn och erhåller

p21 − p22 = (ζ1 + ζ2)RT0

A2 w
2 = ζ RT0

A2 w
2 (3.23)

Genom att använda SAAB-formeln kan tryckfallskoefficienter enkelt adderas för
kompressibla fluider, samt erhålla ett enklare uttryck än den exakta beskrivning-
en som utgår från X-funktionen. Förr i tiden, när datamaskiner inte var vanligt
förekommande, användes SAAB-formeln flitigt vid handräkning p.g.a. dessa egen-
skaper. Dagens datorer hanterar flyttal på ett bra sätt och därigenom blir inte
det exakta uttrycket (3.15) som bygger på X-funktionen speciellt krävande beräk-
ningsmässigt om den jämförs med SAAB-formeln (3.21). I denna rapport kommer
SAAB-formeln däremot att användas p.g.a. egenskapen i (3.23), d.v.s. tryckfallsko-
efficienter kan enkelt adderas precis som i fallet med att fluiden var inkompressibel.
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Hans-formeln

Om densiteten ρm i (3.20) istället beräknas enligt ρm = ρ2 = p2/RT0, där ρ2, p2
är densiteten respektive det statiska trycket i utloppet av strypningen i figur 3.7
erhålls Hans-formeln (Uppkallad efter Hans Ellström). Detta analogt med föregå-
ende härledning ger

w2 = A2 2ρ2(p1 − p2)
ζ

= A2 2(p1 − p2)p2
ζRT0

(3.24)

Denna formel kommer inte användas i rapporten mer än i nedanstående jämförelse.

Jämförelse mellan de två förenklingarna

En jämförelse mellan samtliga tre formler (3.15), (3.21) och (3.24) för en kompres-
sibel fluid kan ses i figur 3.8, där systemet i figur 3.7 simulerats med respektive
formel. Dock har p1 ett fixt värde i experimentet, medan p2 antar alla värden mel-
lan p1 och 0 kPa (dock visas inte alla dessa i figuren). I samtliga delfigurer i figur
3.8 visar x-axeln tryckskillnaden p1−p2. Det bör påpekas att det har betydelse för
simuleringsresultatet hur p1 väljs och det är inte enbart tryckskillnaden som har
betydelse när en kompressibel fluid simuleras. I dessa simuleringar är p1 = 200 kPa.

Enligt tidigare vet vi att en fluid som uppnår M = 1 kommer att choka,
och därigenom kommer massflödet att nå sitt maxvärde. Figur 3.8 antyder att
massflödesfunktionen som utgår från X-funktionen chokar vid en tryckskillnad på
18 kPa (delfigur 1,2) respektive 85 kPa (delfigur 3,4). Detta får således anses som
den korrekta beskrivningen av en kompressibel fluid.

I delfigur 1 och 2 syns att de två förenklade formlerna för en kompressibel fluid
inte chokar eftersom massflödet fortsätter att öka, trots att formeln för massflödes-
beskrivningen som utgår från X-funktionen planar ut. Genom att studera delfigur
1 och 2 kan vi sluta oss till att vid låga hastigheter,M < 0.3, är samtliga tre grafer
i delfigur 1 ganska lika, d.v.s. vid en tryckskillnad < 4 kPa. På motsvarande sätt
kan graferna i delfigur 3 och 4 studeras och här gäller bra överensstämmelse vid
en tryckskillnad < 30 kPa, vilket enligt delfigur 4 motsvaras av ett M < 0.3.

Särskilt överensstämmande är Hans-formeln för ett ζ ≈ 1, men vid mindre ζ
blir approximationen lika dålig som SAAB-formeln då tryckskillnaderna är stora.
Det är lätt att luras och tro att Hans-formeln chokar i delfigur 4, men eftersom
Hans-formeln har p2 i nämnaren kommer flödet att gå mot 0 när mottrycket p2
går mot 0, d.v.s. när vi förflyttar oss tillräckligt långt åt höger längs x-axeln,
vilket inte syns i figuren. Genom att modifiera Hans-formeln på lämpligt sätt
skulle en funktion som chokar kunna erhållas. Dock är inte detta aktuellt eftersom
överstämmelsen vid små ζ inte är acceptabel.

3.5 Modellering av 2-fasflöde
Att modellera ett 2-fasflöde innebär att ett system där två fluider förekommer och
på något sätt samverkar ska beskrivas. 2-fasflöden är komplicerade att modellera
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Figur 3.8. Figuren visar massflödet för en viss tryckskillnad med den exakta formeln som tar
hänsyn till chokning, samt SAAB-formeln och Hans-formeln som båda bygger på förenklingar.
Simuleringarna utgår från figur 3.7 där p1 hålls konstant (200 kPa), och p2 varieras mellan p1
och 0 kPa. Tryckskillnaden längs x-axeln utgörs således av trycket p1 − p2. Två olika fall, K =
0.2 och K = 0.9, visas. I delfigur 2 och 4 visas grafen över machtalet som erhålls i strypningen
som utgår från den korrekta massflödesbeskrivningen som bygger på X-funktionen. I delfigur 2
och 4 är det lättare att se när fluiden chokar. I delfigur 1 börjar graferna att skilja sig åt vid
en tryckskillnad på 4 kPa vilket i delfigur 2 motsvaras av M = 0.3. På motsvarande sätt börjar
graferna i delfigur 3 skilja sig åt vid en tryckskillnad på 30 kPa vilket enligt delfigur 4 motsvaras
avM = 0.3. Därigenom kan det konstateras att de förenklade formlerna gäller bra för hastigheter
underM = 0.3. Lägg märke till att det är olika tryckfall på de två övre och de två undre bilderna.

eftersom fluiderna tillsammans skapar ett antal olika mönster och skepnader. Flö-
det i ett rör kan exempelvis ske stötvis mellan de olika fluiderna, ena fluiden kan
anta små bubblor, båda fluiderna kan rinna tillsammans i röret samtidigt med ett
jämt flöde, och så vidare (Streeter, 1961).

På var sida om ett rör/strypning finns en port och i fortsättningen görs be-
gränsningen att respektive port endast kan vara täckt av en fluid åt gången. (Om
vi exempelvis antar att en port har arean A, är således hela denna area täckt
av antingen luft eller bränsle, inte både och.) Detta är en bra approximation om
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bränslenivån i en tank passerar en port snabbt, och motsvarande port således
inte är täckt av både bränsle och luft samtidigt under någon längre tid. Detta
resonemang leder till följande definition:

Definition 3.1 En port i en strypning, ventil, m.m. är bränsletäckt om motsva-
rande port i en tank, där komponenten är kopplad, är bränsletäckt. Om inte porten
är bränsletäckt är den lufttäckt.

Sats 3.1 säger att det är tanken, som är kopplad till en strypning, som bestämmer
om det är luft eller bränsle på en port. Detta leder till påföljande definition:

Definition 3.2 Om en port i en tank är bränsletäckt är ett massflöde av luft ut
från tanken, via aktuell port, ej möjligt. Motsvarande gäller om porten är lufttäckt.

Enligt definition 3.2 är ett massflöde av luft ut från tanken ej möjligt om tankens
port är bränsletäckt, däremot är ett inflöde av luft möjligt om tryckförhållandena
är rätt.

Fortsättningsvis diskuteras fallen att luft bubblar upp stötvis eller att flödet av
luft och bränsle är kontinuerligt. För att symbolisera första fallet kan vi tänker oss
en flaska fylld med vatten som vänds upp och ner. Vattnet kommer att rinna ut
stötvis samtidigt som det bubblar upp luftbubblor. I andra fallet, med kontinuerligt
flöde sätts ett sugrör in i flaskans öppning, och motsvarande experiment görs. Nu
uppstår istället ett kontinuerligt vattenflöde och flaskan töms betydligt snabbare
än om ett sugrör inte hade använts.

Enligt definition 3.2 är en förutsättning för att ett 2-fasflöde ska uppträda i en
strypning att en av portarna är lufttäckt och den andra porten är bränsletäckt.
Därigenom kommer massflödet för respektive fluid att ha motsatt riktning. Anta
att trycket är sådant att ett 2-fasflöde inträffar, vilket leder till ett massflöde av
de båda fluiderna genom strypningen enligt sambanden (3.10) och (3.15). Frågan
är hur arean A i respektive samband ska väljas? Om endast ett massflöde av en
fluid inträffar i en strypning är det logiskt att strypningens fulla area används i
det aktuella massflödessambandet.

För att presentera modelleringsproblemet med 2-fasflöde matematiskt antas
att det som styr 2-fasflödet är vilken tryckskillnad som uppstår över röret samt
hur stor del av röret som tilldelas respektive fluid, d.v.s. hur stor arean ska vara
i sambanden (3.10) och (3.15). För att förenkla räkningar används SAAB-formeln
(3.21) för den kompressibla fluiden, samt antagandet att en tryckfallskoeffici-
ent ζ = 1 används i respektive rör. Tryckskillnaden dp, över ett rör kan skrivas
dp = pair1 + pfuel1 − (pair2 + pfuel2) + Δp, där pair, pfuel är det statiska luft- re-
spektive bränsletrycket på given port. Δp = ρgh uppkommer eftersom det är en
höjdskillnad hmellan de två portarna, där g, ρ är tyngdkraften respektive bränslets
densitet.

I figur 3.9 är p1, p2 totala statiska tryck på respektive sida av röret. Eftersom
bränsle flödar åt höger i figuren består totaltrycket p1 av både lufttryck och bräns-
letryck. På höger sida är totaltrycket p2 endast ett lufttryck. Vidare antas bränsle
uppta arean Afuel, och motsvarande area Aair för luften. Summan av dessa areor
är rörets area A. Med sambandet (3.10) kan massflödet för den inkompressibla
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A1 = Afuel1 +Aair1 A2 = Afuel2 +Aair2

Δp = ρgh Δp

Figur 3.9. Flöde wfuel, wair som ger upphov till ett nodtryck pn. wfuel, wair har motsatt rikt-
ning, därav minustecknet. Vi antar att höjdskillnaden för båda rören är lika, vilket medför att
Δp är lika för båda rören. På vänster sida gäller det statiska trycket p1 = pfuel +pair och på höger
sida gäller det statiska trycket p2 = pair. Detta betyder att port 1 (till vänster) är kopplad till
en tank där porten är bränsletäckt, medan port 2 är kopplad till en tank där porten är lufttäckt.

fluiden i figur 3.9 skrivas

w2
fuel1 = 2ρA2

fuel1
(
(p1 + Δp)− pn

)
(3.25a)

w2
fuel2 = 2ρA2

fuel2
(
(pn + Δp)− p2

)
(3.25b)

För att bestämma jämviktstrycket pn för noden i figur 3.9, där massflödena i (3.25)
används, antas att ingen upplagring av massa sker i noden. Därigenom gäller likhet
för massflödena, d.v.s. wfuel1 = wfuel2. Ekvationssystemet i (3.25) löses m.a.p. pn.
Eftersom det är bränsle som ger upphov till ett jämviktstryck pn, kan detta tryck
istället kallas pnf (node fuel). Detta leder till följande jämviktstryck för bränslet

pnf = pn = A
2
fuel1(p1 + Δp) +A2

fuel2(p2 −Δp)
A2

fuel1 +A2
fuel2

(3.26)

pnf är det exakta trycket som erhålls i en nod som ligger exakt i mitten av två
likadana rör som i sin tur har tryckfallskoefficient ζ = 1. I båda rören är fluiden
inkompressibel och upptar arean Afuel1 respektive arean Afuel2.

För att bestämma ett jämviktstryck för noden i figur 3.9 m.a.p. luft används
SAAB-formeln (3.22). Detta ger:

w2
airl1 = A2

air1
p21 − p2n
ζ1RT0

(3.27a)

w2
air2 = A2

air2
p2n − p22
ζ2RT0

(3.27b)

Eftersom luftens densitet är mycket mindre än bränslets densitet (ρair << ρfuel)
försummas påverkan av luftpelaren ρairgh i luftfallet. På motsvarande sätt antas
att ingen flödesupplagring sker i noden och wair1 = wair2 gäller. Detta leder till
följande exakta uttryck för jämviktstrycket pna när en fluid är kompressibel

p2na =
A2

air1p
2
1 +A2

air2p
2
2

A2
air1 +A2

air2
=

(A−Afuel1)2p21 + (A−Afuel2)2p22
(A−Afuel1)2 + (A−Afuel2)2 (3.28)
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3.5.1 Gemensamt jämviktstryck?
Kan noden i figur 3.9 ställa in sig på ett gemensamt jämviktstryck som gäller för
både bränsle och luft, d.v.s. pn = pnf = pna?

Bränsleareor i båda rören är lika

För att försöka besvara ovanstående fråga görs först antagandet att lika stor del av
rörarean i båda rören tilldelas bränslet, d.v.s. Afuel1 = Afuel2. Resterande rörarea
tilldelas luften och således är även Aair1 = Aair2 eftersom båda rören har samma
area. pnf i (3.26) kvadreras enligt

p2nf = (p1 + p2)2

4
= p

2
1 + p22 + 2p1p2

4
≤ 2(p21 + p22)

4
= (p21 + p22)

2
= p2na (3.29)

där olikheten 0 ≤ (p1−p2)2 använts, och likhet inträffar om och endast om p1 = p2.
Höger sida i (3.29) är samma uttryck som (3.28) där antagandet Aair1 = Aair2
gäller.

Slutsatsen av (3.29) är att om Afuel1 = Afuel2, kan ett jämviktstryck pn i noden
inte hittas som gäller för både bränsle och luft. Detta eftersom likhet inträffar om
och endast om p1 = p2, vilket å sin sida betyder att massflödet w = 0.

Bränsleareor i båda rören är inte lika

En mer generell beskrivning är att anta Afuel1 = kAfuel2, där k ∈ R. Vidare sätts
tvärsnittsarean på båda rören till A = 1 och (3.26), (3.28) kan då skrivas

pnf = k
2A2

fuel2(p1 + Δp) +A2
fuel2(p2 −Δp)2

A2
fuel2(k2 + 1)

= k
2p1 + p2 + Δp(k2 − 1)

k2 + 1
(3.30a)

p2na = (1− kAfuel2)2p21 + (1−Afuel2)2p22
(1− kAfuel2)2 + (1−Afuel2)2 (3.30b)

Att lösa p2nf = p2na i (3.30) m.a.p. k är svårt analytiskt. Istället nöjer vi oss med
att lösa följande exempel numeriskt.

Exempel 3.2

Vi kan testa att lösa p2nf = p2na i (3.30) m.a.p. k med variablerna Afuel2 = 0.9 m2

p1 = 108 kPa, p2 = 110 kPa,Δp = 8 kPa, vilket ger ett k ≈ 0.9976 ⇒ A1 =
0.9976A2 = 0.8978.

Rörens fulla areor är inte lika

Ett ännu mer generellt fall är att anta att även rörens verkliga dimension är olika,
d.v.s. A1 �= A2. Utan att göra några fler beräkningar kan det konstateras att det
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blir komplicerade uttryck om vi ska bestämma hur stor del av ett rör som är täckt
av bränsle respektive luft i det generella fallet för ett rör med godtycklig dimension.

Svårigheten som även inträffar om detta fall och föregående fall ska översättas
till en modell är att både Afuel och k är okända. På något sätt måste vi specificera
förhållandet, samtidigt som vi vill bestämma det. Frågan är hur detta skall genom-
föras i praktiken? Denna fråga kommer inte att kunna besvaras i denna rapport,
men detta avsnitt ska belysa svårigheterna med att modellera ett 2-fasflöde där
ett gemensamt jämviktstryck för båda fluiderna inträffar i en nod.

3.6 Komponenter
Detta avsnitt behandlar vilka komponenter som är implementerade från grunden i
Modelica vilket är en del av detta examensarbetet och presenterades under syftet i
kapitel 1. Dessa komponenter finns i det nya bränslebiblioteket FA (Fuel and Air).
En översiktlig bild ges av hur detta är genomfört i praktiken. Det är framförallt
tank- och strypningskomponenten som är viktigast. Respektive komponent har ett
förkortat namn på två versaler som kommer från Easy5 för motsvarande kompo-
nent. I Easy5 är det endast tillåtet att ange bibliotek- och komponentnamn med
två versaler. Oftast betyder denna förkortning inte något speciellt, och därigenom
är det en smula konstlat att försöka ange vad komponentnamnen står för. Det är
smidigast om namnen överensstämmer när exempelvis komponenter verifieras mot
varandra.

3.6.1 Konnektor

Konnektorn som används för att kunna koppla ihop komponenter har namnet
port. I konnektorn finns följande variabler definierade

1. Statiskt bränsle- och lufttryck – p[1], p[2]. Dessa är implementerade i Mode-
lica som en vektor med två element. För att rapporten ska bli mer lättläst
kommer dessa tryck att anges enligt tidigare notation, d.v.s. pfuel respektive
pair.

2. Massflöde för bränsle och luft – w[1], w[2]. Även dessa är implementerade
enligt en vektor. På motsvarande sätt används notationen wfuel respektive
wair i rapporten.

3. Portkoordinater X och Z, uttryckta i ett globalt koordinatsystem.

4. Flagga för bränsle eller luft på porten.

Alla variabler förutom massflödet definieras som intensitetsvariabler, d.v.s. i en
knutpunkt sätts dessa variabler lika. Massflödet anges som en flödesvariabel och
adderas till noll i en knutpunkt enligt exempelvis Ljung och Glad (2004).
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3.6.2 Flygtank - TC
Komponenten TC (tank central) är en tvådimensionell3 tank som innehåller bå-
de bränsle och luft. Tanken spänns upp av enhetsvektorerna x̂ och ẑ och ligger
därigenom i samma plan som flygplanets höjd och längdriktning. Att tanken mo-
delleras på detta sätt beror främst på att det är i dessa led som g-krafterna är
störst. Vidare ska bränsleytan i tanken vara vinkelrät mot g-kraften som verkar
på flygplanet (Ellström, 1998).

Via portar, och om tryckförhållandena är rätt, kommer ett massflöde av bräns-
le/luft att kunna flöda ut/in i tanken. Även fallet med ett 2-fasflöde kommer att
kunna inträffa under rätt förutsättningar, men massflödet av respektive fluid har
alltid motsatt riktning för detta fall. Storleken på en port, ur tankens perspektiv,
är endast en punkt och saknar således en area. Detta medför att porten antingen
kan vara täckt av bränsle eller täckt av luft, inte både och. Därigenom kommer
den verkliga arean för porten att anges i en komponent som ansluts till tanken,
exempelvis ett rör. Således är det tankens huvuduppgift att ta reda på om det
finns bränsle eller luft på porten, som i sin tur förmedlar detta (via konnektorn)
till berörd komponent.

Dymola har stöd för animeringar, vilket gör att efter en simulering är utförd
kan nivån och ytan på bränslet visas grafiskt. Modelleraren kan således se en
översiktlig bild över hur bränslemängden i tanken varierar med avseende på tiden.

Ingen särskild hänsyn har tagits till att systemet som ska simuleras är styvt.
Ett sätt att minskas styvheten i ett pneumatiskt/hydrauliskt system är, enligt
Ellström och Steinkellner (2004) att vid ett visst tryck ersätta allmänna gaslagen
med ett linjärt samband. På så sätt blir derivatan dp

dV = konstant, och går inte
mot oändligheten som det annars skulle ha gjort. Lösaren behöver således inte
kompensera för detta genom att minska steglängden.

Implementation

Flygtanken TC, enligt Ellström (1998) utgår från tillståndsformen (3.6) som här-
leddes i början av detta kapitel, d.v.s.

⎧⎪⎨
⎪⎩
ṗair = Σwair

Vair
RT0 + ṁfuel

ρfuelVair
pair

ṁfuel = Σwfuel

Vair = V − mfuel
ρfuel

Att DAE:n (3.7) inte väljs beror på att lufttrycket är en bättre variabel att ha
som tillstånd än luftmängden. Det är lättare att ange trycket som initialvärde, än
hur stor massa luften har.

Om en port är lufttäckt kommer trycket på porten endast bestå av ett lufttryck
pair. I fallet att porten är bränsletäckt utövar även bränslet en hydrostatisk kraft
på porten. Resulterande tryck på porten blir pR = pair + pfuel, där pfuel = ρgh och

3Egentligen har vi en tredimensionell tank eftersom djupet (i ŷ-led) kan specificeras, men inga
krafter verkar i detta led.
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h är den vinkelräta höjden mellan bränsleytan och given port. pfuel kommer av

F =
h∫

0

ρAsgdz = ρAsgh ⇒ pfuel = F/As = ρgh (3.31)

där As är ytan på en bränslepelare.
Egentligen räcker det med att känna till en punkt på ytan, vilken som helst,

och var porten ligger för att räkna ut det hydrostatiska bränsletrycket pfuel. En
ansats är att ange avståndet, (och riktning) från porten till en punkt på ytan
genom att skapa en vektor d̄, enligt figur 3.10. De resulterande g-krafterna som
verkar på bränsletanken kan anges med en vektor ḡ. Således ger skalärprodukten
−ρ(d̄ · ḡ) det hydrostatiska bränsletrycket pfuel förutsatt att det är bränsle på
porten. Å andra sidan, är skalärprodukten −ρ(d̄ · ḡ) negativ så är porten täckt
av luft. Bränsletrycket kan därigenom sättas till noll. Bränsle respektive luft på
porten markeras med en flagga i konnektorn. Detta kan sammanfattas i följande
samband

pfuel =
{ −ρ(d̄ · ḡ) då −ρ(d̄ · ḡ) ≥ 0

0 då −ρ(d̄ · ḡ) < 0 (3.32)
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Figur 3.10. Flygtank TC med en port, där portens koordinat i xz-planet anges av användaren.
Tanken TC har bredden LT, höjden HT och djupet WT. Tanken har formen av ett rätblock,
men portarna kan bara placeras ut längs ”ena sidan”, d.v.s. i planet som spänns upp av x̂ och ẑ.

Trycken pfuel och pair är kontinuerliga, vilket betyder att onödiga events inte
behöver genereras. Detta medför bl.a. att det är lättare för lösaren att hantera ett
kontinuerligt system än ett diskontinuerligt system. När bränslenivån i en tank
passerar en port (som är punktformig) ska flaggorna i porten momentant swit-
cha mellan de två fluiderna, vilket är ett exempel på en diskontinuitet som kan
uppträda i tankkomponenten TC. Eftersom systemet innehåller både diskreta och
kontinuerliga förlopp är tankmodellen TC enligt Fritzson (2004) en hybrid modell.

Ett problem som uppträder vid simulering med dessa punktformiga portar i
tankkomponenten TC är att när bränslenivån är på väg att passera en port (an-
tingen ska porten bränsletäckas, eller så ska den lufttäckas) kommer simuleringen
att uppföra sig på ett ”icke önskvärt sätt”. Det icke önskvärda uttrycker sig i att
flaggorna för luft och bränsle i porten växlar mellan sant och falskt i princip vid
samma tidpunkt. Om en lösare med variabel steglängd används, kommer stegläng-
den att krympa väldigt mycket vilket leder till att simuleringen måste avbrytas.
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För att komma runt detta problem implementeras samma tankesätt, enligt Ell-
ström (1998) som i Easy5-komponenten, d.v.s. genom att införa ett dödband av
längd 2δm. Dödbandet fungerar så att om porten har höjd h i tanken så måste
bränslet upp till h+ δ innan flaggan för bränsle på porten sätts. På motsvarande
sätt måste bränslenivån ner till h− δ innan flaggan för luft på porten sätts. Detta
förfaringssätt fungera bra även i Modelica, och en lösare med variabel steglängd
kan nu användas.

För att räkna ut det hydrostatiska bränsletrycket, enligt tidigare (3.32), be-
höver bara en punkt på bränsleytan bestämmas. För att däremot kunna rita upp
bränslearean grafiskt måste totalt fem hörnpunkter beräknas. Dessa hörnpunkter
spänner tillsammans upp en polygon. Att bestämma dessa punkter görs enklast
genom att skriva en funktion SurfaceOfFuel, och göra ett funktionsanrop i TC.
Inargument till funktionen är arean av bränslet, höjd och längd av tanken samt
g-vektorn. Bränslet i tanken kan inta fyra olika grundpositioner, vilka visas i fi-
gur 3.11 och figur 3.12. Dessa kan i sin tur speglas till totalt 16 positioner, d.v.s.
fyra olika teckenkombinationer på komponenterna i g-vektorn kan uppträda. I tre
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Figur 3.11. Bränslets placering i flygtank TC för fall 1 och fall 2. Till vänster spänner bränslet
upp en vanlig triangel. I fall 2 utgör bränslet en delmängd av en triangel. Basen och höjden för
denna triangel anges med längderna x, z precis som i fall 1. Triangeln för fall 2 fås genom att
linjerna genom punkt 3 och punkt 5 fortsätter tills de möts. Eftersom bränslemängden i båda
fallen har mindre än 5 hörn kommer flera punkter att placeras längst ner till höger i tanken.
Numreringen av hörnen är vald på ett sådant sätt så att punkt 4 och punkt 5 alltid ligger på
bränsleytan. På motsvarande sätt ligger punkt 1 alltid till höger och längst ner i tanken för denna
kombination av tecken på komponenterna i g-vektorn.

av bränsletankarna (fall 2, fall 3 och fall 4) i figur 3.11 och figur 3.12 är arean
av bränslet en del av en större triangel (som i alla fall utom fall 1 ligger utanför
tanken). Basen och höjden på triangeln anges med längden x och z, som fall 1 i
figur 3.11 visar. Höjden och längden av tanken betecknas HT respektive LT enligt
figur 3.10. Tyngdkraften skrivs ḡ = (gx, gz)T . Koordinaterna som ska bestämmas
markeras med siffror i figurerna. Om höjden z på triangeln antas vara obekant ger
enkel algebraräkning ett x enligt

x = z gz
gx

(3.33)

eftersom g-vektorn alltid är vinkelrät mot bränsleytan.
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I första fallet ligger triangeln helt innanför tanken, och den vanliga formeln för
arean av en triangel ger höjden, där (3.33) används

z =
√

2gx
gz
A (3.34)

I fall 2 är z > HT, och den del av triangelarean som är innanför tanken (den ”lilla
triangeln” som sticker utanför tanken uppe i högra hörnet subtraheras från den
stora triangelns area) kan skrivas

z2
gz
2gx
− (z −HT)2 gz

2gx
= A ⇒ z = gxHT2 + 2Agx

2gzHT
(3.35)

Fall 3, d.v.s. z ≤ HT är analogt med fall 2. Bränslenivån i det sista fallet kan
bestämmas genom att lägga märke till att arean som inte bränsletäcks är analogt
med fall 1.
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Figur 3.12. Bränslets placering i TC för fall 3 och fall 4. I båda fallen utgör bränslet en
delmängd av en triangel. Basen och höjden på triangeln anges med längden x och z. I fall 3
ligger x utanför tanken men z ligger innanför. I fall 4 ligger både x och z utanför tanken. För
fall 4 behövs alla punkter som beskriver arean användas och därför är det 5 punkter som totalt
behövs för att kunna beskriva area-polygonen generellt.

Den resulterande funktionen SurfaceOfFuel, börjar med att beräkna x, z en-
ligt (3.33) och (3.34) samt matcha dessa värden mot de två villkoren x ≤ LT ,
z ≤ HT . Är dessa villkor uppfyllda beräknas och returneras de fem hörnpunkterna
enligt fall 1 i figur 3.11. Om villkoret inte är uppfyllt görs en ny funktionsberäkning
med z i (3.35) samt x i (3.33), och jämförs med villkoret x ≤ LT . Detta fortgår
tills de rätta hörnpunkterna har hittats.

3.6.3 Strypning - PO
Komponenten PO (short pipe or orifice) är främst en strypning, men kan även
användas som en förenklad rörkomponent. Används komponenten PO som en rör-
komponent bakas oftast friktion in i tryckfallskoefficienten vilket kan resultera i,
om röret är långt, att en tryckfallskoefficient ζ > 2.12 erhålls. Enligt (3.17) innebär
detta att en fluid inte chokar, vilket är fysikaliskt orimligt. Dessutom gäller sam-
band (3.15), som beskriver massflödet för en kompressibel fluid under antagandet
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att ζ < 1. Är röret däremot kort är strypningskomponenten ett bra alternativ
till ett rör. Det är alltid en övervägning hur enkelt eller komplext system som
ska åstadkommas, vilket är upp till modellskaparen. Strypningen PO ska kunna
hantera de två fluiderna bränsle och luft.

Komponenten PO har enligt Ellström (1998) två portar och upplagrar inte
någon massa. Fortsättningsvis antas att fluiden som strömmar i PO inte har nå-
gon rörelsemängd, vilket medför att PO enbart blir ett resistivt element. Vidare
behöver PO känna av koordinaterna (x, z) till de båda portarna. Modelleras PO
som enbart en strypning kommer (x1, z1) = (x2, z2) medan det för ett rör gäller
(x1, z1) �= (x2, z2).

Enligt Ellström (1998) ska PO kunna hantera fyra olika fall när det är luft
på den ena porten och bränsle på den andra. Tre av fallen visas i figur 3.13 där
det är bränsle på port 1 och luft på port 2. Det fjärde fallet är då wair = 0 och
wfuel = 0. Det är av yttersta vikt att studera olikheterna i (3.36), (3.37) och (3.38)
tillsammans med figur 3.13 för att inse vid vilka tryck respektive flöde är giltigt.
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Figur 3.13. Tre olika fall av strömning genom strypning PO när det är luft respektive bränsle
på portarna. I första fallet är trycken markerade, och motsvarande tryck gäller i de påföljande
fallen. För bränslepelartrycket i röret gäller Δp = ρghrör och detta tryck utövar bränslet på port
2 i figuren. Massflödet av luft och bränsle har alltid riktning enligt pilarna i figuren.

För fall 1 gäller

pair1 + phyd1 + Δp > pair2 ⇒ wfuel > 0
pair1 + phyd1 ≥ pair2 ⇒ wair = 0 (3.36)

För fall 2 gäller

pair1 + phyd1 + Δp > pair2 ⇒ wfuel > 0
pair1 + phyd1 < pair2 ⇒ wair > 0 (3.37)
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För fall 3 gäller

pair1 + phyd1 + Δp ≤ pair2 ⇒ wfuel = 0
pair1 + phyd1 < pair2 ⇒ wair > 0 (3.38)

En fråga som är relevant i detta sammanhang är hur arean Aair, Afuel för respekti-
ve fluid ska väljas, d.v.s. hur stor del av strypningen med area Apipe som täcks av
bränsle respektive luft enligt diskussion i avsnitt 3.5. Om det är samma fluid på
båda portarna (fall 1 och fall 3) väljs Aair = Afuel = Apipe, eftersom detta förfa-
ringssätt är enklare att implementera. Om endast ett 1-fasflöde uppstår spelar det
ingen roll hur arean för den andra fluiden väljs eftersom det fallet aldrig uppträ-
der. Hur arean ska väljas när ett 2-fasflöde (fall 2) uppstår beskrivs i nedanstående
implementeringsavsnitt.

Implementering

Strypning PO har sin utgångspunkt i sambandet (3.10) för den inkompressibla
fluiden, samt sambandet (3.15) för den kompressibla fluid. Vi kan också välja
att använda det förenklade SAAB-uttrycket för den kompressibla fluiden och då
används utrycket (3.21) istället för (3.20). I samtliga fall ingår det kvadratiska
uttrycket och detta linjäriseras kring Δp = 0 m.h.a. funktionen regRoot2 som
återfinns i Modelicas fluidbibliotek. Vid vilka tryckskillnader linjäriseringen ska
komma igång beskrivs i avsnitt 4.1.1.

Komponent PO får koordinater till respektive port genom konnektorn, vilka
tillsammans med g-vektorn används för att bestämma Δp. Även flaggor för bränsle
och luft, samt vilka tryck som råder på portarna mottas via konnektorn. När väl
dessa variabler är kända kan aktuellt flödesfall sorteras ut och respektive flöde
beräknas.

Eftersom inte PO upplagrar någon massa gäller

Port_1.w[1] + Port_2.w[1] = 0;
Port_1.w[2] + Port_2.w[2] = 0;

Det som återstår är att välja hur arean för respektive fluid ska skalas när ett 2-
fasflöde uppträder. Strypningen PO hanterar två olika sätt att välja denna area
(icke-skalning, linjär skalning), vilka beskrivs nedan:

1. Den enklaste areabestämningen är att låta areorna för respektive fluid i
samband (3.10), (3.20) och (3.21) vara lika med rörarean enligt

Afuel = Apipe (3.39)
Aair = Apipe (3.40)

Denna skalning av arean kallas för icke-skalning av arean.

2. Den andra areabestämningen är att låta areorna variera linjärt mellan två
punkter där massflödet av bränsle ska starta/sluta. För att bestämma dessa
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punkter går vi tillväga enligt följande. Antag att likhet gäller i samband
(3.37) (det fallet när ett 2-fasflöde uppträder), d.v.s:

dpf = pair1 + phyd1 + Δp− pair2 = 0 (3.41)

vilket beskriver att ett flödet av bränsle ska starta/sluta. I detta gränsfall
är Afuel = 0, och samband (3.41) kan divideras med Δp för att erhålla en
lämplig skalning på arean för bränsle. För att vara extra tydliga skriver vi
ut areabestämningen explicit i (3.42) för fall 2 i figur (3.13).

Afuel = pair1 + phyd1 + Δp− pair2

Δp
Apipe (3.42)

När sedan vänstra sidan i olikheten (3.37) ökar kommer arean Afuel i (3.42)
att öka till en viss gräns tills det enbart är bränsle i röret. Vi ser i (3.42) att
problem uppstår om Δp = 0, vilket motsvaras av att ett rör är vinkelrätt
mot tyngdkraften. Men å andra sidan inträffar inte något 2-fasflöde i detta
läge.

På motsvarande sätt antas likhet i

dpa = pair1 + phyd1 − pair2 = 0 (3.43)

vilket beskriver att ett flödet av luft ska starta/sluta. I detta gränsfall blir
Aair = 0, och här divideras (3.43) med −Δp för att erhålla en lämplig skal-
ning på arean för luft

Aair = −pair1 + phyd1 − pair2

Δp
Apipe (3.44)

Dessa två sätt att ange respektive area innebär att det är mellan tryckskill-
naderna (dpf , dpa) som linjäriseringen uppträder.

Vidare kan det konstateras att det är enkelt att verifiera Afuel +Aair = Apipe
genom att addera sambanden (3.42) och (3.44). Detta verkar rimligt eftersom
det då går bränsle i en del av röret och luft i den andra delen. Detta betyder
också att arean för luft lika gärna kan bestämmas enligt Aair = Apipe −Afuel.

Sammanfattning

De parametrar en användare kan styra över i en PO-komponent sammanfattas i
följande fyra punkter:

• Vilken area har strypningen? Detta är den ”fysiska” tvärsnittsarean hos
strypningen och kallas i denna rapport för A eller Apipe.

• Vilken tryckfallskoefficient har strypningen? Denna parameter beskriver hur
många dynamiska tryck som förloras vid strypningspassagen, och benämns
ζ eller K.
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• Ska SAAB-formeln (3.21) eller uttrycket för X-funktionen (3.15) användas
när fluiden är kompressibel? Detta anges i komponenten med en boolsk para-
meter. Massflödet med utgångspunkt från X-funktionen används som stan-
dard.

• Hur ska arean Afuel, Aair för respektive fluid väljas när ett 2-fasflöde uppträ-
der? Komponenten använder de två sätten: icke-skalning och linjär skalning
av arean, där linjär skalning är standard.

3.6.4 Nod - NT
För att kunna koppla ihop flera PO-komponenter behövs en nod. Noden NT (nodal
tank) utgår från samma tillståndsform som finns beskrivet för flygtank TC, d.v.s.
(3.6). Enligt Ellström (1998) kan noden NT ses som en flygtank med liten volym.
Det finns dock en väsentlig skillnad, och det gäller hur portarna ska placeras i
noden. Koordinater till portarna i flygtank TC anges av användaren, men i noden
NT måste komponenten själv bestämma placeringen av dessa portar. Ett alternativ
är att placera alla portar på samma koordinat, exempelvis i mitten av noden, men
genom att göra det kommer alla portar samtidigt vara täckta av en fluid åt gången.
Detta medför att i en modell med två rör som är sammankopplade uppstår problem
med att erhålla ett 2-fasflöde. Är båda portarna exempelvis bränsletäckta säger
definition 3.2 i kapitel 3.5 att ett flöde av luft ut från noden är inte möjligt via dessa
portar, således kan ett 2-fasflöde inte uppträda eftersom ingen luft kan passera via
en nod med bränsletäckta portar.

Vi kan tänka oss att röret i figur 3.13 delas upp i två delar. De två rören
får utseende enligt figur 3.9 där en nod är placerad mitt emellan rören. För att
ett 2-fasflöde överhuvudtaget ska vara möjligt (enligt föregående stycke) via en
nod krävs att minst en av fluiderna på portarna skiljer sig åt. Används återigen
definition 3.2 i kapitel 3.5 är ett 2-fasflöde i teorin möjligt om exempelvis den
ena porten är bränsletäckt och den andra porten är lufttäckt i en nod NT med
två portar. Jämför de båda typerna av noder i figur 3.14. Den högra noden har
sina portar på samma ställe och i detta fall är båda portarna bränsletäckta. I
den vänstra noden är portarna separerade, vilket i detta fall innebär att port 1 är
bränsletäckt medan port 2 är lufttäckt.

Den implementerade NT-komponenten liknar den högra noden i figur 3.14.
Bränslenivån i noden känner bara av gz-komponeten4 i g-vektorn (detta är ett
rimligt antagande om noden är väldigt smal i x̂-led). För att bestämma om det är
luft eller bränsle på en portarna i noden kan vi, eftersom portarna är på samma
ställe, nöja oss med att bestämma hur stor del av nodens volym som utgörs av
bränsle. Är det mer än 50% bränsle i noden så är det bränsle på porten, och motsva-
rande gäller för luft. Dock uppstår ett flippande, precis som för TC-komponenten,
och detta flippande minskas med att ett dödband införs. Dödbandet i noden kan
anges genom att ovanstående procentsats för bränsle höjs till exempelvis 60%, och

4Eftersom det hydrostatiska bränsletrycket pfuel är så litet i förhållande till lufttrycket pair är
det möjligt att endast beakta lufttrycket i noden, men vi väljer ändå att ta med bränsletrycket,
d.v.s. det totala statiska trycket pfuel + pair.
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för att det ska vara luft på porten krävs att bränslet upptar mindre än 40% av
nodvolymen. Varje gång en port passeras resulterar det i att ett s.k. event gene-
reras, eftersom systemet är diskontinuerligt. Dessa events tar ner hastigheten på
simuleringen.

�

ḡ 



pair2

1 pair + pfuel


1, 2 pair + pfuel

Figur 3.14. Två typer av noder med utgångspunkt från TC. Den högra noden visar den
implementerade noden NT, där portarna är placerade på samma koordinat. Är alla portar på
samma koordinat medför detta att samtliga portar antingen är luft- eller bränsletäckta. I den
vänstra noden är portarna utflyttade en bit vilket resulterar i att det finns en möjlighet att ena
porten är bränsletäckt och den andra porten är lufttäckt. En viktig slutsats som uppträder när
portarna i noden sitter på samma koordinat är att även trycken på samtliga portar blir lika.

För att minska antalet events kan portarna placeras längs z-axeln vinkelrätt
mot bränsleytan enligt vänstra noden i figur 3.14, istället för att ha samtliga portar
på samma ställe. Tanken med detta förfarande är att portar i noden kan vara både
bränsle- och lufttäckta. Placeras inte portarna ut på rätt sätt finns risken att ett
”vattenlås5” bildas. Det går exempelvis inte att ansluta den övre tanken i figur 3.13
till port 1 i noden, och den nedre tanken i samma figur till port 2 i motsvarande
nod eftersom då uppstår ett vattenlås. För att kunna använda sig av den vänstra
noden i figur 3.14 krävs således att nodens portar placeras ut med hjälp av någon
form av logik som använder g-vektorn för att bestämma om porten tillhör en tank
som är över eller under noden. Den vänstra nodvariant har inte implementerats i
detta arbete, men vissa testfall kan köras genom att använda en tankkomponent
TC där portarna manuellt placeras ut enligt figuren.

Implementering

NT implementeras analogt med TC, men det finns vissa väsentliga skillnader.
Dels berörs NT bara av gz-komponeneten i g-vektorn, dels placeras portarna ut
på samma koordinat, d.v.s. i mitten av noden. En viktig sak att lägga på minnet
är att trycken på portar med samma koordinater är lika.

NT har fyra portar, vilket är ett fixt antal. Helst hade man velat skapa en nod
med ett godtyckligt antal portar, vilket stöds av språket Modelica. Konnektorerna
i noden, d.v.s. portarna skapas som en vektor som indexeras och ett godtyckligt

5Ett vattenlås spärrar ju som bekant oönskad avloppsluft att nå exempelvis en lägenhet,
d.v.s. ett 2-fasflöde stoppas. Samma princip gäller här, men ett vattenlås är inte önskvärt i en
implementerad nod.
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antal portar kan genereras genom att använda en for-sats. I vårt fall måste ett
dödband finnas på varje port som skapas med when-satser. I Dymola är en kom-
bination av when- och for-satser för komplicerat för kompilatorn, och därigenom
måste noder med ett fixt antal portar användas.

Behövs fler än fyra portar används en nod MT som är lika som NT, men med
nio portar istället. Det spelar ingen större roll om alla portar inte används i en
nod, men det är onödigt att använda en MT nod om det inte behövs eftersom
antalet ekvationer ökar med en nod med fler portar.

3.6.5 Ventiler - CV och PV
När komponenten PO implementerades lades nästan all kod i en icke fullstän-
dig modell, en s.k. partial model enligt Tiller (2004). PO får då det förenklade
utseendet enligt

model PO "Pipe or Orifice"
extends FA.Partial.PO;
parameter Modelica.SIunits.Area A = 0.004 "Area of pipe";

equation
A_pipe = A;

end PO;

där endast parametern för hur stor area strypningen har är specificerad genom
parametern A, resten av koden finns i den icke fullständiga modellen. I en vanligt
strypning eller rör är arean konstant, men i en ventil kommer arean att vara
variabel, vilket är den enda skillnaden jämfört med strypningskomponenten PO.
Alla andra samband är lika. Fördelen med Modelica är att tidigare implementerade
komponenter kan återanvändas vilket medför att CV (check valve) och PV (pipe
valve) ärver stora delar av den icke fullständiga PO-komponentens egenskaper.

Backventil - CV

CV är en backventil som bara släpper igenom flöde i en viss riktning. Vidare styrs
CV av tryckskillnaderna som verkar på de båda portarna. Dock måste tryckskillna-
den vara tillräckligt stor innan ventilen börjar öppnas. Arean har en sinusformad6

ökning till maxvärdet för full öppning är nådd. CV-modellen ser ut enligt följan-
de, där ValveSlopeSine är en funktion som bestämmer arean. Vill användaren
istället ha en linjär övergång från öppen till stängd ventil går det att ändra den
boolska parametern Smooth till false. Nedanstående kodexempel visar hur kompo-
nenten är uppbyggd, vilket kan jämföras med hur strypningskomponenten PO är
implementerad enligt ovan.

model CV "Check Valve"
extends FA.Partial.PO(K=2);
parameter Modelica.SIunits.Area A = 0.004 "Area of pipe";

6Att ökningen av arean är vald till en sinusform beror bara på att det ger en kontinuerlig
övergång, och funktionen finns lättillgänglig i Modelicas standardbibliotek. Även att det liknar
hur en cylinderformad ventil öppnar är bra.
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parameter Modelica.SIunits.AbsolutePressure DPC = 2500
"Opening pressure difference.";

parameter Modelica.SIunits.AbsolutePressure DPO = 5000
"Fully opened pressure difference.";

parameter Boolean Smooth = true
"If true, we have a smooth crossing from DPC to DPO.";

algorithm
A_pipe := A * FA.Functions.ValveSlopeSine(DPO,DPC,Smooth);

end CV;

Ventil - PV

PV är en ventil som antingen är öppen eller stängd. PV mottar en boolsk signal,
via en konnektor, som styr om ventilen är öppen eller stängd. När den boolska
signalen slår om från stängd till öppen, eller vice versa tar det Δt sekunder innan
ventilen är fullt öppen/stängd. Även i detta fall ökar genomströmmningsarean
enligt en sinusformad kurva.

3.6.6 Övriga komponenter
Ett antal övriga komponenter finns implementerade i FA biblioteket i Modelica.
Dessa komponenter är gemensam data (CD), pump (PS), källor, marktank (TB)
och g-vektor.

Gemensam data - CD

För sådan data som är gemensam för samtliga komponenter, definieras en CD-
komponent (common data) enligt

model CD "Common Data Interface"
inner parameter Modelica.SIunits.Density RF=800

"Density (rho) of the fuel.";
inner parameter Real RA(unit="J/(kg.K)") = 287

"Gas constant (R) of the air.";
inner parameter Modelica.SIunits.Temperature T=293

"Temperature in the total system.";
inner Modelica.SIunits.Acceleration GX
"g-load in x-direction.";

inner Modelica.SIunits.Acceleration GZ
"g-load in z-direction.";

Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput u[2] "Connector";

equation
GX = u[2];
GZ = u[1];

end CD;
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Det speciella med denna komponent är att parametrar och variabler definieras
som inner. I komponenten som sedan ska använda CD får man definiera Com-
monData som outer. Fördelen med att använda inner/outer är att gemensam
data som flera komponenter använder ändras på ett ställe. Även variabler som är
tidsberoende kan definieras enligt denna metod, vilket avsevärt förenklar model-
leringsförfarandet när komponenter ska fogas samman till större modeller via det
grafiska gränssnittet. Ett exempel över hur outer har används i en modell kan ses
nedan. Den mittersta raden visar att CommonData definieras som outer och sedan
initieras RF med densiteten av bränslet som anges i CommonData.

model TC "Flying Tank"
outer FA.CD CommonData;
parameter RF=CommonData.RF "Density (rho) of the fuel.";

.

.

Pump - PS

Enligt Ellström (1998) ska en pump transferera bränsle mellan två portar, där
flödet styrs av hur tryckskillnaderna mellan portarna är. Precis som med backven-
tilen kan flödet bara gå åt ett håll, och det är bara bränsle som kan transfereras.
I pumpkomponent PS (pump single curve) anges ett godtyckligt antal talpar som
beskriver vilket flöde som ska ges vid en viss tryckskillnad. Dessa talpar interpo-
leras (och utanför aktuellt område extrapoleras punkterna) med styckvis linjära
funktioner, vilket ger en pumpkurva för given pump. Vidare är PS en enkel pump-
modell som inte tar hänsyn till kavitation.

Pumpen mottar en signal som slår av/på pumpen. I animationsläget i Dymola
antar PS röd färg om pumpen är avslagen, och grön färg om pumpen är påslagen.

Källor - BP, BF, BV

BP (boundary pressure) och BF (boundary flow) är två typer av källor som finns
implementerade. Källorna håller ett konstant tryck eller ett givet flöde på por-
ten. I respektive komponent anges parametrar för portkoordinater. I tryckkällan
anges huruvida det är bränsle eller luft på porten, d.v.s. huruvida ett luft eller
bränsleflöde ska uppträda. Om en flödeskälla används spelar det ingen roll vilka
flaggor som gäller för bränsle och luft, flödeskällan upprätthåller alltid givet flöde
som användaren specificerar. En annan viktig egenskap är att tryckkällor endast
kan anslutas till en strypning, rör, ventil, o.s.v. medan en flödeskälla alltid måste
kopplas till en nod eller en tank.

Simuleringsmässigt är det en stor fördel att använda tryckkällor istället för
flödeskällor om bränsle respektive luft ska flöda in/ut i ett systemet. En flödeskälla
har alltid ett visst flöde, vilket kan resultera i att negativa bränslemassor kan
erhållas i en tank. Detta problem uppstår aldrig om en tryckkälla används istället.
Därigenom är flödeskällor delvis ofysikaliska.

Även en tryckkälla BV (boundary variable) med variabelt tryck på porten
finns implementerad. Denna källa behövs när vissa exempel i denna rapport ska
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simuleras, som systemet i figur 4.4 avsnitt 4.2.1.

Tank - TB

TB-komponenten (barrel tank) är en tank med precis samma egenskaper som
flygtanken TC som beskrevs i avsnitt 3.6.2. Enda skillnaden är att TB bara tar
upp krafter i ẑ-led.

G-vektor - GV

GV-komponenten (g-vector) används endast för att grafiskt visa vilken riktning
och storlek aktuell g-vektor har i diagramlagret. Komponenten har ingen som helst
påverkan på simuleringsresultatet av given modell.

3.7 Modellering av kontinuerligt 2-fasflöde
En stor nackdel med det modelleringsätt av rör (PO) och noder (NT) som är
beskrivet i föregående avsnitt uppkommer när exempelvis två rör ska seriekopplas,
och ett flöde av både luft och bränsle uppträder. Enligt tidigare fungerar noden NT
som en liten tank, där exakt samma tryck gäller på nodens samtliga portar (detta
eftersom portarnas koordinater är lika). I avsnitt 3.5.1. diskuterades vikten av
att hitta ett gemensamt jämviktstryck som gäller för båda fluiderna. Sambanden
(3.26) och (3.28) i avsnitt 3.5 visar att jämviktstrycken för respektive fluid kan
ändras genom att arean för exempelvis bränsle justeras. I strypningskomponenten
PO bestäms arean för bränsle enligt samband (3.42), vilket förmodligen inte är
den arean som krävs för att båda fluiderna ska ha samma jämviktstryck i noden.

Simuleringar som är gjorda i Dymola visar att respektive massflöde endast
blir kontinuerligt om jämviktstrycken är lika, annars uppträder diskontinuerliga
massflöden. Massflödena till noden pendlar mellan noll och ett maxvärde. Ur ett si-
muleringsmässigt perspektiv är kontinuerliga flöden att föredra, därför är det värt
att försöka åstadkomma detta. Att justera areor enligt avsnitt 3.5.1 blir komplice-
rat, helst om många rör är kopplade till en nod och detta modelleringsförfarande
kommer alltså inte att utvecklas något mer i denna rapport.

Ett intuitivt sätt att erhålla kontinuerliga flöden är att låta noden kompensera
för fluidernas skilda jämviktstryck. Detta kan göras genom att bränsle och luft
separeras i noden men fortfarande kommer att samverka. En bra bild över detta
kan ses i figur 3.15, där massflödena av bränsle och luft delar upp sig i noden.
Samverkan mellan fluiderna sker på så sätt att ökad bränslemängd i en nod ger ett
ökat lufttryck om inte noden utbyter luft med någon annan komponent. Vidare
används bränslemängden i noden för att kompensera de skilda jämviktstrycken
fluiderna har, d.v.s. via trycket pfuel.

För att åstadkomma det nya sättet att modellera ett 2-fasflöde behöver kompo-
nenterna PO och NT modifieras till viss del. Detta kommer att diskuteras vidare
i kapitel 4.3 där de nya rör- och nodkomponenterna får namnet PN och NN. För
att visa hur det hydrostatiska bränsletrycket pfuel bör se ut i noden i figur 3.15
studeras följande exempel.
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Figur 3.15. Principskiss för den modifierad noden NT, som i kapitel 4.3 kommer att kallas
NN. I noden separeras bränsle och luft för att noden ska kunna kompensera för fluidernas skilda
jämviktstryck. Afuel och Aair är arean för bränsle respektive luft, medan A är tvärsnittssarean
på röret. Nedre delen av noden är täckt av bränsle medan övre delen är täckt av luft. Egentligen
separeras bränsle och luft på samma höjd vilket medför att det inte är någon höjdskillnad som
figuren antyder (det är enklare att visualisera noden som i figuren).

Exempel 3.3
Antag att vi har två rör med arean A1 = 0.004 m2, A2 = 0.001 m2 enligt figur 3.9.
Vidare antas att förhållandet mellan luft och bränsle är desamma för de båda rören
och trycken är p1 = 108 kPa, p2 = 110 kPa,Δp = 8 kPa. Ekvation (3.26), (3.28)
ger pnf = 115.176 kPa, pna = 108.119 kPa. Tryckskillnaden bestäms enligt

Δpfa = pnf − pna = 7057 Pa

I detta exempel kommer således det hydrostatiska bränsletrycket på porten vara
7057 Pa, vilket medför ett kontinuerligt bränsle- och luftflöde. Om vi istället hade
haft ett A1 = 0.001 m2, A2 = 0.004 m2 skulle vi fått ett Δpfa < 0.

I ovanstående exempel behövs således det hydrostatiska bränsletrycket pfuel vara
7057 Pa, vilket det även blir om exemplet simuleras med nod- och rörkomponen-
terna PN och NN i avsnitt 4.3.

Det hydrostatiska bränsletrycket bestäms pfuel = ρgh enligt exempelvis sam-
band (3.31). Antas bränslets densitet ρ = 800 kg/m3 samt en g-vektor g = 10 m/s2

ger detta ett h = 0.9 m om pfuel = 7057 Pa. Istället för att ha en nod som är nästan
1 m hög bestäms det hydrostatiska trycket pfuel enligt Ch, där C är en konstant
som specificeras av användaren.

Vidare behöver komponenten PO modifieras så att den känner av om porten
som inte är kopplad till noden sitter ovanför eller under given nod m.a.p. g-vektorn.
Detta beror på att ett 2-fasflöde uppträder endast i fall 2 figur 3.13, där det är
bränsle på den övre porten och luft på den nedre porten (vi får tänka oss att
röret i figuren är uppdelad i två rör via en nod). Således räcker det inte för rör-
komponenten att vet om den är kopplad till en nod, utan den måste även veta om
den är placerad över eller under en nod relativt g-vektorn.

Att ett rör är anslutet till en nod indikeras med att flaggor för både bränsle
och luft i konnektorn sätts till sant.





Kapitel 4

Modellering och simulering
av delsystem

I föregående kapitel visades vilka samband som gäller för respektive komponent,
samt en översiktig bild över hur sambanden implementeras. Detta kapitel visar
hur resultatet blir när dessa komponenter fogas samman till enklare pneumatiska
och hydrauliska system, som i sin tur simuleras. För att visa vilka fenomen som
uppträder börjar kapitlet med att simulera två exempel - system 1 och system 2,
där första systemet enbart berör ett 1-fasflöde och det andra systemet beskriver ett
2-fasflöde. Mot slutet görs en enklare jämförelse med Easy5, samt hur subkompo-
nenter till den stora UAV-modellen är skapade utifrån komponenter beskrivna i
kapitel 3.

4.1 Simulering av 1-fasflöde

Den enklaste typen av system är när det endast uppstår ett bränsle- eller luftflöde
i varje strypningskomponent PO. Flödet kan vara antingen bränsle eller luft, inte
både och. I föregående kapitel visades vilka samband som gällde för respektive
fluid d.v.s. samband (3.10), (3.15) och (3.21), samt hur dessa ekvationer imple-
menterades.

4.1.1 Linjärisering

Eftersom vi har ett kvadratiskt uttryck (3.10) för massflödet av luft och bränsle
krävs att vi gör en linjärisering kring nollflödet för respektive fluid. Detta gör att
det blir smidigt att simulera modellen.
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Inkompressibel fluid

För att bestämma vid vilken tryckskillnad denna linjärisering ska äga rum kan
massflödet för bränslet (3.10) skrivas enligt

w = A
√

2ρ
ζ

√
p1 − p2 (4.1)

där första produkten A
√

2ρ
ζ är konstant. Således är det den andra produkten√

p1 − p2 som vi linjäriserar med regRoot2. I avsnitt 3.4.1 diskuterades varför en
linjärisering är nödvändig.

Kompressibel fluid – X-funktion

För att bestämma linjäriseringen för luft i uttrycket med X-funktionen (3.16) antas
för enkelhetens skull en tryckfallskoefficient ζ = 1. Detta ger enligt beteckningarna
i avsnitt 3.3.2 och samband (3.14)

R = p01

p02
≥ 1

d.v.s. kvoten mellan det totala upp- respektive nertrycket. Eftersom denna kvot
alltid är större eller lika med ett orsakar inte denna kvot av sig själv några
beräkningsproblem i X-funktionen. Däremot har vi ett kvadratiskt uttryck i X-
funktionen precis som i uttrycket för bränsle som måste linjärisera. Detta inträffar
när R ≈ 1, vilket betyder ett massflöde wair ≈ 0. Enligt (3.16) kan X-funktionen
skriva

X =
√

2γ
γ − 1

√
R(γ−1)/γ − 1
R(γ+1)/γ (4.2)

Enligt (4.2) är linjäriseringen inte enbart beroende av hur stor tryckskillnaden
(p01 − p02) är utan även vid vilka totaltryck denna tryckskillnad äger rum. Det
bör poängteras att linjäriseringen även beror av tryckfallskoefficienten ζ.

Kompressibel fluid – SAAB-formel

För SAAB-formeln (3.21) gäller

w = A√
ζRT0

√
p201 − p202 (4.3)

Även (4.3) är beroende av vid vilka totaltryck p01, p02 linjäriseringen bör äga rum,
dock inte av tryckfallskoefficienten ζ eftersom den endast är omvänt proportionell
mot tryckskillnaden.

Val av linjäriseringsparameter

Simuleringar som presenteras i denna rapport kommer att använda följande lin-
järiseringsparametrar för respektive formel. Linjäriseringsparametrarna τq, τX och
τSAAB, beskriver vid vilket tryckfall linjärisering i respektive formel ska starta.
Linjäriseringsparametrarna väljs enligt följande:
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• För bränslet väljer vi att börja linjärisera vid en tryckskillnad på 100 Pa,
vilket ger

τq = 100

• För luft vill vi istället linjärisera vid en tryckskillnad på 350 Pa och där det
totala nertrycket är 100 kPa. Detta ger ett R = 1.0035, vilket sätts in i andra
produkten i (4.2) och vi erhåller

τX = R
(γ−1)/γ − 1
R(γ+1)/γ ≈ 0.001

• För SAAB-formeln erhålls på motsvarande sätt

τSAAB = p201 − p202 ≈ 7 · 107

4.1.2 System 1 - bränsleflöde
Vi har ett system med två tankar som är sammanbundna via ett rör. På rörets
vänstra port är det bränsle och på den högra porten är det luft. Systemet som ska
simuleras ser vi med givna begynnelsevärden i figur 4.1. På rörets vänstra port
finns ett luftryck som är tillräckligt stort1 för att ett massflöde av bränsle åt höger
(mot port i TC2) i figuren ska uppträda.

Figur 4.1. System där två tankar är sammanbundna via en PO-komponent. Aktuella paramet-
rar och begynnelsevärden finns angivna i figuren. Porten i TC1 är bränsletäckt och lufttrycket i
tank TC1 är betydligt större än i tank TC2 vilket leder till ett massflöde av enbart bränsle från
tank TC1 till tank TC2.

I första grafen i figur 4.2 ser vi hur massan i tank TC1 varierar m.a.p. tiden.
När det har gått ca 5 s är massflödet 0 kg/s, vilket även syns på massan i TC1.
Att lufttrycken i tank TC1 och tank TC2 inte går mot samma värde beror på att
det är en höjdskillnad mellan portarna, samt att bränslet i tanken TC1 utövar ett
statiskt tryck på porten i samma tank.

Vi skulle kunna göra motsvarande simuleringar där tankarna enbart innehåller
luft, men besparar oss från att göra detta av utrymmesskäl.

11.4 · 105 ≥ ·105 + 0.8 · 10 · 800 – vi har även ett tryck av bränslet i TC1 på porten.
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Figur 4.2. Simuleringsresultat av systemet i figur 4.1. De nedre graferna visar att det enbart
går bränsle i PO-komponenten, d.v.s. ett 1-fasflöde uppträder. Efter ca 5 s är trycket i TC1 inte
längre tillräckligt stort för att ett massflöde av bränsle ska kunna fortsätta, och flödet stannar
av. Porten i TC1 är fortfarande bränsletäckt och således kan inte ett luftflöde uppträda vilket
skulle jämna ut lufttrycken i respektive tank (vi har en skillnad mellan lufttrycken). Modellerar
vi samma system i Easy5 blir resultaten lika.

4.2 Simulering av 2-fasflöde

I kapitel 3, avsnitt 3.6.3 diskuterades tre olika fall som kan inträffa då två tankar
är sammanbundna via ett rör där det på rörets portar är bränsle respektive luft.
Enligt härledningen i avsnitt 3.6.3 uppstår ett flöde av både bränsle och luft om
de två villkoren för fall 2 är uppfyllda, d.v.s. samband (3.37).

Vi studerar figur 4.3 med givna numeriska värden och verifierar att detta ger
upphov till ett 2-fasflöde genom att använda de två olikheterna (3.37) i avsnitt
3.6.3.

pair1 + pfuel1 + (3− 1)ρfuel|gz| > pair2

pair1 + pfuel1 < pair2
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Med de numeriska värdena ger detta

105 + 1 · 800 · 10 + 2 · 800 · 10 = 1.24 · 105 > 1.10 · 105 = pair2

105 + 1 · 800 · 10 = 1.08 · 105 < 1.10 · 105 = pair2

vilket visar att olikheten (3.37) är uppfylld, och initialt inträffar ett massflöde av
både luft och bränsle.

pair1

pair2

TC1

TC2

z = 4

z = 3

z = 2

z = 1

PO1(A = 0.002 m2, K = 0.1)

NT1(V = 1 dm3)

PO2(A = 0.002 m2, K = 2.0)
�

Δp

�

ḡ = 10 m/s2

Fall 2


�

wfuel



wair

Figur 4.3. Ett system där vi via en nod ansluter två rör. Om initialvärdena är pair1 = 100 kPa
respektive pair2 = 110 kPa kommer ett flöde av både luft och bränsle att uppstå. Komponenter
är namngivna med stora bokstäver, där parametervärden finns angivna inom parentes. Systemet
i figuren kommer att användas flitigt i detta kapitel.

4.2.1 Hur ska massflödet skalas?
En fråga som är relevant vad gäller 2-fasflöde är hur massflödet ska fördelas för
respektive fluid när detta flöde uppträder. Beroende på hur denna skalning väljs
kommer olika massflöden att framträda. Diskussionen startade i avsnitt 3.6.3 där
ett sätt att fördela massflödet är genom att skala arean för respektive fluid. Tre
olika sätt att välja denna skalning för massflödet kommer att diskuteras här.

En ansats är att låta tryckfallen styra flödet precis som om att ett 1-fasflöde vo-
re aktuellt, men istället skalas arean Afuel, Aair för respektive fluid på ett lämpligt
sätt. Detta utgår den implementerade PO-komponenten2 i Modelica från, vilket
är punkt 1–2 nedan. Ett annat sätt är att låta massflödet variera linjärt mellan de
tryck där massflödet startar/slutar. Detta utgår Easy5-komponenterna från, och
beskrivs i punkt 3.

2Även i komponenten PN, som ännu inte visats, används denna skalning.
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1. Arean väljs till samma area som röret, d.v.s. Afuel = Aair = Apipe, d.v.s.
icke-skalning av arean. Tryckfallen används på precis samma sätt i flödes-
funktionerna wair, wfuel som för ett 1-fasflödet (Modelica-komponenter PO
och PN).

2. Arean Afuel, Aair för respektive fluid skalas linjärt mellan de tryck där mass-
flödet startar/slutar. Detta beskrevs i avsnitt 3.6.3 och benämns linjär skal-
ning av arean. För övrigt används tryckfallen precis som vanligt (Modelica-
komponent PO).

3. Arean för respektive fluid skalas linjärt mellan de tryck där massflödet star-
tar/slutar. Skillnaden mot ovanstående är att här varieras inte det tryckfall
som skickas in i flödesfunktionerna wair, wfuel, utan tryckfallet är alltid det
tryck som inträffar när 2-fasflödet startar/slutar (Easy5-komponenter). Där-
igenom erhålls ett linjärt massflöde.

För att visa hur detta ser ut i praktiken görs en simulering av modellen i figur 4.4
där en luftad tank är ihopkopplad med en tryckkälla som har variabelt lufttryck
på porten, d.v.s. en BV-komponent enligt avsnitt 3.6.6. Detta sker via en PO-
komponent. Tanken är luftad eftersom luft ska kunna pressas in i tanken TC3
utan att lufttrycket i tanken ändras.

Figur 4.4. För att undvika att bränslet i tanken sjunker eller tar slut är tanken väldigt lång.
Därigenom är den bränslemängd som rinner ut genom PO2 försumbar. P_Variable är en tryckkäl-
la med variabel intensitet. Beroende på lufttrycket i P_Variable uppträder ett 1-fasflöde (bränsle
eller luft) eller ett 2-fasflöde genom PO2-komponenten.

Porten i tanken TC3 är alltid täckt av bränsle och om trycket i tryckkällan
P_Variable (med variabelt lufttryck) är tillräckligt stort kommer endast ett luft-
flöde att uppstå. Luft pressas således in i tanken. När sedan lufttrycket i källan
sjunker inträffar ett 2-fasflöde. Till slut är lufttrycket för lågt för att någon luft
ska kunna pressa upp och därigenom uppträder endast ett massflöde av bränsle
genom PO2. Simuleringsresultatet av detta förlopp kan ses i figur 4.5.

Figur 4.5 visar de tre olika sätten att skala massflödet som diskuterats i
ovanstående punkter. Första fallet, när ingen skalning av respektive area sker
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Figur 4.5. Figuren visar det tre olika sätten att skala massflödet enligt beskrivningen ovan.
Grafen för fall 1 visar det ”vanliga massflödet” utan att någon skalning av flödesfunktionen
inträffar. Fall 2 visar utseendet när en linjär skalning av arean sker. Fall 3 motsvarar flödet för
komponenter i Easy5, där det sker en linjärisering av massflödet mellan två punkter. Vi ser i
fall 2 att trots att arean skalas linjärt, ger inte detta upphov till ett linjärt flöde. Vidare är
massflödesskalningarna för fall 2 det förfaringsätt som stryper massflödet av både bränsle och
luft mest (av det tre visade). P_Variable startar med ett högt lufttryck.

uppträder den vanliga kvadratiska massflödesfunktionen som visades i figur 3.6.
När linjär skalning (fall 2) av arean används blir inte respektive massflödet linjärt,
utan massflödet blir hela tiden mindre än det ”linjära massflöde” som beskrivs
av fall 3. För fall 3 är det lätt att dra paralleller till regRoot2-funktionen i fi-
gur 3.6, men skillnaden är att regRoot2-funktionen (i strypningskomponenterna
PO och PN) börjar linjärisera vid relativt små tryckskillnader. I detta fall kan
tryckskillnaderna vara godtyckligt stora när ett 2-fasflöde uppträder.

Det bör påpekas att den approximativa regRoot2-funktionen i figur 3.6 an-
vänds för samtliga 3 fall, men blir ej ”synlig” eftersom linjäriseringsområdet är
litet i förhållande till skalan på x-axeln. Om en förstoring av området kring 30 s
(för den övre delfiguren) skulle göras kommer en graf likt regRoot2-funktionen i
figur 3.6 att uppträda.

4.2.2 System 2 – bränsle- och luftflöde

I systemet i figur 4.3, med givna initialvärden, uppstår ett 2-fasflöde. Detta system
kommer att modelleras med olika typer av komponenter för att visa på de skill-
nader som uppstår vid olika modelleringsförfaranden. Vidare specificeras volymen
av noden NT till 1 dm3.
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Nod med portar på samma koordinat

Två simuleringar genomförs där den första simuleringen använder den mer korrekta
beskrivningen av en strypning genom att utgå från X-funktionen (3.15). Den and-
ra simuleringen använder den förenklade beskrivningen i form av SAAB-formeln
(3.21), vilket inte visas här.

Resultatet av den första simuleringen av systemet i figur 4.3 återfinns i fi-
gur 4.6. Det visar sig att om den förenklade SAAB-formeln används istället för
X-funktionen blir det inte någon märkbar skillnad i simuleringsresultat. Således
är det onödigt att visa dessa grafer, och vi nöjer oss med figur 4.6.
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Figur 4.6. Simuleringsresultat av systemet i figur 4.3, då PO-komponenterna använder den mer
korrekta beskrivningen av ett flöde som utgår från X-funktionen. I simuleringsresultatet kan vi se
att tanken töms efter ca 40 s, samt att flödet uppvisar ett diskontinuerligt förlopp. Motsvarande
simulering som utgår från SAAB-formeln uppvisar inga större skillnader, och därigenom visas
inte de graferna.

I figur 4.6 syns att massflödet in och ut i TC1 för respektive fluid pendlar
mellan noll och ett maxvärde. Detta resulterar i att även trycken kommer att
variera, vilket kan ses i den näst översta grafen i samma figur. Egentligen är inte
detta så märkligt eftersom de båda portarna i noden har samma koordinat, d.v.s.
de är placerade i mitten. Detta medför att båda portarna samtidigt är täckta av
antingen luft eller bränsle, inte både och. Detta finns beskrivet i avsnitt 3.6.4.
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Nod med separerade portar

När vi i avsnitt 3.6.4 diskuterade implementationen av nodkomponenten NT, be-
rördes ett modelleringsförfarande där portarna i noden inte hade samma koordinat.
Istället kan dessa portar separeras så noden i figur 4.7 erhålls. För att undvika
att lägga ner arbete på att implementera denna typ av nod kan den redan färdi-
ga tankkomponenten TC användas. TC får anta formen av en kub med sidorna
0.1 m, där portarna placeras 0.03 m från den vågräta mittenlinjen. Därigenom blir
volymen för denna typ av nod 1 dm3, vilket anges som standard för samtliga noder.

�

ḡ 



pair1

2 pair + pfuelFuel

Air

PO1

PO2

≈ pair = node pressure

Figur 4.7. Nod där portar separeras med utgångspunkt från TC. I en första anblick ser det
nu ut som att vi kan ha både ett bränsle- och luftflöde samtidigt, om bränslenivån håller sig
på samma ställe som i figuren. Eftersom höjden mellan en port och bränslenivån är mindre än
7 cm blir trycket av bränslet försumbart, därav är trycket på båda portarna ≈ pair. Linjen mitt
i noden är bränslenivån. Under denna bränslenivå är det bränsle och ovanför är det luft.

I en första anblick är det nu möjligt, om bränslenivån är som i figuren, att luft
pressas upp genom port 1 (i PO1) samtidigt som bränsle rinner ner från port 2 (i
PO2). För att verifiera om detta verkligen stämmer simuleras samma system som
tidigare, d.v.s. systemet i figur 4.3 men där noden är utbytt mot den i figur 4.7.

Enligt simuleringsresultatet i figur 4.8 är skillnaden mot föregående simulering
av systemet knappt märkbart. Fortfarande fås samma stötvisa flöden och diskon-
tinuerliga tryck trots att en nod med separerade portar användes. Frågan vi kan
ställa oss är om dessa diskontinuerliga flöden beror på det som diskuterades i av-
snitt 3.5.1 angående problemet att hitta ett jämviktstryck som gäller för både luft
och bränsle i noden. Simuleringsresultat (som inte presenteras här) visar att om
de båda rören har samma motstånd och area, blir det diskontinuerliga massflödet
nästan obefintligt. Analogt så ökar diskontinuiteten med ökad skillnad i motstånd
och area på de två rören.

Räknar vi på hur jämviktstrycket i noden ska se ut för respektive fluid märker
vi att om motstånden i båda rören är ungefär lika kommer jämviktstrycken för de
olika fluiderna att vara ungefär lika. Detta kan betyda att när modellen simuleras
kommer lösaren att försöka ställa in sig på det gemensamma bränsle- och lufttryc-
ket vilket medför att spikarna avtar. Å andra sidan, har rören eller strypningarna
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Figur 4.8. Simuleringsresultat av systemet i figur 4.3 där NT är ersatt med en TC-komponent
som har utseendet som noden i figur 4.7. PO-komponenten som används utgår från X-funktionen,
men om SAAB-formeln istället används blir simuleringsresultatet snarlikt och det visas därför
inte här. Figuren visar att både tryck och massflöden är diskontinuerliga. Egentligen är massan i
tank TC1 också diskontinuerlig men eftersom skalan på x-axeln är för stor syns in detta i figuren.
Massflödet av både bränsle och luft pendlar mellan 0 kg/s och ett maxvärde.

stora skillnader i motstånd kommer jämviktstrycken för de båda fluiderna att skilja
sig åt markant, vilket kan betyda att lösaren denna gång försöker kompensera för
de olika jämviktstrycken genom att oftare pressa in luft i noden för att stabilisera
trycket i noden.

Slutsatsen av dessa simuleringar är att det inte spelar så stor roll om portarna
sitter på samma koordinat i noden eller om de är utflyttade. Diskontinuiteten i
systemet avtar inte speciellt mycket när portarna flyttas ut, samtidigt som flödet
riskeras att helt stoppas om portarna flyttas ut för långt. Att modellera en nod
med utflyttade portar är således ingen bra metod.

Ersättningsrör

En annan relevant aspekt på modellen i figur 4.3 är att nodens huvudsakliga
uppgift endast är att koppla ihop två rör utan att själv påverka resultatet. Ur
ett komponentbaserat modelleringsperspektiv bör noden påverka den resulterande
modellen så lite som möjligt.
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Ponera att vi har två rör som är exakt likadana. Ena röret kapas i två delar
och sammanfogas sedan via en nod till ett resulterande rör. De två rören (ur-
sprungliga och resulterande) simuleras och om noden inte påverkar systemet ska
simuleringsresultaten överensstämma. Se modellen i figur 4.9. Fallhöjden mellan
de båda tankarna TC1 och TC2, respektive TC3 och TC4 är 2 m.

Figur 4.9. Till höger i figuren syns två rör med olika tryckfallskoefficienter K men med samma
area A. Detta system motsvaras också av modellen i figur 4.3. Till vänster har ett ersättningsrör
till de båda rören skapats där tryckfallskoefficienterna har adderats. Tankarna TC1 och TC3 är
exakt likadana, och detsamma gäller för TC2 och TC4. Parametrar och initialvärden för tankarna
är de som vi tidigare hade i figur 4.3.

Fördelen, som tidigare konstaterats, är att om en kompressibel fluid modelleras
med SAAB-formeln (3.21) kan tryckfallskoefficienterna för två strypningar enkelt
adderas. Detsamma gäller för en icke kompressibel fluid. I vårt fall innebär det att
ett ersättningsrör PO3 till de två rören i figur 4.9 kan skapas. Således blir arean
och tryckfallskoefficienten på PO3 A3 = 0.002 m2 respektive ζ3 = 2.1.

Simuleringsresultatet för ersättningsröret återfinns i figur 4.10. Genom att jäm-
för detta resultat med simuleringen i figur 4.6 ser vi att den övre tanken TC3 töms
5-10 s snabbare om ersättningsröret simuleras istället för de två rören som är kopp-
lade via en nod. Samtidigt är det i PO3 ett kontinuerligt flöde av luft och bränsle
in och ut ur tanken, samt kontinuerliga tryck i tankarna TC3 och TC4.

I figur 4.11 är trycken för de båda systemen i figur 4.9 uppritade i samma figur,
och vi kan lättare se att trycken i respektive tank för de båda systemen skiljer sig
åt markant. Vad denna skillnad beror på är osäkert. Däremot, om ett rör är an-
slutet mellan två tankar är det stabila tryck på rörets båda portar. Dessa tryck,
tillsammans med bränslepelaren i rören ρgh ger upphov till ett stabilt flöde av
respektive fluid. Hur stor del av röret som upptas av bränsle respektive luft be-
stäms linjärt (enligt punkt 2 i avsnitt 3.6.3 mellan de tryckskillnader där flödet av
enbart bränsle och enbart luft startar). Å andra sidan, när två rör är anslutna via
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Figur 4.10. Simuleringsresultat av det vänstra systemet i figur 4.9. De båda rören, tillsammans
med noden till höger i figuren har ersatts med ett ekvivalent ersättningsrör. Vidare används X-
funktionen när PO-komponenterna simuleras. I figuren ser vi att tanken nu töms betydligt snab-
bare än tidigare, skillnaden är mer än 5 s. Samtidigt har det diskontinuerliga flödena försvunnit.

en nod vet vi, enligt avsnitt 3.5.1, att det finns svårigheter att hitta en gemensam
jämviktspunkt som gäller för både bränsle och luft. Det är således av stor vikt att
arean för bränsle- respektive luft i ett rör justeras så att denna gemensamma jäm-
viktspunkt hittas. I avsnitt 3.5 antyddes att detta är komplicerat och eftersom vår
PO-komponent bestämmer arean för luft respektive bränsle genom att linjärisera
mellan två tryck försvinner således denna frihetsgrad för det totala systemet. Den
arean som linjäriseringen förespråkar är förmodligen inte samma area som krävs
för att jämvikt i noden ska uppstå. Därav de diskontinuerliga massflödena.

Det bör poängteras att om de båda modellerna i figur 4.9 simuleras där por-
tarna antingen är täckta av bränsle eller luft, d.v.s. ett 1-fassystem blir resultatet
av simuleringarna likvärdiga. Detta är korrekt eftersom SAAB-formeln (3.21) an-
vänds. Jämförelse med Easy5 visar att Modelica- och Easy5-komponenterna blir
likvärdiga vad gäller 1-fasflöde. Vad som händer med ett 2-fasflöde i Easy5 åter-
kommer vi till i avsnitt 4.5.
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Figur 4.11. Trycken i figur 4.8 och figur 4.10, d.v.s. när massflödena är kontinuerliga och dis-
kontunerliga, jämförs sinsemellan. Således är det systemet i figur 4.9 som simuleras. De sträckade
linjerna tillhör de system som modelleras med ersättningsröret, medan de heldragna linjerna till-
hör de system som modelleras med en nod och två rör. När flödet väl stannat av är trycken för
respektive system lika.

4.3 Noder och rör med gemensam jämviktspunkt
För att komma till rätta med de problem med diskontinuerliga tryck och flöden som
erhålls när två PO-komponenter seriekopplas, vilket figur 4.6 visar, implementeras
en ny typ av rör- och nodkomponenter i bränslebiblioteket FA. Även den stora
skillnad i simuleringsresultat (som ses i figur 4.11) av de två systemen i figur 4.9
beaktas. Detta leder till den nya typ av komponenter NN och PN.

4.3.1 Nod – NN
Denna nod finns inte implementerad i Easy5 och därigenom är namnet med två
versaler inte lika aktuellt. Men för att vara konsekvent får denna komponent heta
NN (node new). Den nya noden NN fungerar enligt det tankesätt som finns beskri-
vet i avsnitt 3.7. Grundproblemet med att diskontinuerliga flöden i den ”klassiska”
noden NT erhålls, torde beror på att jämviktstrycket för de båda fluiderna är olika.
När den nya noden skapas bör denna egenskap finnas i åtanke. Genom att separera
trycken för de olika fluiderna hindras inte systemet från att hitta de gemensamma
jämviktstryck respektive fluid strävar efter. Den enda egentliga skillnad mellan
NN och den klassiska noden NT är att det hydrostatiska bränsletrycket bestäms
genom Ch istället för ρgh, där C är en lämplig konstant. h är höjden från mitt-
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linjen av noden och kan således vara negativ. Genom att välja ett stort värde på
C behövs ett mindre |h| för bibehållen produkt och därigenom mjukas systemet3

upp. Å andra sidan blir systemet trögare. Ett mindre |h| ger en mindre volymänd-
ring av luften i noden, och lösaren borde således kunna ta ett längre tidssteg. Hur
C ska väljas i praktiken får simuleringar utvisa.

Noden signalerar även till den nya rörkomponenten att det är en nod som sitter
på porten genom att sätta både flaggan för luft och bränsle till sant.

4.3.2 Strypning – PN
På motsvarande sätt får den nya strypningskomponenten namnet PN (pipe new).
Det första den nya rörkomponenten PN måste känna av är hur den förhåller sig
till en nod relativt g-vektorn. Vi kan tänka oss att en linje dras genom noden
vinkelrätt mot tyngdkraften. De rör som är på ovansidan av denna linje (relativt
tyngdkraften) kallas för upp-rör. På motsvarande sätt kallas en rörkomponent som
är placerad under denna linje för ett ner-rör. Sitter ett rör mellan två noder kallas
röret för ett mitten-rör, och om röret istället sitter mellan två tankar kallar vi det
för ett tank-rör. Totalt sett kan röret befinna sig i fyra olika lägen, där de två sista
lägena är statiska eftersom de inte kan byta läge under en och samma simulering.
I figur 4.9 skulle PO1 vara ett upp-rör, medan PO2 är ett ner-rör.

Vidare är det PN-komponentens uppgift att se till att flödena för respektive
fluid är tillåten och har rätt riktning. Antag att ett givet rör är ett upp-rör med
bränsle på port 1 och en nod på port 2. Detta betyder att flödet av bränsle är
möjligt i båda riktningar (om trycken är de rätta), medan ett luftflöde endast är
giltigt från port 2 till port 1 (det är ju bränsle på port 1!). Detta enligt definition 3.2
i avsnitt 3.5. Är trycken rätt kan även ett flöde av bränsle och luft uppträda
samtidigt i detta läge. Om det istället är luft på port 1 hade det inte varit möjligt
med fallet bränsle och luft samtidigt eftersom bränslet har mycket högre densitet
än luften.

Skillnaden mellan rörkomponenterna PN och PO är att i den porten där en
nod är ansluten känner rörändan alltid av både pair i noden som lufttryck, och
pfuel + pair = Ch + pair som bränsletryck (se figur 4.12). Därigenom blir det Ch
som kompenserar för det skilda jämviktstrycket för luft respektive bränsle i noden.
Eftersom den verkliga betydelsen av ett bränsletryck inte längre gäller så kan
Ch ha ett negativt värde. Skillnaden är att tidigare kände rörkomponenten PO
antingen av pair eller pfuel + pair beroende på flaggan i noden (se figur 4.7, vi har
i figuren lättat lite på kravet att portarna ligger på samma ställe och flyttat ut
dem).

Om endast ett bränsleflöde uppträder i PN kommer rörets fulla area att utgöras
av bränslearean precis som i PO-komponenten. Motsvarande gäller för luft. Det
som återstår är hur arean ska skalas när ett 2-fasflöde framträder, med både bränsle
och luft i röret. Som bekant varierades arean linjärt i PO-komponenten mellan de
två tryckskillnader där enbart ett luft- och bränsleflöde uppstår. Följande två
svårigheter uppträder i PN.

3Stämmer till en viss gräns, görs C allt för litet blir systemet återigen styvare. Är C väldigt
litet skulle även ett väldigt litet tidssteg behövas för att kunna justera in ett korrekt |h|.
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Figur 4.12. Principskiss för noden NN. I detta läge har vi ett flöde av både bränsle och
luft. Arean för luft respektive bränsle är Aair och Afuel. Bränslenivån ligger ovanför porten och
utöver således ett positivt tryck på porten som enbart bränslet känner av. Luften känner bara
av lufttrycket.

1. När PN är ett ner-rör så är ett Δp = 0 tillåtet i fallet att ett 2-fasflöde är
aktuellt (visas inte här, utan tar det som ett konstaterande), vilket medför att
(3.42) ej är definierat för PN. Detta har att göra med hur ett upp- respektive
nerrör väljs.

2. Bränsletrycket pfuel i en nod mellan två PN har inte någon övre gräns. Detta
medför att inte heller arean Afuel kan begränsas om samma förfaringsätt
som i PO-komponenten används. Detta kan ses genom att anta att den övre
porten i PO2-komponenten i figur 4.9 har index 1, d.v.s. trycken i porten
skrivs pfuel1, pair1. Vidare används areaskalningen i (3.42) för bränsle, vilket
visar att Afuel inte är begränsad eftersom phyd1 inte är det. Däremot är (3.42)
aktuellt för PO1-komponenten i figur 4.9, d.v.s. aktuellt för ett upp-rör (phyd1
är i detta fall begränsad, eftersom det är en TC-komponent på porten).

Enligt ovanstående kan det konstateras att problem uppstår med att bestämma
arean när PN är ett ner-rör. Det uppstår även liknande problem om röret är ett
mitten-rör. Om PN däremot är ett upp-rör verkar samma areabestämning som för
ett PO-rör fungera.

Eftersom luften i PN-komponenterna varken upplever något bränsletryck phyd
i noden eller skillnad i bränslepelartryck Δp så är det lämpligt att modifiera (3.42)
enligt

Afuel = pair1 + phyd1 + Δp− pair2

phyd1 + Δp
Apipe (4.4)

om PN är ett ner-rör. Låt oss kalla detta förfaringsätt för linjär skalning av arean, i
analogi med PO-komponenten. Det är svårt att veta om nämnaren i (4.4) verkligen
är> 0, men simuleringar som genomförts visar att phyd1 > −Δp samt att phyd1 inte
är uppåtbegränsad. Något bevis för detta kommer således ej att kunna presenteras.



66 Modellering och simulering av delsystem

Areabestämningen för luft är analog och kan exempelvis bestämmas enligt
Aair = Apipe − Afuel. Vidare finns bara SAAB-formeln (3.21) som gäller för luft
implementerad i PN. Avslutningsvis är PN endast giltig för en gz-vektor < 0.

Skalning av respektive area för PN-komponenten resulterar i de tre nedan-
stående olika areaskalningssätten. De två första sätten liknar areaskalningen för
PO-komponenten som presenterades i avsnitt 3.6.3.

1. När denna inställning används tilldelas respektive fluid rörets fulla area.
Således uppstår ingen samverkan mellan fluidernas areor i en PN-komponent.
Denna inställning kallar vi i analogi med strypning PO för icke-skalning av
arean.

2. Som standard utgår PN-komponenten från att arean för respektive fluid
bestäms genom linjär skalning, när 2-fasflödet uppträder. Detta enligt ovan-
stående diskussion.

3. Sista inställningen innebär att vi explicit kan ange i komponenten hur fördel-
ningen mellan arean för bränsle och luft ska se ut när ett 2-fasflöde uppstår.
Det visar sig att 90/10 är en bra fördelning, där 90% av arean tilldelas
bränslet. Namn för denna inställning blir fix skalning av arean.

4.4 Simulering av 2-fasflöde med NN och PN
Än en gång används de båda systemen i figur 4.9 för att demonstrera uppförandet
av ett 2-fasflöde. Nu är komponenterna NT och PO utbytta mot motsvarande NN-
och PN-komponenter. Samtliga parametrar och begynnelsevärden som är angivna
i figuren gäller även här.

4.4.1 System 2 – bränsle och luftflöde
Vi gör simuleringar där arean för respektive fluid ändras enligt det tre metoderna
linjär skalning, icke-skalning samt fix skalning, som beskrivs i kapitel 4.3.2.

PN-komponent med linjär skalning

Exemplet i figur 4.9 simuleras där rör- och nodkomponenterna PO och NT är
utbytta mot PN och NN. PN-komponenten är inställd på att skala arean genom
att använda trycken på portarna, enligt samband (4.4), s.k. linjär skalning. Si-
muleringarna genomförs enligt tidigare och resultatet i figur 4.13 erhålls. I figur
4.13 kan ses att massflödet av de båda fluiderna i TC1 och TC3 är kontinuerli-
ga. Skillnaden mellan det två modelleringssätten ser ut att ha minskat, eftersom
första och andra kolumnen av grafer i figur 4.9 verkar snarlika. I figur 4.14 syns
de aktuella trycken i samma fönster, vilket lättare bekräftar föregående påstående
om överensstämmelse. Samtidigt kan dessa tryck och trycken i figur 4.11 jämföras,
vilket visar att även PO3-komponenten ger upphov till liknande tryck med hög
överensstämmelse.
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Figur 4.13. Simuleringen av systemet i figur 4.9 genomförs där PO- och NT-komponenterna
är utbytta mot de nya PN- och NN-komponenterna. Strypningskomponent PN använder linjär
skalning av arean. Resultat med den fixa areafördelning 90% bränsle och 10% luft, uppvisar
liknande resultat som den linjära skalningen, och visas således inte. I figuren syns att skillnaden
mellan de båda sätten att modellera ett rör enligt figur 4.9 i princip är utraderad. Båda model-
leringsförfarandena ger kontinuerliga massflöden av både bränsle och luft. Resultaten stämmer
även bra överens med simuleringsresultatet i figur 4.10, d.v.s. när röret modelleras med en PO-
komponenten utan nod.

Det spelar inte så stor roll hur tryckfallskoefficienterna mellan de båda rören
fördelas, utan resultatet avviker från figur 4.13 med endast några få procent (om
inte skillnaden i motstånd mellan rören är alltför stor). Detta syns i figur 4.14
genom att grafen switch K ger en lite senare tömning av tanken, där motstånden
ζ1, ζ2 i strypningarna PO1 och PO2 har bytt plats. Där av namnet switch K.

PN-komponent med fix skalning

Med utgångspunkt att arean för respektive fluid i PN anges med en fix parame-
ter, är det möjligt att justera denna parameter så att en exakt överensstämmelse
uppnås mellan de båda systemen i figur 4.9. Ett värde som ger denna överensstäm-
melse är en skalning av arean med 89% för bränslet, och resterande area av röret
tilldelas luften. Vidare spelar det ingen roll hur tryckfallskoefficienterna mellan de
båda rören PO1 och PO2 fördelas så länge summan är konstant.
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Figur 4.14. Figuren visar respektive tryck i tankarna där systemet i figur 4.9 simuleras. PO- och
NT-komponenterna är utbytta mot PN och NN, där PN använder linjär skalning av arean. Denna
figur visar att skillnaderna mellan de två modelleringssätten nu i princip har utraderats. Byter
vi plats på motstånden i det högra systemet i figur 4.9 erhåller vi grafen switch K. Figuren visar
att vi får en senare tömning ju större motståndet i det övre röret blir (summan av motstånden
är fortfarande konstant), i det senare fallet har vi ett motstånd på K=2 i det övre upp-röret och
K = 0.1 i det undre ner-röret. Men vi kan konstatera att skillnaden inte är allt för stor ändå.
TC4 pair och TC3 ptot får ses som de korrekta trycken eftersom dessa tryck erhålls när röret
(utan att vara uppdelad via en nod) i figur 4.9 simuleras.

Problemet med denna typ av tilldelning av arean är dels att en lösare med
variabelt tidssteg inte kan användas med nuvarande implementering, eftersom si-
muleringar går väldigt långsamt. Detta uppträder vid vissa tryck och när bräns-
lenivån i en tank är på väg att passera en port samtidigt som ett 2-fasflöde är
aktuellt, exempelvis om porten i TC1 i figur 4.9 initialt ligger just under bränsley-
tan. Detta får till följd att lösaren stannar eftersom systemet blir väldigt styvt och
simuleringen får avbrytas. För att komma runt detta får en lösare med fixt tidssteg
användas, exempelvis RK4 (Runge Kutta av ordning 4) som ger korrekt resultat
men på bekostnad av att ett väldigt litet tidssteg (för att behålla stabilitet) måste
användas. Detta kan bero på att övergången vid passagen av porten sker abrupt,
vilket medför att arean för bränslet måste ändras från 89% av rörarean till 0%
momentant. För luft ändras arean från 21% till 100%. Den momentana ändringen
av arean leder till en momentan ändring av flödet, vilket borde styva upp systemet
och lösaren kompenserar för detta genom att minska steglängden.

Ett annat problem är givetvis att modelleraren själv måste ange hur stor denna
fördelning mellan fluiderna ska vara, vilket inte är önskvärt ur ett användarper-
spektiv. Vi vill att arean ska ställa in sig själv och ge rätt fördelning.
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PN-komponent med icke-skalning av arean

I denna konfiguration är arean för bränsle och luft alltid rörets area. Fluiderna
upplever således arean Apipe oavsett om ett 1-fasflöde eller inte är aktuellt. Detta
är även den konfiguration som är smidigast för lösaren att hantera.

Simuleringen i figur 4.15 visar att tanken TC1 töms snabbare än tidigare, vilket
är rimligt eftersom arean för bränsle har ökat. Det båda modelleringssätten i figur
4.9 är nu helt ekvivalenta (vilket inte visas här). När flödet har upphört är trycken
i tankarna lika som tidigare simuleringar. Det bör poängteras att motsvarande
simulering med PO- och NT-komponenter inte ger ekvivalenta resultat.
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Figur 4.15. Simulering av systemet i figur 4.9, där PO- och NT-komponenterna är utbytta mot
PN och NN samt arean för respektive fluid är alltid samma som rörarean, d.v.s. en icke-skalning
av arean. Tömningshastigheten är betydligt högre med denna area-konfiguration, och skillnaden
mellan de båda systemen i figur 4.9 är nu helt utraderad. Detta resultat (visas inte) överensstäm-
mer även med fallet att PO3-komponenten i 4.9 använder areaskalningen icke-skalning. Däremot
överensstämmer inte det båda systemen i figur 4.9 när samtliga PO-strypningar använder icke-
skalning av arean. Systemet med noden får även då en senare tömning precis som i figur 4.11.

Slutsatser

Efter denna genomgång är det fortfarande långt ifrån trivialt vilken areafördelning
som är önskvärt att använda. Används metoden icke-skalning av arean hamnar vi
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enligt figur 4.5 på det maximala flödet. En skalning med 90% innebär att flödes-
funktionen i samma figur skalas med en faktor 0.90. Hur den linjära skalningen
för PN-komponenten ser ut är svårare att visa, men en rimlig gissning är att den
liknar fallet med linjär skalning för PO-komponenten i samma figur.

En fördel med konfigurationen icke-skalning är att vi får ekvivalens mellan
att modellera ett rör med eller utan en nod. Detta förfaringsätt är även det mest
tacksamma för lösaren. Samtidigt är det önskvärt att skala arean eftersom fluiderna
i verkligheten inte går i två separata rör – de delar på arean. Detta leder till
konfigurationen fix skalning, där vi fortfarande har ekvivalens mellan att modellera
ett rör med eller utan nod, om parametern väljs på rätt sätt. Slutligen är det att
föredra om modellen själv bestämmer fördelningen, vilket leder till konfigurationen
linjär skalning av arean. För att ta oss hit, måste vi betala med ekvivalensen mellan
de båda modelleringsförfarandena och simuleringsprestanda.

Egentligen är det önskvärt med en rörkomponent som uppfyller samtliga egen-
skaper som respektive areaskalning har, men vi får nöja oss med en PN-komponent
med linjär skalning.

4.5 Jämförelse med Easy5

Om system 1, figur 4.1, simuleras i Easy5 och jämförs med motsvarande simulering
i Dymola blir resultaten snarlika och tas inte upp här. Däremot är det relevant
att visa hur 2-fasflödet uppträder i Easy5. Grafer över hur tryck och massa i TC1
i figur 4.9 ser ut när modellen simuleras i Easy5 visas i figur 4.16. Simuleringar av
massa och tryck för TC3, samt massflöden återfinns i bilaga B.

Genom att endast jämföra de två modellerna i figur 4.9 (som simuleras i Easy5),
figur 4.16 och figur B.2, sinsemellan ser vi att tankarna töms olika snabbt beroende
på om modellen med ersättningsröret eller de två rören simuleras. Således är de
två olika modelleringssätten i Easy5 inte heller konsistenta.

När högra modellen i figur 4.9 med vanliga PO-komponenter simuleras i Mo-
delica och Easy5 blir resultaten ganska lika, förutom att luftflödena skiljer sig
åt. Båda sätten har diskontinuerliga flöden och tryck, samt båda tankarna töms
på ca 40 s. Motsvarande resultat för ersättningsröret gäller inte på samma sätt.
Dock blir det i detta fall kontinuerliga tryck och flöden, men massorna i tankarna
töms på 33 respektive 29 s. Easy5-modellen ger således ett snabbare flöde. Det-
ta beror på att massflödena i modellerna skalas olika i respektive programvara,
vilket diskuterades i avsnitt 4.2.1. Easy5-modellen skalas inte lika kraftigt som
Modelica-modellen, därav skillnaderna i tömningshastighet. Att tömningstiderna
för det fallet när två PO-komponenter modelleras i respektive verktyg är ungefär
lika kan bero på att det är andra tryck som gäller, och således skalas massflöde-
na mindre. Det giltiga tryckfallen kanske ligger på kurvan just när ett 2-fasflöde
startar, d.v.s. ungefär vid 50 s på kurvan i figur 4.5.
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Figur 4.16. Figuren visar hur simuleringen av det högra systemet i figur 4.9 ser ut i Easy5.
Graferna i mitten visar endast lufttrycket i motsvarande tank, medan vi i Modelicamodellen
visar det totala trycket i TC1. För att kunna göra en jämförelse behöver vi såledas även rita ut
trycket av bränslet på porten i TC1, vilket vi hittar längst ner i figuren.

4.6 Modellering av subkomponenter till UAV
En kort repetion för läsaren. Bränslesystemet till ett obemannat flygplan (UAV)
ska modelleras i Modelica m.h.a. de skapade komponenterna i bränslebiblioteket
FA. Detta är en del av examensarbetet.

En bra idé när ett större system ska modelleras är att systemet byggs upp
hierarkiskt. Denna hierarki åskådliggörs genom att grundkomponenter används
för att skapa delmodeller. Delmodellerna kan i sin tur användas till att skapa
en ny delmodell som har högre hierarki än föregående samt är mindre generell
(fler samband är specificerade i modellen). Detta kan fortgå till önskat system är
modellerat och vi befinner oss på en tänkt toppnivån. Vi går från det generella
till det specifika ju högre upp i hierarkin vi kommer. Detta har en tydlig koppling
till det objektorienterade modellbyggesförfarandet och återanvändbarheten vilket
Modelica är uppbyggt kring.

I vårt fall vad gäller UAVn sker denna hierarkin i tre nivåer:
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1. Komponentnivån innefattar de modellerade komponenterna som återfinns
i bränslebiblioteket FA4.

2. Subnivå – Bränslesystemet i UAVn delas in i ett antal delar: höger bak, väns-
ter fram, o.s.v. Dessa delar utgörs av respektive submodell i UAV-modellen.

3. UAVnivå utgörs av bränslesystemet till den kompletta UAV-modellen. Här
ingår även komponenter som behövs för att kunna genomföra ett flygfall,
exempelvis motor, styrkod, lufttryck.

En annan fördel med att modellera ett system med hjälp av subkomponenter är
att valideringsarbetet blir mindre krävande samt att det ger en bättre överblick
av systemet. Det är oftast mer arbetskrävande att hitta ett fel i en stor modell än
att söka igenom ett antal mindre delmodeller.

4.6.1 Submodell T3R – höger baktank
En av submodellerna T3R (tank 3 right) visas i detalj hur den är utformad och
övriga submodeller är analoga. Submodellerna som finns på höger sida av UAV-
modellen är

• T1R – främre tank

• T2R – central tank

• T3R – bakre tank

• T4R – matartank - tank som sitter före motorn

Motsvarande tankar finns även på vänster sida, och då med beteckningen L istället
för R. För en bild över systemet hänvisas till figur 5.1 i början av kapitel 5.

Mellan matartankarna och motorn sitter det en speciell komponent med nam-
net Boost. För att säkerställa att motorn får tillräckligt med bränsle innehåller
komponenten Boost två stycken kraftigare pumpar som kallas boostpumpar.

Till varje modell i Dymola går det att låsa ett grafiskt gränsnitt som uppträder i
simuleringsmiljön. Detta gränsnitt kan visas genom att vi väljer diagram layer när
en modell simuleras. Det grafiska som implementeras i en submodell/komponent
blir synligt i diagramlagret i den modell som använder submodellen/komponenten.
Därigenom är det i submodellerna det grafiska gränssnittet måste implementeras
om en animering i UAV-modellen ska uppträda.

Stora delar av koden till animeringarna i respektive komponent används när
animeringarna i varje submodell implementeras. Det som bör tänkas på vid im-
plementeringen är hur animeringarna ska placeras inbördes i submodellen. Det
variabler som behövs för animeringarna finns tillgängliga inom submodellen, men
det är viktigt att dessa variabler inte deklareras som protected i respektive kompo-
nent som används i submodellen. Dessa variabler är de koordinater som omsluter

4å sin sida förekommer det delar i de modellerade komponenterna som ingår i Modelicas stan-
dardbibliotek, såsom konnektorer, allmänna funktioner, m.m. vilket ligger på en lägre hierarkisk
nivå än komponentnivån.



4.6 Modellering av subkomponenter till UAV 73

bränslet (d.v.s. de hörnpunkter som returneras av funktionen SurfaceOfFuel som
beskrevs i avsnitt 3.6.2), höjd och längd av tanken (parametern HT och LT från
samma avsnitt) samt kontrollsignalen och flödet genom pumpen. I figur 4.17 visas
hur animeringarna uppträder i submodellen T3R.

Figur 4.17. Det grafiska diagramlagret till submodellen T3R i figur 4.18. För att modellen ska
kunna simuleras krävs att vi har randvillkor i form av tryckkällorna P1, P2 och P3 som vi ser till
vänster i figuren. Dessa ansluts till de tre konnektorerna som syns till vänster i figur 4.18. För att
modellen ska kunna simuleras krävs ”flygdata” som fungerar som insignal till komponenten Com-
monData CD. Det är oväsentligt hur denna flygdata ser ut eftersom det intressanta i denna figur
är hur submodellen ser ut i det grafiska diagramlagret. Fortsättningsvis behöver alla komponen-
ter gemensamma data och det återfinns i komponenten CD. Styrsignaler krävs till pumpen och
ventilen. Signalerna definieras med en boolsk konstant via ett block som finns i Blocks.Sources
som ingår Modelicas standardbibliotek. Slutligen används komponenten G-vector men har ingen
som helst påverkan på systemet utan visar bara åt vilket håll g-vektorn är riktad, samt en relativ
storlek på g-kraften.

I figur 4.17 har T3R använts precis som vilken annan komponent som helst
eftersom konnektorer är utdragna i submodellen. Det enda som blir synligt utåt
är konnektorerna när en ny modell byggs. Detta är gjort i figur 4.18 och sedan har
en simulering genomförts där diagramlagret visas. Figuren visar hur massorna i
tankarna är placerade i ett visst ögonblick. För att kunna göra simuleringen måste
randvillkor läggas till i form av tryckkällor. Det grafiska diagramlagret ger en
snabb överblick hur bränslemassorna i tankarna ser ut i det simulerade systemet.
Om pumpen PS3 är på- eller avslagen kan ses genom att pumpen ändrar färg (grönt
betyder påslagen, rött för avslagen). Om pumpen är påslagen visar mätaren till
vänster ungefär hur stort flöde är, där max på mätaren är ungefärligt maxflöde
genom pumpen. Givetvis kan vi välja att visa grafer över samtliga variabler i
modellen, men besparar oss detta här och nu.
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Figur 4.18. Figuren visar hur submodell T3R, d.v.s. höger baktank i UAVn, ser ut på kom-
ponentnivå. De tre konnektorerna till vänster i bild är anslutningar till andra tankar i UAV-
modellen. Den nedre konnektorn tillhör PV4 som är en ventil som antingen är öppen eller stängd.
Om vi simulerar ett flygfall ska denna ventil vara stängd och endast öppen om UAVn tankas.
Därför har denna komponent en styrsignal som i sin tur är ihopkopplad med den triangelformade
konnektorn, i komponenten PV4, som motsvaras av en boolsk insignal. CV3 är en backventil och
bränsle (eller luft) kan bara flöda åt vänster i figuren. Även pumpen PS3 har en boolsk kon-
trollsignal så att pumpen kan styras ifall den ska vara på eller avslagen. Strypningskomponent
PO9 utgörs av ett luftningsrör, så där bör inget bränsleflöde uppstå. Avslutningsvis är den vita
triangeln, konnektorn massRaft, uppe till höger en reell utsignal som skickar ut värdet av den
totala massan i tankarna TC9 och TC10. I figuren finns det ingen synlig sammanbindning mellan
tankarna TC9, TC10 och konnektorn massRaft.

4.6.2 Styrkod till pumpar – PumpLogic
De pumpar som finns i några av subkomponenterna (de bakre och främre tan-
karna) vill användaren kunna styra (slå av/på) utifrån. Tanken är att Simulink
ska kunna användas för detta syfte, och i dagens Easy5-modell används exporte-
rad styrkod från Systembuild. För att begränsa detta examensarbete har en enkel
regleralgoritm enligt Lind (2007) implementerats i Modelica för att hantera hur
transfer av bränsle ska ske för att tyngdpunkten ska ligga i givet intervall. Algorit-
men går i stora drag ut på att centraltankarna (T2R och T2L) ska vara välfyllda
under en flygning. Bränslet ska först transfereras från de bakre tankarna (T3R och
T3L) till centraltankarna för att flygplanet inte ska bli baktungt. När den bakre
tanken är tömd till en viss gräns ska pumparna från dessa tankar slås av, sedan
ska de främre tankarna (T1R och T1L) börja tömmas. När bränslenivån når en
viss nivå i de främre tankarna ska pumparna från de bakre tankarna återigen slås
på. I komponenten PumpLogic går det också att välja om samtliga transferpumpar
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alltid ska vara på- eller avslagna. Under exempelvis en tankning är det önskvärt
att samtliga transferpumpar, och även boostpumpen är avslagna. Således hanterar
pumplogiken även om boostpumparna ska vara på- eller avslagna. Avslutningsvis
bör det påpekas att den beskrivna regleralgoritmen för bränsletransferering inte
används i det verkliga UAV-projektet.





Kapitel 5

Modellering och simulering
av UAV-modell

Kapitlets tyngdpunkt har anknytning till simulering av den stora UAV-modellen,
där olika modelleringssätt utvärderas genom att simuleringsresultatet visas i gra-
fer. Två flygfall presenteras – tankning respektive start och flygning på medelhög
höjd. Kapitlet avslutas med en jämförelse av tidsåtgång för att simulera de olika
modelleringssätten.

5.1 UAV-modellen
Samtliga submodeller som har beskrivits i avsnitt 4.6, sammanfogas här till en
komplett UAV-modell. Hur denna modell ser ut i modelleringsläget i Dymola kan
skådas i figur 5.1. Höger och vänster sida av modellen är i princip ekvivalenta, men
dessa har ändå valts att implementeras separat. Dels för att bygga upp submodeller
på liknade sätt som i Easy5-modellen, men även för att på ett enkelt sätt kunna
byta ut exempelvis en PO-komponent, eller ändra en av koordinaterna på en port
i en tank som vi hittar i respektive submodell.

De flygprogram som ska simuleras anges i komponenten FlightData tillsam-
mans med att aktuella boolska konstanter och signaler till pumpar har korrekta
värden. Ska en tankning av UAVn simuleras måste aktuellt tankningsprogram
först anges i FlightData-komponenten. Sedan måste ventiler mellan centraltan-
karna (T2R, T2L) samt bakre (T3R, T3L) och främre (T1R, T1L) tankarna ska
vara öppen. Detta styrs av den boolska konstanten Fueling_valve_on som sätts
till sant. Vidare ligger dessa tankar på en lägre höjdnivå än centraltankarna, så
bränslet kommer att rinna ner i tankarna T1R, T1L, T3R och T3L med hjälp av
tyngdkraften. Vid en tankning ska även samtliga pumpar i modellen vara avslagna.
Som vi ser är det många moment som ska göras innan en simulering kan starta.
Längre fram i detta kapitel (avsnitt 5.2.1) kommer vi se hur antalet moment kan
minskas genom att använda ett script.

Både motorn och tankningspumpen utgörs av en vanlig flödeskälla som ska

77
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Figur 5.1. Figuren visar utseendet av UAV-modellen i Dymolas modelleringsmiljö. TxR- och
TxL-komponenterna är respektive submodell och utgör delar av flygplanets bränslesystem. Bools-
ka konstanter i modellen används för att aktivera och avaktivera komponenter. Motorn och
tankningspumpen utgörs av en vanlig flödeskälla, där fluiden enbart är bränsle. Det aktuella
flygprogrammet som ska simuleras anges i komponenten FlightData tillsammans med korrekta
boolska konstanter (d.v.s. Fueling_on, Engine_on, o.s.v.). Användaren behöver också specifice-
ra önskat bränsleflöde från bränslepumpen, vilket görs av den reella konstanta signalen Fuel.
CD-komponenten utgörs av gemensamma variabler och konstanter, där bl.a. tyngdkraften hit-
tas. Tyngdkraften behöver även förstärkas en faktor 10 (kommer från motsvarande sätt att ange
tyngkraftvektorn i Easy5) innan den har rätt storlek. Komponenten Atmosphere beräknar givet
atmosfärstryck.

upprätthålla det flöde som anges i flödeskällans insignalskonnektor, d.v.s. den
mörkare av de två triangelformade konnektorerna. För tankningspumpen anges
flödet direkt i UAV-modellen genom en reell konstant, medan bränsleförbrukningen
anges i FlightData-komponenten.

I modellen sammanbinds höger och vänster sida av ventilen pV. Om denna
ventil är stängd kan bränsle inte rinna över till andra sidan flygplanet, så denna
ventil är alltid öppen.
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5.1.1 FlightData

FlightData utgörs av komponenten CombiTimeTable som återfinns i Modelicas
standardbibliotek. Fullständig sökväg är Modelica.Blocks.Source. Indata till
denna komponent är ett fält där första kolumnen anger tidpunkter. I övriga ko-
lumner kan värdet för en viss signal anges. Dessa punkter kan sedan interpoleras
med antingen styckvis linjära funktioner där derivatan är icke kontinuerlig i givna
punkter eller med funktioner så att en signal med kontinuerlig derivator erhålls.
Således kan en kontinuerlig utsignal för varje datakolumn erhålls. Ett exempel på
en indatafil till FlightData finns i tabell 5.1.

#3
double FlightCase2(13,6)

0.00 0 -1.70 1.50 0.0 0.70
100.00 1000 -1.50 0.90 0.0 0.60
200.00 1800 -1.10 0.80 0.0 0.50
400.00 3500 -1.00 0.70 0.0 0.55
500.00 5000 -1.00 0.50 0.0 0.50
600.00 5100 -1.00 0.40 0.0 0.55
700.00 5000 -1.00 0.50 0.0 0.50

1000.00 5100 -1.00 0.40 0.0 0.35
1080.00 5100 -1.00 0.30 0.0 0.30
1200.00 5000 -1.00 0.20 0.0 0.32
1300.00 5100 -1.00 0.35 0.0 0.42
1400.00 5200 -1.00 0.32 0.0 0.45
1600.00 5000 -1.00 0.10 0.0 0.36

Time (s) Alt (m) nz (-) nx (-) ny (-) FC (kg/s)

Tabell 5.1. Utseendet för en indatafil till komponenten FlightData. Indatafilen symboliserar
flygfall 2 som beskrivs i avsnitt 5.2.3. Syntaxen fordrar att fältets namn anges och i detta fall är
namnet FlightCase2. Antalet rader och kolumner i fältet är 6 respektive 13. Sista raden anger
vad respektive kolumn symboliserar, och är således endast en kommentar. Kolumnerna nz, nx
anger g-vektorn i respektive led (ẑ pekar uppåt, x̂ pekar åt höger) och FC är det massflöde av
bränsle motorn kräver. Detta flygfall ska föreställa en start, samt fortsatt flygning på medelhög
höjd vilket beskrivs mer i avsnitt 5.2.3.

Motsvarande flygdatafil i Easy5 ser ut på samma sätt som i figur 5.1, men de
två första raderna behövs inte där. De boolska konstanter som kan ses i figur 5.1,
d.v.s. Fueling_on, Engine_on, o.s.v, skulle med fördel kunna anges som en hög
eller låg signal i FlightData-komponenten. Signalerna skulle sedan, via en A/D-
omvandlare kunna styra respektive komponent och således skulle ”all flygdata”
kunna anges på ett enda ställe. Att detta inte är genomfört beror på att det ska
vara enkelt att ladda in en Easy5-indatafil även i Modelica-modellen.
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5.1.2 Luftade tankar
Eftersom lufttrycket på hög höjd är lägre än på marknivå, är det önskvärt ur ett
UAV-designperspektiv att även luften i tankarna har det lägre atmosfärstrycket
för att minska laster på komponenter i flygplanet. Är samtliga tankar i flygplanet
även sammanbundna via luftningsrör (som i sin tur är förbundna med atmosfärs-
trycket), kommer modellen bli mindre styv än om slutna tankar hade använts.
En mindre styv modell medför större tidssteg vid simulering. Tänk exempelvis på
vad som händer om bränsle trycks in i en tank som är tillsluten. Trycket i tan-
ken kommer att gå mot oändligheten och en liten förändring av bränslemängden
i tanken medför en stor förändring av trycket om luftvolymen är liten och under
förutsättning att allmänna gaslagen gäller. Alltså blir modellen onödigt styv om
luftade tankar inte används. Används luftade tankar kan ett större tidssteg tas vid
simuleringen, vilket ger kortare simuleringstid.

I inledningen av denna examensrapport (avsnitt 1.1) angavs en annan typ
av tank som kan användas. Denna typ av tank trycksätts istället för att luftas,
vilket bl.a. minskar kavitation. Nackdelen med denna typ av tank medför å sin
sida fysiskt tyngre tankar (eftersom fysiska laster ökar) som kräver mer material
(Gavel, 2004).

I UAV-modellen utgör komponenten Atmosphere lufttrycket på varierande
höjd. Aktuell höjd mottas från FlightData-komponenten. Via luftningsrör och no-
der fördelas sedan luft så att önskat lufttryck ska upprätthållas i respektive tank.
Det bör poängteras att det inte enbart räcker med att ha luftade tankar, det krävs
även att luftningsrören är rätt dimensionerade, eftersom det är flödet av luft som
upprätthåller aktuellt lufttryck. Är röret smalt och förändringen i atmosfärstryck
kraftigt bibehålls inte atmosfärstrycket i tanken.

5.2 Simulering av UAV
Detta avsnitt ska visa simuleringsresultatet av den fullskaliga UAV-modellen. Vi
begränsar oss till de två separata flygfallen tankning (FlightCase 1) samt start
och flygning på medelhög höjd (FlightCase 2). Det senare flygfallet visas i tabell
5.1. För respektive fall görs fyra separata simuleringar, där varje simulering utgår
från ett speciellt modelleringsförfarande. Dessa olika sätt att modellera UAVn
presenteras nedan.

1. UAV med utgångspunkt från PO- och NT-komponenter, d.v.s. samtliga rör
respektive noder i modellen modelleras med de ”klassiska” PO- och NT-
komponenterna. Massflödet som utgår från X-funktionen (3.15) samt linjär
skalning av areorna (3.42), (3.44) används (vilket å sin sida motsvaras av
punkt 2 i avsnitt 4.2.1). Detta modelleringsförfarande får anses vara likt
motsvarande byggnadssätt av komponenter i Easy5.

2. UAV där PN- och NN-komponenter används istället för ovanstående PO- och
NT-komponenter. Då ett 2-fasflöde uppstår skalas bränslearean med 90% av
totala rörarean, och återstående area tilldelas luften, d.v.s. fix skalning av
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arean, vilket återfinns i avsnitt 4.3.2. Här måste en lösare med fixt steg
användas, och simuleringstiderna blir väldigt långa.

3. UAV där PN- och NN-komponenter används och arean skalas linjärt när ett
2-fasflöde uppträder, vilket återfinns i avsnitt 4.3.2.

4. UAV där PN- och NN-komponenter används och arean för bränsle- respektive
luftflöde är alltid lika stor som arean för röret, d.v.s. icke-skalning av arean,
vilket återfinns i avsnitt 4.3.2.

Att det under punkt 1 ovan påstås att detta förfaringsätt är ekvivalent med mo-
dellen i Easy5 har sin utgångspunkt i att komponenterna är implementerade en-
ligt samma tankesätt. Skillnaden är att Modelicakomponenterna implementeras
enligt punkt 2 i avsnitt 4.2.1, medan Easy5-komponenterna implementeras enligt
punkt 3. Vid enklare simuleringar uppvisar modeller som byggts upp med PO- och
NT-komponenter i Modelica snarlika simuleringsresultat som motsvarande modell
i Easy5 när enbart ett bränsle- eller luftflöde uppträder, inte både och. Det visar
sig att 2-fasflödet uppträder väldigt sällan i UAV-modellen så därigenom antas på-
ståendet om ekvivalens vara sant. Att köra motsvarande UAV-modell i Easy5 och
Modelica och jämföra dessa skulle sannolikt bli väldigt tidskrävande. Exempelvis
är pumplogiken i Easy5 och Modelica inte exakt likadana och en jämförelse skulle
inte tillföra så mycket. Däremot är det mer intressant att jämföra de fyra olika
modelleringssätten ovan, exempelvis m.a.p. simuleringstid och överensstämmelse.

5.2.1 Initiera variabler med script
Som poängterades i början av detta kapitel är det en smula krångligt att gå in i
modellen och exempelvis ändra värdet av en konstant. Istället kan detta göras via
ett script. Början på ett script till en tankning får utseendet enligt följande:

Fueling_on.startValue=true;
Fueling_on.table[1]=2000;
Fueling_valve_on.k=true;

.

.

.

Scriptet säger att tankningsventilerna och tankningspumpen ska vara påslagna.
Andra raden medför att styrsignalen till pumpen ska växla boolskt värde vid
tidpunkten 2000 s, d.v.s. tankningen ska sluta vid den tiden eftersom vi startar
med pumpen påslagen.

När modellen ska simuleras måste den först översättas, d.v.s. Modelica försö-
ker strukturera och eliminera ekvationer. Översättning till C-kod sker även här
(Fritzson, 2004). När detta är färdigt körs det script som önskas och modellen
simuleras.

En annan viktig egenskap programvaran bör ha är att tillstånden för tryck
och massa i respektive tank ska kunna sparas efter en simulering. Detta för att
användaren vid ett senare tillfälle ska kunna starta från ett scenario där UAVn är
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fulltankad. I Dymola är detta möjligt på samma sätt som i ovanstående script,
d.v.s. när en simulering av en tankning är gjord kan värdet på samtliga variabler i
modellen sparas via ett script. I scriptet kan sedan de variabler som är intressanta
sparas i ett annat script för att inte script-filen ska bli onödigt stor och komplex.
Variabler och parametrar som inte anges i scriptet får standardvärdena från mo-
dellen. Scriptet körs sedan på samma sätt som ovanstående tankningsscript när
modellen är översatt.

5.2.2 Flygfall 1 – tankning
I första simuleringen av UAV-modellen står flygplanet på marken och ska tankas
med flödeshastigheten 0.6 kg/s. Tankningen pågår i 2000 s, vilket medför bränsle-
mängden 1200 kg på ungefär en halvtimma. När tankningen är slutförd simuleras
ytterligare 500 s för att bränslet ska fördela sig jämnt i de olika tankarna.

Tanklocket sitter till vänster i modellen, så bränslet rinner först in i de tankar
som finns på flygplanets vänstra sida, vilket ses i figur 5.2. När bränslet når en viss
nivå flödar bränsle över till höger sida via pV-komponenten som sammanbinder
höger och vänster sida på flygplanet. De två sidotankarna på höger sida (T1R,
T3R) fylls på när bränslenivån i vänster centraltank höjs. De två matartankarna
(T4L, T4R) fylls på ganska omgående efter det att tankningen påbörjats eftersom
dessa tankar ligger på den lägsta höjdnivån. Detta förlopp kan följas kontinuerligt
i Dymolas diagramlager och under en tidpunkt ser det ut som i figur 5.2.

Fyra simuleringar görs enligt tidigare punktlista och massorna i valda tankar
visas. Det bör poängteras att det är den totala massan i respektive submodell som
visas, d.v.s. består exempelvis T2R av de båda TD-tankarna TD3 och TD4. För
att spara plats i rapporten väljs en av tankarna för fall 2–4 ut och bränslemängden
för den tanken ritas upp tillsammans med bränslemängden för fall 1.

Hur stor massa de båda centraltankarna (T2L, T2R) innehåller återfinns i
figur 5.3, där UAVn är simulerad med det ”klassiska” PO- och NT-komponenterna,
samt motsvarande PN- och NN-komponenter. När PN och NN används skalas
arean för bränsle med 90% då ett 2-fasflöde uppträder. Enligt föregående kapitel
uppstår problem då en lösare med variabelt tidssteg används tillsammans med
denna konfiguration. Därför har simuleringen genomförts med ett fixt och litet
tidssteg vilket resulterade i tidsödande simuleringar. För att lösningen ska vara
stabil krävs att ett litet tidssteg används.

Båda graferna i figur 5.3 liknar varandra, men i de övre graferna ser det ut
som att en tidsförskjutning mellan de båda kurvorna uppstår. Grafen över massan
i T2R för fall 2 kommer igång betydligt tidigare än för fall 1. Sågtandningen för
graferna i T2R härrör från det dödbandet som finns på portarna i tankarna, d.v.s.
bränslenivån ska upp till en viss gräns innan flaggan som talar om vilken fluid som
finns på porten växlar. Simuleringsresultatet för fall 3, är väldigt likt fall 2 och
därför visas inte den grafen.

Att en så lång tidsförskjutning uppträder i T2R har sitt ursprung i att när
flaggan för bränsle på porten i pV sätts till sant startar ett bränsleflöde ögonblick-
ligen i fall 2. För fall 1 dröjer det ett antal tiotal sekunder innan ett bränsleflöde
kommer igång trots att bränsleflaggan på porten (se figur C.1 i bilaga C) är sann.
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Figur 5.2. Utseende för UAV-modellen i diagramlagret vid en viss tidpunkt under en tankning.
Mer utförlig beskrivning till figuren kan läsas i figur 5.1. Nivån i respektive tank visar hur stor del
av tanken som är bränslefylld. Något absolut tal på hur mycket bränsle som finns i tanken kan
inte avläsas från figuren eftersom tankarna är tvådimensionella, men har även ett djup. Således
kan vi inte se i bilden hur djup tanken är vilket medför att bränslemängden inte kan bestämmas
annat än att studera graferna över tankens massa. Bränslenivån vänster centraltank (T2L) måste
komma upp till ett visst värde innan bränslet rinner över till höger sida via komponenten pV. I
figuren har detta värde i vänster centraltank T2L just passerats och bränsle börjar således att
rinna över till flygplanets högra sida.

Detta å sin sida härstammar från att på andra porten i pV-komponenten sitter en
nod, och inte förrän noden har ställt in sig på rätt tryck kan ett massflöde starta.

Motsvarande grafer för de främre och bakre tankarna kan ses i figur 5.4. Dessa
massor överstämmer väldigt bra för fall 1 och 3, sånär som på en tidssförskjutning
i tanken T1R. I tanken T1L viker den ena grafen av tidigare (ungefär vid tidpunkt
500 s), vilket kan tolkas som att bränslet försvinner i någon annan tank (för fall 1),
förmodligen den bakre. De två nedre figurerna (T3R och T3L) härstammar från
fall 4, d.v.s. när arean är lika för både bränsle och luft. Störst skillnad syns i tank
T3R, där grafen för massan har en större lutning och därigenom är massflödet in
i tanken högre vilket är rimligt eftersom arean för bränslet är maximerad. Även i
detta fall är simuleringsresultatet för fall 2 och fall 3 väldigt likt fall 1, så det är
onödigt att visa dessa fall för de bakre tankarna.
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Figur 5.3. ”Simulation - case 1” är simuleringen av UAVn där nod- och rörkomponenter är
det ”klassiska” PO och NT. ”Simulation - case 2” är simuleringen av UAVn där motsvarande
komponenter är PN och NN, och när vi har ett 2-fasflöde skalas bränslearean med 90%. I det
senare fallet används en lösare med fixt och litet tidssteg (RK4 med 0.0002) vilket medför att
simuleringstiden blir tidsödande. ”Simulation - case 3” är väldigt likt fall 2 och visas således inte.
I övre grafen uppträder en fasförskjutning för ”sågtandningen” mellan de båda massorna vilket
härrör från att massan rinner snabbare över i T2R-tanken för fall 2.

I figur C.2 (se bilaga C) finns en kompletterande graf där massorna i central-
tankarna för fall 1 och fall 4 kan ses och även här syns fasförskjutningen. En snabb
blick mellan fall 4 i figur C.2 och fall 2 i figur 5.3, d.v.s. mellan fix och icke skalning
av arean för PN-komponenterna, ger en hyfsad överensstämmelse.



5.2 Simulering av UAV 85

0 500 1000 1500 2000 2500
0

50

100

150
mass in right forward tank − T1R

m
as

s 
[k

g]

 

 

0 500 1000 1500 2000 2500
0

50

100

150

m
as

s 
[k

g]

mass in left forward tank − T1L

 

 

simulation − case 1
simulation − case 3

0 500 1000 1500 2000 2500
0

50

100

150

m
as

s 
[k

g]

mass in right after tank − T3R

 

 

simulation − case 1
simulation − case 4

0 500 1000 1500 2000 2500
0

50

100

150

time [s]

m
as

s 
[k

g]

mass in left after tank − T3L

 

 

simulation − case 1
simulation − case 4

simulation − case 1
simulation − case 3

Figur 5.4. ”Simulation - case 1” är simuleringen av UAVn där nod- och rörkomponenter är det
”klassiska” PO och NT. I ”Simulation - case 3” är motsvarande komponenter PN och NN, och
när ett 2-fasflöde uppstår skalas bränslearean linjärt. I ”Simulation - case 4” är arean för bränsle
och luft lika med rörarean när 2-fasflödet uppträder. ”Simulation - case 2” är väldigt likt fall 3
och visas således inte.

5.2.3 Flygfall 2 – start och flygning på medelhög höjd

Detta flygfall involverar fler variabler som varierar än fallet med tankning där
UAVn stod stilla på marken. Vanligtvis under en flygning är tyngdkraftsvektor
variabel i både riktning och storlek. Även höjd och bränsleförbrukning kan ändras
m.a.p. tid. Istället för att trycka in bränsle i flygplanet som sker vid en tankning,
kommer motorn nu att dra ut bränslet med ett visst massflöde. Det finns en
väsentlig skillnad här, och det har att göra med att motorn alltid drar ut ett visst
flöde, trots att denna mängd kanske inte finns att tillgå i tanken placerad före
motorn. I vår UAV-modell sitter det en nod precis före motorn (i subkomponenten
boost), som kopplar ihop höger och vänster bränslesystem. För att motorn ska
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kunna erhålla ett tillräckligt bränsleflöde krävs det att ett betryggande undertryck
kan skapas i noden (sitter inne i boost-komponenten) som sitter före motorn, vilket
krävs för att bränsle ska kunna flöda dit. Detta medför att det är viktigt att se
till att noden har tillräckligt hög andel bränsle initialt, för att detta undertryck
ska kunna skapas. Detta eftersom före motorn och nod sitter två boost-pumpar,
vilka inte kan pumpa luft. Således kommer luften i noden (mellan boost-pump och
motor) att vara konstant under hela simuleringen.

Flygfallet som körs återfinns i tabell 5.1. Några av variablerna från FlightData-
komponenten visas i figur 5.5. På samma sätt som när en tankning simulerades
väljs även här att simulera de fyra olika modelleringssätten för UAVn. Graferna i
figuren visas flygplanets höjd, motorns bränsleförbrukning och gx-komponenten i
g-vektorn.
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Figur 5.5. Figuren visar höjden för UAVn, bränslekonsumtion samt tyngdkraften i x̂-led för
flygfall 2. Flygfallet återfinns i tabell 5.1. Figuren visar således några av de variabler som används
i FlightData-komponenten som kan ses i bl.a. figur 5.1.

I figur 5.6 visas resultatet av bränslemängd i de centrala tankarna på UAVn när
flygfall 2 simuleras. De fyra olika modelleringssätten som återfinns i punktlistan
i början av avsnitt 5.2 ritas upp i samma fönster eftersom dessa är snarlika. Att
dessa är såpass lika borde bero på att samtliga tankarna är luftade och motorn
drar ut bränsle från modellen. På så sätt inträffar aldrig, eller väldigt sällan, fallet
att ett 2-fasflöde erhålls. Övriga tankar uppvisar samma överensstämmelse.

I Dymolas grafiska diagramlager ser modellen ut enligt figur 5.7 i en viss tid-
punkt. Under, eller när simuleringen är slutförd, kan simuleringsförloppet följas i
”realtid”. Det vi ser i diagramlagret under en simulering är hur massorna i tankar-
na ställer in sig efter tyngdkraften, samt om bränslemängden ser ut att öka eller
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Figur 5.6. Figuren visar massan i vänster respektive höger centraltank (T2L, T2R). Samtliga
fyra sätt (enligt punktlistan i avsnitt 5.2) att modellera UAVn ritas upp i samma figur eftersom
samtliga grafer är näst intill identiska. Att dessa grafer är såpass lika beror på att 2-fasflödet i
princip aldrig inträffar. Även bränslemängden i respektive sida av UAVn är lika.

minska. Även om pumpar är av- eller påslagna kan ses.

5.3 Simulering – prestanda
Tidsåtgången för en simulering påverkas av en rad olika faktorer. Använder vi en
lösare med fixt tidssteg beror simuleringstiden givetvis på hur litet steget är, samt
hur många tidssteg som simuleras. En lösare kan även vara av en viss ordning
och det bestämmer hur stort det lokala felet är. Används en lösare med hög ord-
ning kanske tidssteget kan ökas, men å andra sidan kräver en sådan lösare fler
funktionsberäkningar, vilket tar tid (Cellier & Kofman, 2005).

En lösare kan delas in i kategorin explicit/implicit. Implicita lösare använder
framtida värden vilket leder till att ett ekvationssystem behöver lösas i varje tids-
steg. Denna typ av lösare har oftast bättre stabilitetsegenskaper. Explicita lösare
är kausala och använder endas värden bakåt i tiden. Dessa lösare har oftast dåliga
stabilitetsegenskaper (Cellier & Kofman, 2005).

5.3.1 Dymolas standardlösare DASSL
Dymolas standardlösare är DASSL, vilken är en implicit lösare med variabelt tids-
steg. Ordningen på lösaren är variabel där ordningen kan variera mellan 1 och 5.
Lösaren kan även hantera differentialalgebraiska ekvationer, s.k. DAE:er. DASSL
är en lösare som hanterar styva problem på ett bra sätt, men för system och mo-
deller som inte är styva eller är väldigt olinjära är DASSL mindre effektiv. Ska
olinjära system som även är styva simuleras är RADAU IIa en bättre algoritm
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Figur 5.7. Utseende för UAV-modellen i diagramlagret vid en viss tidpunkt under flygfall 2.
Vi ser att massorna i tankarna följer g-vektorns riktning. Vi ser även att pumparna PS, PS3 i de
bakre tankarna T3L, T3R är påslagna (färgen är ljus). Tankarna TC3 och TC4 är luftningstankar.
Vidare används rör- och nodkomponenterna PN, NN i denna simulering.

att använda. Enligt Cellier och Kofman (2005) har Dymola valt DASSL som stan-
dardlösare eftersom största delen av de ingenjörer som simulerar system inte vet
huruvida systemet är styvt eller inte. Fortsättningsvis är DASSL en lösare som
anses som robust och vältestad, vilket RADAU IIA inte är i samma höga grad
(Cellier & Kofman, 2005).

I vissa simuleringar i anknytning till detta examensarbete har RADAU IIa
använts. Det Cellier och Kofman (2005) argumenterar för visar sig stämma även
vid diverse simuleringar av UAVn, d.v.s. RADAU IIa är en snabbare lösare än
DASSL, men det är inte alltför sällsynt att simuleringar kraschar när RADAU IIa
används.

Om lösaren DASSL används är noggrannheten den enda parametern använda-
ren kan styra. Som användare skulle man ibland önska att det går att begränsa
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steglängden nedåt, d.v.s. lösaren ska inte kunna ta ett kortare tidssteg än exem-
pelvis 0.001 s. Vidare specificeras det i simuleringsmiljön hur många punkter av
en simulering som ska sparas, standard är 500 punkter. Men här kommer ett var-
ningens finger upp, eftersom det i Dymola finns en påslagen standardinställning
som säger att om event inträffar i modellen så ska även den tidpunkten när detta
event inträffade sparas. Detta leder alltför ofta till att programmet kraschar om
man har många events och glömmer slå av standardinställningen att event ska
sparas.

5.3.2 Simuleringstider
När en simulering i Dymola är fullbordad erhålls följande information:

Integration terminated successfully at T = 2500
CPU-time for integration : 254 seconds
CPU-time for one GRID interval: 507 milli-seconds
Number of result points : 501
Number of GRID points : 501
Number of (successful) steps : 15323
Number of F-evaluations : 602823
Number of H-evaluations : 121089
Number of Jacobian-evaluations: 10225
Number of (model) time events : 13
Number of (U) time events : 0
Number of state events : 6865
Number of step events : 0
Minimum integration stepsize : 2.59e-006
Maximum integration stepsize : 35.8
Maximum integration order : 4

Calling terminal section
... "dsfinal.txt" creating (final states)

I informationen av simuleringen kan utläsas vilken max/min steglängd som använts
samt högsta ordningen på lösaren. Antalet events är nära sammankopplat med hur
diskontinuerligt det simulerade system är, om operatorn noEvent används endast
när event inte bör genereras. Under simuleringen har lösaren tagit 15 323 steg,
och gjort 602 823 funktionsberäkningar, men resultatet har bara sparats i 501
gridpunkter. Avslutningsvis kan det konstateras att tidsåtgången för simuleringen
är 254 sekunder.

Förutom val av lösare, steglängd, o.s.v. är simuleringstiden hårdvaruberoende,
men de olika modellerna ska jämföras sinsemellan och då är hårdvaran av mindre
betydelse. I tabell 5.2 och tabell 5.3 nedan kan tidsåtgången för simuleringarna i
föregående avsnitt ses. Ett antal tilläggssimuleringar är genomförda för flygfall 1
och flygfall 2, där volymen av samtliga noder i modellen (ca 20 st) varieras mellan
1–5 dm3.

Före simuleringstiderna pressenteras, bör läsaren ha i åtanke att det är svårt
att jämföra simuleringstiderna för de olika modelleringssätten rakt av, eftersom
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modelleringssätten skiljer sig kraftigt åt. En annan aspekt är att den simulerade
UAV-modellen är relativt stor och under uppbyggnadsfasen har viss intrimning av
komponenter skett som är svåra att redogöra för i efterhand. Detta kan exempelvis
röra sig om att vissa noder i modellen har satts till en viss volym, eller portkoor-
dinater kan ha ändrats något, o.s.v. Att göra någon sådan slags jämförelse i denna
rapport där även sådana aspekter tas tillvara skulle bli allt för utrymmeskrävande.
Därför antas för enkelhetens skull i nedanstående resultatredovisning att samtli-
ga noder i modellen har angiven volym, trots att några enstaka noder kan ha en
annan volym.

Flygfall 1 – tankning

Volym Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4
1 liter T = 259 s T ≈ 4 h T = 116 s T = 74 s
2 liter T = 174 s - T = 234 s T = 68 s
3 liter T = 126 s - T = 126 s T = 68 s
4 liter T = 112 s - T = 99 s T = 65 s
5 liter T = 92 s - T = 85 s T = 65 s

Tabell 5.2. Tidsåtgång för simuleringar av de fyra modelleringssätten av flygfall 1 – tankning
i avsnitt 5.2.2. Tabellen visar tidsåtgången när noder med olika volymer används. Samtliga fyra
modelleringsförfaranden (fall 1 – fall 4) finns presenterade i avsnitt 5.2. För fall 2 görs bara
en simulering eftersom dessa simuleringar är så tidskrävande (lösare med fixt tidssteg måste
användas).

Simuleringstid för flygfall 1 visas i tabell 5.2. Samtliga fyra modelleringsförfa-
randen (fall 1 – fall 4) finns presenterade i avsnitt 5.2. Fall 3 och fall 4 är i regel
något snabbare än fall 1. Att simulera ett 2-fasflöde är betydligt mindre tidskrä-
vande med PN- och NN-komponenterna än att använda motsvarande PO- och
NT-komponenter, eftersom event inte behöver genereras i samma utsträckning. I
flygfall 1 uppstår detta 2-fasflöde under minst ett ställe under simuleringen, vilket
kan tydas av det diskontinuerliga förloppet vid 800 s i figur C.1 i bilaga C. Vid när-
mare efterforskning (som inte visas här) går det att se att ett 2-fasflöde inträffar.
Detta kan vara den bidragande orsaken till att simuleringarna som använder kom-
ponenterna PN och NN i regel är snabbare i detta flygfall. Det är även intressant
att lägga märke till att simuleringstiderna för fall 4 inte skiljer sig åt nämnvärt,
vilket kan tolkas som att nodernas volym har mindre betydelse i detta fall. Voly-
men av noderna justeras så att höjden är lika i samtliga noder1, och därigenom
kommer även bränslenivån att vara lika i samtliga fall där NN-komponenter an-
vänds. Detta torde betyda att bränslenivån håller sig kring mittpunkten, och ger
således inte upphov till ett styvt system eftersom luftvolymen inte heller ändras
nämnvärt.

Eftersom tidsåtgången för fall 2 var så krävande görs bara en simulering av
detta fall eftersom ett såpass litet tidsteg måste användas för stabilitet. Å and-
ra sidan, ökas nodernas volym skulle ett längre tidssteg kunna användas vilket

1Det är vidden som ändras, eller i y-led där flygplanet ej tar upp några krafter.
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minskar tidsåtgången vid simuleringen.

Flygfall 2 – start och flygning på medelhög höjd

Simuleringstid för flygfall 2 presenteras i tabell 5.3, där fall 1 i regel är snabbast.
Eftersom samtliga fyra grafer i figur 5.6 var snarlika borde det innebära att ett
2-fasflöde aldrig, eller väldigt sällan, uppträder. Detta å sin sida skulle betyda att
PO- och NT-komponenterna är ett bättre val om endast ett 1-fasflöde uppstår.
Eftersom PN- och PO-komponenterna ska vara ekvivalenta (vi antar små flöden
där SAAB-formeln är giltig) när endast en typ av flöde uppstår borde det innebära
att det är noderna NN och NT som bidrar till tidsskillnaden i simuleringsresultat
för fall 1 och fall 4. Förmodligen drar även tillvägagångssättet att skala arean
linjärt ner på prestandan för fall 3.

Volym Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4
1 Liter T = 241 s T ≈ 4 h T = 752 s T = 135 s
2 Liter T = 85 s - T = 158 s T = 117 s
3 Liter T = 77 s - T = 116 s T = 94 s
4 Liter T = 74 s - T = 115 s T = 92 s
5 Liter T = 73 s - T = 99 s T = 95 s

Tabell 5.3. Tidsåtgång för simuleringar av de fyra modelleringssätten av flygfall 2 – start och
flygning på medelhög höjd i avsnitt 5.2.3. Tabellen visar tidsåtgången när olika volymer av noder
används. För fall 2 görs bara en simulering eftersom dessa simuleringar är så tidskrävande (lösare
med fixt tidssteg måste användas).

Generella synpunkter

Den enda egentliga slutsats som kan dras är att fall 2 är problematiskt att mo-
dellera och simulera för båda flygfallen. Fall 1 förlorar mycket i simuleringstid på
grund av att många events genereras samt att modellen har små noder (1 liter).
Å andra sidan tjänar fall 4 tid på att massflödena är kontinuerliga, men samtidigt
minskas styvheten på systemet eftersom noderna, som även här har volymen 1
dm3, upplever ett betydligt högre hydrostatiskt bränsletryck pfuel. Ett högre hyd-
rostatiskt bränsletryck medför att volymsändringar av luften i noden inte blir lika
kraftiga vilket beskrivits i avsnitt 4.3.1. Fall 3 är något mellanting mellan fall 2
och fall 4, massflödet kan strypas samtidigt som bra simuleringsprestanda erhålls.

Det visar sig att simuleringstiden för fall 3 och fall 4 är beroende av hur stort det
tänkta bränsletrycket i NN är, d.v.s. parametern C i avsnitt 4.3.1. Olika värden
på C fungerar bra för olika flygfall, och i dessa två flygfall har samma värden
på C i respektive nod används. Detta kan vara en orsak till att fall 4 är något
långsammare i det andra flygfallet. Exempelvis är C cirka en faktor 10 större i
noder som är kopplade direkt efter en pump. Simuleringar visar att lufttrycket
direkt efter en pump är betydligt högre än i övriga delar av modellen, och på så
sätt har modellen delvis trimmats.

Att det är svårt att dra några egentliga slutsatser om fall 3 beror på area-
skalningen linjär skalning är långt ifrån optimal och innehåller fortfarande diskon-
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tinuerliga övergångar mellan olika luft- och bränslelägen. Detta kan exempelvis
inträffa vid en övergång mellan ett 2-fasflöde och ett 1-fasflöde.

Väljs lösaren RADAU IIa istället för DASSL krymper simuleringstiden för fall
1 och fall 4 i flygfall 2 till endast 30 s när 1 liters noder används, vilket stämmer
överens med Cellier och Kofman (2005) argumentation om att RADAU IIa är en
snabbare lösare än DASSL. För fall 4 i flygfall 1 blir simuleringstiden endast 22 s.



Kapitel 6

Robusthetskriterier

I kapitlet diskuteras vad som händer när G-vektorn är nollvektorn och detta si-
muleras på både komponent- och UAV-nivå. Vidare diskuteras flyktigt hur skalbar
UAV-modellen är m.a.p. antalet ekvationer. Kapitlet avslutas med att beröra hur
ett antal simuleringar kan köras efter varandra, s.k. batch-simuleringar.

6.1 Bränslemängd i noder NN under en simule-
ring av UAVn

I tidigare kapitel har konstanten C använts för att justera hur stort det fiktiva
värdet av bränsletrycket i en nod NN bör vara. En översiktlig bild av hur denna
konstant väljs diskuteras i detta avsnitt. Ett ”enkelt” sätt att välja denna kon-
stant är genom att simulera sitt aktuella system där PN- och NN-komponenter
används. Under simuleringen väljer användaren att visa de grafer som beskriver
bränslemängden i samtliga NN-noder i det givna systemet. För att erhålla bra
simuleringsresultat bör bränslenivån inte röra sig allt för mycket från mittpunkten
av noden. Är det stora svängningar för bränslenivån i noden beror det på att det
är stor skillnad i jämviktstryck för bränsle och luft. Är så fallet bör konstanten C
justeras i den aktuella noden, för att minska dessa svängningar. Ett exempel på
bränslenivån i ett antal noder när flygfall 2 simuleras, och modelleringsförfarandet
fall 4 är valt, ses i figur 6.1. Nodernas volym är specificerade till 1 dm3, och initialt
är de halvfulla med bränsle vid start. Detta motsvaras av en bränslemängd 0.4 kg.

Enligt figur 6.1 ändras bränslemängden i noderna upp till 1% (0.005/0.4 ≈ 0.01).
Simuleringar som är utförda (visas inte här) tyder på att om konstanten C höjs
en smula erhålls simuleringar med högre prestanda. Detta betyder i praktiken att
bränslenivån för respektive nod i figur 6.1 kryper närmare mittpunkten 0.4 kg. An-
tingen kan konstanten C justeras för samtliga eller enskilda noder. I programvaran
är det smidigare att ändra konstanten för samtliga noder.

Vidare är det bra att visa bränslemängden i samtliga noder när en simulering
är slutförd. Detta för att säkerhetsställa att inga noder har negativ bränslemängd,
eller innehåller en bränslemängd som är större än vad noden rymmer. Detta gäller
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Figur 6.1. Graferna visar bränslemängd för ett antal noder i modellen som bygger på NN-
och PN-komponenter under simuleringsfall 2. Modelleringssättet är icke-skalning av arean. Det
intressant i denna figur är inte av kvalitativ karaktär, utan ska mer visa hur massan i ett antal
noder under en simulering varierar. Det bästa ur simuleringssynpunkt är att graferna i figuren
variera så lite som möjligt från mittläget 0.4 kg. Ökas konstanten C i respektive nod kommer
bränslenivån att krypa närmare nodens mitt, vilket å sin sida medför snabbare simuleringar.
Simuleringar visar dock att ett för stort C resulterar återigen i mer tidskrävande simuleringar.
Vidare är x, y-axlarna i figuren massa, kg respektive tid, s.

för båda sätten (PO-, PN-, NT- och NN-komponenter) att modellera rör och noder.

6.2 Vad händer om g-vektor är nollvektorn?
Huruvida en g-vektor som är exakt nollvektorn kan uppnås i verkligheten kan
diskuteras, men utgångspunkten är att ”fritt fall” symboliserar ett sådant fall.
Flygplanet faller således i negativ z-riktning i ett sfäriskt koordinatsystem, med
en ökning av hastigheten på 10 m/s. I verkligheten fungerar detta dåligt vid höga
hastigheter när luftmotståndet inte kan försummas.

6.2.1 Komponentnivå
För att visa vad som händer när g-vektorn är nollvektorn används systemet i
figur 6.2. I FlightData-komponenten anges följande data

#4
double case4(4,8)

0.00 0 -1.00 0.0 0.0 0.70
10.00 1800 0.00 0.0 0.0 0.50
30.00 1000 0.00 0.0 0.0 0.55
50.00 2200 -0.50 0.0 0.0 0.50
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Time (s) Alt (m) nz (-) nx (-) ny (-) FC (kg/s)

I ovanstående tabell betyder kolumnerna från vänster till höger: tid, höjd, tyngd-
kraftvektor i respektive led och motorns bränsleförbrukning, d.v.s. ett flygprogram.
Vidare kan FlightData-komponenten ge de aktuella utsignalerna en kontinuerlig,
eller icke-kontinuerlig derivata. De två olika sätten att simulera systemet i figur 6.2
visas nedan. Det är endast kolumnen för gz, och tiden som är av intresse för si-
muleringarna eftersom gx = 0. Det är bara PO- och NT-komponenterna som kan
testas i detta fall eftersom PN- och NN-komponenterna endast är implementerade
för gz < 0.

Figur 6.2. System där två tankar är sammanbundna via en PO-komponent. Aktuella para-
metrar och begynnelsevärden finna angivna i figuren. Tankarna TC1 och TC2 har höjden 1 m.
Bottenposition för tank TC1 är z = 0 och för tank TC2 z = 1. Detta medför att porten i tank
TC2 är 2 cm ovanför botten, medan bränslenivån (om gz < 0, gx = 0) är drygt 6 cm ovanför.
Således är porten bränsletäckt, medan porten i TC1 är lufttäckt.

Icke kontinuerlig derivata i CombiTimeTable

När derivatan av gz är icke kontinuerlig används styckvis linjära funktioner och har
utseendet enligt andra grafen i figur 6.3, d.v.s. derivatan av gz erhåller diskontinu-
iteter i tidspunkterna 10 och 30 s. Således är g-vektorn nollvektorn i tidsintervallet
10–30 s.

Som tidigare diskuteras i kapitel 3 använder rörkomponenterna PO, PN flag-
gor för bränsle och luft när korrekt flöde ska bestäms. Flaggor för respektive fluid
sätts i tankkomponenterna TC, TD, NT och detta sker genom att en höjd hport
mellan port och bränsleyta bestäms. Det hydrostatiska bränsletrycket på en port
bestäms enligt −ρ(d ·g), d.v.s. (3.32) men där det antas att pfuel kan vara negativ.
d är vektorn från en port till bränsleytan. Om den skalära definitionen av bräns-
letryck (3.31) används, d.v.s. pfuel = ρghport kan avståndet från porten vinkelrätt
till bränsleytan bestämmas enligt

hport = pfuel

ρg
= − d · g||g||2 (6.1)

där ett negativt hport medför att porten ligger hport m ovanför bränsleytan. Imple-
menteringsmässigt är inte samband (6.1) bra eftersom det leder till det odefinierade
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Figur 6.3. Översta grafen visar massan i den övre tanken TC2. Den andra grafen visar utseendet
av z-komponenten i g-vektorn. De tredje graferna visar lufttrycken i respektive tank. Den understa
grafen visar en boolsk signal, och för tiden < 30 är signalen sann, d.v.s. det är bränsle på porten
i TC2. Den observanta läsaren ser att massan i TC2 är negativ mot slutet av simuleringen.
Bränsleflaggan på porten tillsammans med skillnaden i lufttryck för tankarna TC1 och TC2 ger
upphov till ett bränsleflöde ut från TC2 trots att massan blir negativ.

uttrycket 0
0 om g-vektorn är nollvektorn. Istället implementeras följande samband

hport =

{
− d·g||g||2 då ||g||2 ≥ ε
− d·gε då ||g||2 < ε

(6.2)

där ε är ett litet positivt tal. Samband (6.2) medför att hport = 0 om g-vektorn
är nollvektorn. Vidare använder tankkomponenten TC ett dödband av längden
2δ, vilket kräver att |hport| > δ för att en växling av flaggor på porten ska ske. I
praktiken, som vi ser i figur 6.3, ligger flaggan för respektive fluid kvar på porten
tills dess att vi återigen har en definierad g-vektor i tidpunkt 30 s.

Som vi ser i figur 6.3 uppstår det problem med att flaggan på porten ligger kvar
eftersom massan i tank TC2 är negativ mot slutet av simuleringen. Detta beror
på att det fortfarande finns en lufttryckskillnad mellan tankarna TC1 och TC2.
Detta tillsammans med att flaggan för bränsle är sann medför ett bränsleflöde från
TC2 till TC1, trots att massan av bränsle i TC2 är mindre än 0. Flaggan kan inte
växla från bränsle till luft eftersom hport = 0 i samband (6.2).

Det grafiska gränssnittet spårar även ur om g-vektorn är nollvektorn och tom-
ma tankar visas under denna tid.
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Kontinuerlig derivata i CombiTimeTable

Istället för att använda styckvis linjära funktioner i CombiTimeTable kan punk-
terna i FlightData interpoleras genom att säkerhetsställa att derivatan av den
interpolerade funktionen alltid är kontinuerlig. Motsvarande simulering av syste-
met i figur 6.2 visas i figur 6.4.
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Figur 6.4. Översta grafen visar massan i den övre tanken TC2. Den andra grafen visar utse-
endet av z-komponenten i G-vektorn. De tredje graferna visar lufttrycken i respektive tank. Den
understa grafen visar en boolsk signal, och för tiden > 30 s samt tiden < 10 s är signalen sann,
d.v.s. då det är bränsle på porten i TC2. Däremellan växlar flaggan till falskt, vilket betyder
att det är luft på porten. Detta ger upphov till att inga negativa massor uppträder i tank TC2.
Samtidigt ser vi att gz endast passerar 0 och gz > 0 för tiden 10 – 30 s.

Vid simulering med en kontinuerlig derivata i CombiTimeTable kommer noll-
vektorn endast att passeras, vilket kan ses i figur 6.4. Att nollvektorn endast pas-
seras ger inte upphov till några simuleringsmässiga problem. Momentant kommer
bränslet att ”lägga sig i taket” på tankarna vid övergången mellan negativ och
positivt Gz vilket kan åskådas i figur 6.5. Eftersom bränslet lägger sig i taket på
tankarna kommer flaggorna för luft/bränsle att få korrekta värden, vilket resul-
terar i att bränsleflödet upphör och lufttrycken utjämnas genom att ett luftflöde
från tank TC2 till tank TC1 uppstår. Sammanfattningsvis betyder detta att det
odefinierade läget med en g-vektor som är nollvektorn uppträder aldrig i praktiken.
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Figur 6.5. Principutseendet för systemet i figur 6.2 i Dymolas diagramlager när kontinuerliga
derivator av utsignalerna i komponenten FlightData används. Vid tidpunkten t = 10 s lägger sig
bränslet i taket på tankarna eftersom Gz > 0.

Synpunkter

I våra modeller görs antagandet och förenklingen att hela flygplanet upplever sam-
ma tyngdkraft. Detta betyder att bränslemassorna i tankarna upplever samma
tyngdkraftvektor som flygplanet. När denna förenkling görs är det korrekta anta-
gandet att tankarnas massor befinna sig på exakt samma ställe som tidpunkten
före g-vektorn är nollvektorn inträffar, förutsatt att inget massflöde till/från tan-
ken uppträder.

En användare av komponenter i biblioteket FA bör vara medveten över vad
som händer när g-vektorn är nollvektorn, och utifrån det ta ställning till hur
systemet ska modelleras. Används den interpolation som bygger på linjära segment
av signalerna i FlightData bör användaren vara vaksam på att negativa massor
kan inträffa i tankarna. Å andra sidan, används signaler med kontinuerlig derivata
passeras endast punkten för en nollvektor.

6.2.2 UAV-nivå

Hur robust en modell är med avseende på en g-vektor som är nollvektor beror
främst på, som diskuterades ovan, hur användaren väljer att interpolera kompo-
nenterna i g-vektorn.

Den andra faktorn som påverkar är hur UAV-modellen modelleras. Eftersom
samtliga tankar i UAV-modellen är ventilerade via luftningsrör, är dessa portar
placerade högst upp på tankarna för att undvika att det är bränsle på portarna. I
ett sådant läge är det att föredra representationen med linjära segment eftersom
flaggorna från föregående tidpunkt då ligger kvar på portarna. I det andra fallet,
när g-vektorn passerar nollvektorn byter bränslet plats i tankarna vilket medför att
luftningsrören bränsletäcks. Även rör som är tänkta för att transportera bränsle
lufttäcks, vilket resulterar i att motorn till slut inte får tillräckligt med bränsle.
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Flygning upp-och-ner

Vid flygning med en positiv gz-komponent uppstår liknande problem som disku-
terades ovan angående att luftningsrör bränsletäcks, samt att motorn har problem
med att få ett tillräckligt stort bränsleflöde. Motorn utgörs av en flödeskälla och
upprätthåller specificerat flöde som anges i FlightData-komponenten. Detta leder
till att tanken som sitter före motorn kan innehålla en negativ bränslemassa om
flödet inte är tillräckligt stort, eller om viktiga bränsleportar lufttäcks. Således
finns det ingen spärr i TC-komponenterna som exempelvis skulle avbryta simule-
ringen om negativa bränslemängder uppträder. Detta skulle kunna åtgärdas med
en terminate-operator1, eller genom att uppmärksamma användaren att det finns
negativa massor i tankar genom assert-operator2.

Beroende på flygfall klarar UAV-modellen ett antal sekunder upp-och-ner in-
nan negativa massor uppträder. Simuleringen kan fortgå och tankarna återfår igen
positiva värden när flygplanet vänds rätt igen, men frågan är hur tillförlitlig simu-
leringen blir efter det, vilket inte berörs i denna rapport.

6.3 Skalbarhet
Det är intressant att ta reda på hur skalbar en modell är i aktuellt verktyg, d.v.s.
hur Dymola hanterar en ökning av modellstorleken. Ett sätt är att ett antal li-
kadana modeller simuleras samtidigt. I Modelica är detta enkelt att åstadkomma
eftersom språket är objektorienterat. UAV-modellen kan enkelt återanvändas ge-
nom att en ny modell med högre hierarki skapas. UAV-modellen dras över till den
nya modellen via det grafiska gränssnittet.

Varje UAV-modell kör samma flygprogram flygfall 2 – start och flygning på me-
delhög höjd. De klassiska noderna NT används med volymen 2 liter. UAV-modellen
innehåller cirka 5000 ekvationer och obekanta, där cirka 3000 av ekvationerna är
icke triviala. En trivial ekvation är exemplevis r = 4. Enligt informationen som
erhålls efter en simulering innehåller modellen 58 tillstånd. Återstående ekvationer
utgörs av triviala samband.

I tabell 6.1 ser vi att simuleringstiden har en tendens att snarare öka exponen-
tiellt än linjärt.

UAV Flygfall 2
1 T = 70 [s]
2 T = 499 [s]
3 T = 1210 [s]

Tabell 6.1. Tidsåtgång för att simulera ett antal UAV-modeller samtidigt. UAV-modellerna
bygger på de klassiska rör- och nodkomponenterna PO, NT, där nodens volym är 2 dm3. Simu-
leringstiden har en tendens att öka exponentiellt. Lösaren som används är DASSL.

1Ett villkor kan specificeras för att en simulering ska avbrytas.
2Informerar användaren om ett givet villkor i modellen är uppfyllt.
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6.4 Batch-simuleringar
En batch-simulering innebär att ett antal modeller kan simuleras efter varandra
utan att användaren behöver starta varje simulering separat. Verktyget Dymola
hanterar detta genom att ett script enligt följande körs:

simulateModel("FA.Rapport.ex1", stopTime=45, resultFile="ex1");
simulateModel("FA.Rapport.ex2", stopTime=45, resultFile="ex2");
simulateModel("FA.Rapport.ex3", stopTime=45, resultFile="ex3");

.

.

.

Här körs simuleringar av modellerna ex1, ex2, o.s.v, och dessa sparas i filerna
ex1.mat, ex2.mat, o.s.v. För att sedan se resultatet av en specifik simulering går
filen att öppna antingen i Dymola eller i Matlab via Dymolas m-fil.

Om någon av modellerna inte fungerar hoppar Dymola över den och fortsätter
till nästa. Detta gäller dock inte om en lösare med variabelt tidssteg används,
där lösaren använder ett väldigt litet tidssteg, vilket gör att simuleringsstiden blir
väldigt lång.



Kapitel 7

Diskussion

Examensarbetet knyts ihop med en avslutande diskussion kring de viktigaste svå-
righeterna som uppkommit under modelleringen av bränslebiblioteket till UAV-
modellen. Positiva och negativa aspekter på att modellera en modell i Modelica
berörs, där verktyget Dymola har använts. Kapitlet avslutas med synpunkter på
hur bränslebiblioteket kan vidareutvecklas.

7.1 Svårigheter att beakta vid modelleringen av
bränslebiblioteket till UAV-modellen

De främsta svårigheter som uppkom under arbetets gång härrör främst till det
2-fasflöde som kan uppstå i exempelvis ett rör. En annan viktig problematik är
om ett rör kan modelleras med en strypning. I följande avsnitt beskrivs hur dessa
två områden behandlats i det implementerade bränslebiblioteket.

7.1.1 2-fasflöde
Ett 2-fasflöde innebär att aktuellt system innehåller två fluider. I vårt fall är flui-
derna bränsle och luft, där bränsle är inkompressibel och luft är kompressibel. Att
modellera ett 2-fasflöde är inte trivialt. Under modelleringsfasen är det framförallt
två svårigheter som framträder, vilka presenteras nedan.

1. Hur väljs ett jämviktstryck i en nod som gäller för båda fluiderna? Detta
diskuteras i bl.a. i avsnitt 3.7 samt avsnitt 4.3.

2. Hur ska massflödet för respektive fluid skalas när ett 2-fasflöde inträffar?
Olika sätt att skala detta massflöde beskrivs i avsnitt 4.2.1.

Att ha ett bränslebibliotek som tar hänsyn till båda dessa egenskaper, samt att
prestandan med avseende på simuleringstid är acceptabel, hade varit enastående.
Stora delar av modellering- och implementeringsfasen i detta arbete har kretsat
kring att ta fram ett sådant bibliotek. Detta har inte lyckats till 100% ur ett pre-
standaperspektiv. Det modelleringssättet som tar hänsyn till båda egenskaperna
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är fall 3 i avsnitt 5.2, d.v.s. linjär skalning av arean samtidigt som rörkomponenten
PN och nodkomponenten NN används som tar hänsyn till jämviktstrycket, punkt
1 ovan. Enklare system som är modellerade och simulerade (som inte visas här)
enligt detta sätt tyder på att vid vissa tryck och flöden uppstår det problem som
lösaren har svårt att hantera. Detta kan exempelvis inträffa vid vissa tryck när
ett 2-fasflöde är aktuellt. Detta betyder att det är bränsle på ena porten och luft
på den andra. Om nivån i tanken (som är ansluten till den bränsletäckta porten)
ändrar sig så att båda portarna blir lufttäckta kan det inträffa problem för lösaren.
En teori är att arean för luft momentant ska ändras till rörets fulla area, vilket
kan ses som en diskontinuitet.

De rör och noder (PO och NT) som modelleras enligt motsvarande komponen-
ter i Easy5 uppfyller punkt 2 ovan, d.v.s. det är ganska enkelt att skala massflödet
utan att tappa för mycket i simuleringsprestanda. Däremot uppfyller inte PO- och
NT-komponenterna punkt 1, vilket visades i avsnitt 4.2.2. Utan att göra några
större jämförelser mellan prestandan för simuleringar som är utförda i Easy5 och
motsvarande system i Modelica kan det konstateras att Modelicasimuleringarna
i alla fall inte är långsammare än Easy5-simuleringarna. Enligt Lind (2007) tar
en simulering av UAV-modellen i Easy5 när ett flygprogram på 2500 s simuleras
i storleksordningen ett antal timmar. En viss jämförelse kan göras med fall 2 i
kapitel 5.2 där en lösare med fixt tidssteg var tvungen att användas, vilket med-
förde att Modelicasimuleringarna även blev väldigt tidsödande. Easy5 använder
också en lösare med fixt tidssteg, medan övriga simuleringar i Modelica använder
variabelt tidssteg. Den enda slutsatsen som egentligen kan dras är att Dymola är
ett verktyg där ett antal bättre lösare (bl.a. DASSL och RADAU IIa) finns att
tillgå, vilket klart visar sig i simuleringsprestandan. De simuleringar som gjorts
i detta examensarbete är i storleksordningen ett antal minuter, då simuleringen
med det fixa tidssteget räknas bort.

Det nya sättet att modellera rör och noder (PN och NN) med icke skalning av
arean, d.v.s. när båda fluiderna har rörets fulla area, uppfyller punkt 1 ovan. De
nya NN-noderna kompenserar för det skilda jämviktstrycken vilket sågs i avsnitt
4.3.1 och simuleringsprestandan blir god samtidigt som kontinuerliga massflöden
uppträder. En positiv aspekt med att använda PN- och NN-komponenter är att
de två systemen i figur 4.9 blir fullständigt likvärdiga ur ett simuleringsperspektiv.

Ett försök till att implementera komponenter som uppfyller punkt 1 och punkt
2 ovan är PN- och NN-komponenterna där linjär- och fixskalning av arean an-
vänds. Båda modelleringssätten presenterades i avsnitt 5.2, samtidigt som det
uppstår svårigheter vad gäller prestanda för stora system. För att modellerings-
sättet med linjär skalning ska kunna användas krävs en hel del trixande och fixande
innan en simulering går att köra smärtfritt. Detta trixande kan uttrycka sig i att
vissa av modellens noder initialt måste ha en viss mängd bränsle. Det kan även
vara aktuellt att vissa portar i en tank måste flyttas några millimeter. Detta för-
farande vad gäller att trimma in modellen blir mer påtaglig vad gäller PN- och
NN-komponenterna när linjär skalning av arean används, än exempelvis när PO-
och NT-komponenterna eller PN- och NN-komponenterna med icke skalning av
arean används.
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7.1.2 Rör kontra strypning?
I denna rapport används termerna rör och strypning synonymt. Ur ett fysika-
liskt perspektiv är detta väldigt förenklat särskilt vad gäller fluiden luft. Det mer
korrekta hade varit att implementera ett rör enligt principen att röret består av
strypningar och friktionsmotstånd. Vid ingången/utgången till ett rör används en
strypning, och däremellan finns en komponent som tar hand om friktionen i rö-
ret. En sådan komponent finns i Easy5, men i UAV-modellen används idag endast
strypningar PO. Detta har delvis att göra med hur komplex modell som ska göras,
och vad gäller UAVn så ligger huvudpunkten på att modellera bränslet. Eftersom
bränslet är inkompressibelt är detta en bra förenkling (att modellera ett rör som
en strypning). Om fluiden däremot är kompressibel uppstår svårigheter med att
använda strypningar som rör. I exempel 3.1 visades vilka problem som uppstår om
en fluid är kompressibel och ett antal strypningar ska seriekopplas, vilket belyser
att det inte bara är att addera tryckfallskoefficienter rakt av.

Om ett rör i UAVn ska beskrivas används komponenten PO i modellen. En-
ligt Lind (2007) delas ett rör upp i ett antal delar (rörkrökar, motstånd, tvär-
snittsareaor, o.s.v) där varje del ha en viss tryckfallskoefficient. Sedan adderas
samtliga tryckfallskoefficienter och en resulterande tryckfallskoefficient ζ erhålls.
Detta medför att i princip samtliga strypningar/rör i UAV-modellen har en tryck-
fallskoefficient ζ ≥ 2.2. Detta gäller även s.k. luftningsrör där vanligtvis endast ett
massflöde av luft1 uppstår. Enligt (3.17) i avsnitt 3.3.2 ger ett ζ > 2.12 inte upp-
hov till någon chokning och således chokar aldrig luften i den stora UAV-modellen.
Problemet är att samma ζ värde används både för luft och bränsle, d.v.s. för en
kompressibel och inkompressibel fluid. Kan det vara en idé att använda olika ζ för
olika fluider?

7.2 Modelica och Dymola
Precis som exempelvis Fritzson (2004) framhäver, fås en bättre bild över hur det
fysikaliska systemet uppför sig genom att ekvationer anges istället för tilldelningar,
när modeller skapas i Modelica. Jag instämmer även på det Johansson (2003)
pekar på angående olika nivåer av modellskapandet. Att bygga en modell, eller
komponenter genom att enbart använda standardkomponenter fungerar oftast inte
fullt ut. Att använda lågnivåkod känns lite främmande med hur en modell beter
sig. Således hamnar Modelica någonstans mitt emellan lågnivåprogrammering och
grafisk modellering.

7.2.1 Felhantering
Vidare är det stor skillnad mellan att arbeta med Modelica jämfört med traditio-
nella programmeringsspråk ur ett specifikt avseende. Det är av yttersta vikt att
modellen har exakt lika många obekanta variabler som ekvationer. Är inte detta
villkor uppfyllt går inte kompileringen igenom, vilket i sin tur medför att modellen

1Det finns något enstaka ställe i UAV-modellen där exempelvis PO-komponenter med ett
ζ = 1 finns. Teoretiskt sett skulle således en chokning kunna äga rum i den strypningen.
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inte går att simulera. Detta kan bli väldigt frustrerande eftersom felmeddelandena
oftast är en smula kryptiska. Felet i modellen sitter oftast på någon helt annan
plats än vad kompilatorn påstår. Detta blir särskilt påfrestande när if-satser an-
vänds tillsammans elseif, samt underordnade if-satser. För att detta ska fungera
smidigt bör modellerna vara strukturerade. När en if-sats skapas är det ett bra sätt
att ange samtliga aktuella variabler i alla delar av if-satsen och sätta variablerna
till exempelvis 0. Under arbetets gång ändras dessa till korrekta uttryck.

Under arbetets gång har jag även fått erfara att detta strukturerade arbetssätt
kan spara många timmars arbete vad gäller felsökning, som i grunden beror på
ett litet slarvfel. Alla variabler som används i modellen kanske inte behövs i alla
underordnade if-satser, och således är sådana variabler lätta att glömma och svåra
att hitta. Det kan sluta med att felsökningen får utgå från en väldigt låg nivå, med
endast ett fåtal ekvationer och variabler, för att sedan öka komplexiteten stegvis
samtidigt som antalet ekvationer och obekanta i varje steg verifieras.

I Dymola har jag inte hittat något sätt att automatiskt placera ut exempelvis
if-satser på ett snyggt sätt, d.v.s så att underordnade if-satser hamnar ett visst
antal blanksteg in i texten. Det enda jag har upptäckt är att ctrl+L uppdaterar
syntaxen med olika färger. Även förmågan att kommentera/avkommentera kod
borde vara bättre. Finns det exempelvis tomma rader mellan de rader som ska
kommenteras är det inte ovanligt att det endast är raderna som inte är tomma
som kommenteras. När detta sedan ska avkommenteras går inte det, eftersom det
är tomma rader emellan, och det måste görs för hand.

7.2.2 Dymolas simuleringsmiljö
I Dymolas simuleringsmiljö finns de flesta vanliga redskap för att plotta de data
som användaren är intresserad av. En simulering startas enklast genom en knapp-
tryckning på knappen simulate. Vill vi vara säkra på att vi alltid visar samma
variabler i olika simuleringar kan ett script skapas som senare laddas in efter en
simulering. Däremot är det lätt att fel modell körs när en modell ska initieras med
ett script, vilket följande exempel ska visa

Exempel 7.1

Antag att Dymola har startkatalogen C:\Modeller. Vi kompilerar vår modell
för att sedan initiera den med ett script, där exempelvis våra initialvärden och
flygprogram finns. Scriptet återfinns i mappen C:\Modeller\FC2, och körs efter
att modellen är kompilerad genom kommandot @C:\Modeller\FC2\script.mos.
Det som inträffar är att scriptet körs i den katalog där scriptet finns, d.v.s.
C:\Modeller\FC2. Detta resulterar i att om en kompilering av en gammal mo-
dell finns i den mappen så är det den modellen som kommer att initieras, och
sedan simuleras utan att det kommer upp någon varning eller liknade. Vår kom-
pilerade modell ligger ju i C:\Modeller. Således är det lätt hänt att det är fel
modell som simuleras.



7.3 Vidareutveckling av bränslebiblioteket FA 105

I Dymola fungerar batch-simuleringar genom att starta ett antal simuleringar
genom att ladda ett script. Ovanstående exempel 7.1 visar på att det är viktigt
att vi är noga med sökvägar. Detta gäller även när modeller simuleras via script.

Det kan även påpekas att det är värt att testa olika slags lösare. Innehåller
en modell mycket events kan det vara bra att prova en lösare med fixt tidssteg,
eftersom en lösare med variabelt tidssteg kan gå ner på ett väldigt litet tidssteg
för vissa modeller. Detta å sin sida medför att simuleringar måste avbrytas. Kom-
binationen ctrl+C kan vara bra att använda under en simulering för att se hur
långt lösaren har kommit. Eftersom RADAU IIas prestanda vad gäller olinjära
problem är betydligt bättre än DASSL (Cellier, 2005) och många tillämpade pro-
blem är just olinjära, är RADAU IIa ett bra val. Det flesta simuleringar jag har
gjort visar på att RADAU IIa är betydligt snabbare om simuleringen slutförs. Att
simulera flygfall 2 tar exempelvis bara 30 sekunder med RADAU IIa vilket kan
jämföras med motsvarande simulering med DASSL som tar nästan 10 gånger så
lång tid. Att DASSL har använts i denna rapport är dels för att det är Dymolas
standardlösare och borde således vara mer tillförlitlig.

Dymola har ett gränssnitt mot Matlab och Simulink. Data kan laddas in i
Matlab relativt enkelt. En modell i Dymola kan exporteras till ett block i Simulink,
och simuleras därifrån. Detta är dock inget som är gjort i detta examensarbete.
Avslutningsvis går det att skapa enklare animationer till en modell i Dymola,
vilket har diskuteras i rapporten. Detta är väldigt smidigt att göra eftersom det är
enkelt att se hur liknande fall är implementerade i andra modeller som följer med
Modelica. Avslutningsvis kan man säga att det är just detta som är styrkan med
Modelica. Det är lätt att gå in och kolla hur modeller är implementerade, och få
idéer hur man själv ska implementera en modell på ett bra sätt.

7.3 Vidareutveckling av bränslebiblioteket FA
Nedan visas två exempel på modellförbättringar som skulle kunna göras i bräns-
lebiblioteket FA. Båda exemplen får ses som ganska komplexa.

7.3.1 3-dimensionella tankar
En framtida utveckling av bränslebiblioteket kan innebära att tankarna utökas
till 3D-modeller. För att detta ska kunna genomföras krävs att bränsleytan på
något sätt kan beskrivas utifrån en given bränslemängd. I fallet att tankarna är
tvådimensionella blir det bara 4 olika fall (4 trianglar) som bränslet kan inta
i tanken, vilket kan ses i kapitel 3.6.2. Ett alternativt sätt skulle kunna vara att
tanken beskrivs som en matematisk funktion som sedan integreras i given riktning,
m.a.p. bränslemängden. Det enklaste fallet i två dimensioner visas i figur 7.1, och
hur höjden m visas i exempel 7.2 nedan

Exempel 7.2

För att bestämma arean genom integration används parametervärden i figur 7.1.
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Figur 7.1. I två dimensioner kan bränslet i tanken beskrivas av triangeln som spänns upp av
de tre punkterna i figuren. Eftersom densiteten av bränslet är konstant kan en dubbelintegral
mellan tankens sidoväggar och funktionen y beräknas. Denna integral ska vara lika med arean
A, där A = mfuel/(WTρfuel). WT, mfuel och ρfuel är tjockleken av tanken, massan av bränslet
och bränslets densitet.

Detta ger följande dubbelintegral

3m/2∫
0

m−2x/3∫
0

dy dx =
[
mx− 1

3
x2]3m/2

0 = 3
4
m2 ≡ A

Då A = 27 ger detta ett m = 6. Detta i sin tur ger de båda hörnpunkterna 6 och 9,
eftersom hörnpunkterna i figur 7.1 är m respektive 3m

2 . Dessa hörnpunkter erhålls
m.h.a. given g-vektor. Dock blir det inte lika trivialt att lösa numeriskt eftersom
m ingår som övre gränsen i integralen.

Resonemanget i exempel 7.2 skulle kunna generaliseras till 3D för enklare kon-
vexa geometriska figurer. Exempelvis en rektangel.

7.3.2 Strypningar med ej punktformiga portar
Strypningskomponenterna PN och PO skulle kunna vidareutvecklas så att respek-
tive port utgörs av en verklig area för bränslet och luften. Nivån i tanken styr
hur stor del av röret som är bränsletäckt respektive lufttäckt. Är bränslenivån
ovanför given port medför detta ett Afuel = Apipe och Aair = 0, d.v.s. arean i sam-
band (3.10) för bränslet sätts till strypningens tvärsnittsarea, och arean i samband
(3.15) för luften sätts till 0. Är halva porten bränsletäckt sätts arean för bränslet
respektive luften till halva tvärsnittsarean av röret, o.s.v. Fördelen med detta för-
faringsätt skulle innebära att en mer kontinuerlig övergång mellan areorna erhålls
vilket borde vara bättre för lösaren.

Frågan är var som händer om ena porten på röret är täckt av bränsle till 80%
och den andra till 30%? Hur ska arean till respektive formel (3.10), (3.15) för
kompressibla- och inkompressibla fluider väljas?
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7.4 Avslutande kommentarer
Sammanfattningsvis är Modelica ett programmeringsspråk där det är enkelt att
skapa sina modeller. Att använda ekvationer tillsammans objektorientering ger
strukturerade modeller. Detta medför även att det blir enkelt för en utomståen-
de att sätta sig in i hur en modell är uppbyggd. Används sedan det kommersiella
verktyget Dymola kan modeller sammanfogas på ett enkelt sätt till större modeller
via det grafiska gränssnittet. Modelica har även stöd för grafisk representation och
animering av aktuellt förlopp vilket förtydligar det simulerade resultatet. Vidare
använder Dymola moderna lösare vilket ger god simuleringsprestanda. Eftersom
parametrar och initialvärden kan laddas via ett script, samt batch-simuleringar är
möjliga lämpar sig Dymola även för simulering av större system än enbart mindre
akademiska exempel. Den modellerade UAV-modellen erhöll bra simuleringspre-
standa i Dymola, och tidsåtgången sjönk från ett antal timmar i Easy5 till ett
antal minuter i Dymola. Det hade det varit intressant att verifiera UAV-modellen
mot verklig data.

Avslutningsvis är de problem som uppstått under arbetets gång mer av mo-
delleringsmässig än implementeringsmässig karaktär. Detta eftersom det svårt att
veta hur ett 2-fasflöde uppträder samt hur detta ska modelleras på ett bra sätt.
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Bilaga A

Härledning av
flödesfunktionen X

För en förlustfri, isentropisk process gäller följande samband för energin i en ideal
gas

h1 + v
2
1
2

= h2 + v
2
2
2

(A.1)

där h är entalpin och definieras enligt h = cpT , och v, T är fluidens hastighet
respektive temperatur, se exempelvis Anderson (1991).

Den totala temperaturen (stagnationstemperatur1) T0, erhåller vi genom att
sätta T1 = T , T2 = T0 och v2 = 0 i (A.1), samt infoga definitionen av entalpi.
Antagandet som görs är att fluiden bromsas in isentropiskt till hastighet noll,
därav v2 = 0.

cpT + v
2
1
2

= cpT0 (A.2)

Fortsättningsvis defineras gaskontanten R enligt

R = cp − cv
där cp, cv är specifik värmekapacitet då tryck och volym hålls konstant. Detta kan
skrivas

cp = γR

γ − 1
(A.3)

där identiteten γ = cp/cv används. Vidare kan ljudhastigheten i en ideal gas skrivas

c =
√
γRT (A.4)

Sambandet (A.2) kan med (A.3) och (A.4) skrivas enligt

T0

T
= 1 + v21

2Tcp
= 1 + γ − 1

γRT

v21
2

= 1 + γ − 1
2

(v1
c

)2

1Stagnationstillstånd är det tillstånd som uppnås när en fluids uppbromsning till stillastånede
är förlustfri och isentropisk. Därigenom gäller termologin att stagnationstryck och totalt tryck
är ekvivalenta.
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112 Härledning av flödesfunktionen X

Används definitionen av Machtal, M = v/c, erhålls

T0

T
= 1 + γ − 1

2
M2 (A.5)

För en isentropisk process har vi följande viktiga termodynamiska samband, för
en härledning se exempelvis Anderson (1991)

p0
p

=
(ρ0
ρ

)γ
=
(T0

T

)γ/(γ−1)
(A.6)

Allmänna gaslagen lyder
p = ρRT (A.7)

Sambandet (A.6) i (A.7) ger

ρ = p0
RT

T0

T0

(T0

T

)γ/(γ−1)
= p0
RT0

(T0

T

)1/(1−γ)
(A.8)

Hastigheten på en fluid utryckt i Machtalet skrivs

v = cM =
√
γRTM (A.9)

Vi söker massflödet av en fluid uttryckt i det statiska respektive stagnationstill-
ståndet.

ṁ = ρvA (A.10)

(A.8) och (A.9) i (A.10) ger

ṁ =Mp0A
√
γ

RT0

√
T

T0

(T0

T

)1/(γ−1)
=Mp0A

√
γ

RT0

(T0

T

)(1+γ)/(2(γ−1))

eller
ṁ =

Mp0A
√
γ√

RT0

(
1 + γ − 1

2
M2
)(1+γ)/(2(1−γ))

(A.11)

där (A.5) har använts.
Ett enklare skrivsätt för (A.11) är

ṁ = p0A√
RT0
X (A.12)

där
X = √γM

(
1 + γ − 1

2
M2
)(1+γ)/(2(1−γ))

(A.13)

Vi kallar X för flödesfunktion.
X-funktionen i (A.13) kan skrivas om i p0

p istället för M , vilket efter diverse
förenklingar ger

X =

√√√√ 2γ
γ − 1

(p0
p )(γ−1)/γ − 1
(p0
p )(γ+1)/γ (A.14)



Bilaga B

Kompletterande
simuleringar i Easy5

Figur B.1. Figuren visar massflödet av bränsle och luft när det högra systemet i figur 4.9
simuleras i Easy5. Lägg märke till att båda flödena är diskontinuerliga.
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114 Kompletterande simuleringar i Easy5

Figur B.2. Figuren visar hur simuleringen av det vänstra systemet i figur 4.9 ser ut i Easy5.
Graferna i mitten visar endast lufttrycket i motsvarande tank, medans det i Modelicamodellen
visas det totala trycket i TC3. För att kunna göra en jämförelse behöver således trycket av
bränslet på porten i TC3 visas, och detta görs i grafen längst ner i figuren.

Figur B.3. Figuren visar massflödet av bränsle och luft när det vänstra systemet i figur 4.9
simuleras i Easy5. Båda flödena är kontinuerliga.



Bilaga C

Kompletterande
simuleringar i Dymola
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Figur C.1. Övre figuren visar massflödet av bränsle genom komponenten pV i figur 5.1 för
de två simuleringsfallen fall 1 (PO-, NT-komponenter – linjär skalning) och fall 2 (PN-, NN-
komponenter – fix skalning) som beskrivs i avsnitt 5.2. Simuleringen är från flygfall 1 – tankning.
Nedre figuren visar vid vilken tidpunkt det sker en växling mellan luft och bränsle på porten i
T2L, d.v.s. den port bränslet flödar från. Direkt porten växlar till sant för fall 2 uppträder ett
massflöde. För fall 1 inträffar inte detta direkt massflöde direkt flaggan på porten växlar utan
en viss fördröjning uppstår.
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116 Kompletterande simuleringar i Dymola
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Figur C.2. Simulering av tankningssekvens (flygfall 1) där massorna i centraltankarna visas.
Fall 1 motsvaras av rör och noder där de ”klassiska” PO- och NT-komponenterna används. För
fall 4 används istället PN- och NN-komponenter och om ett 2-fasflöde uppstår skalas ej arean
för varken bränslet eller luften, d.v.s. icke skalning av arean.
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