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WPŁYW MODYFIKACJI MAP STEROWANIA SILNIKIEM  
NA WYBRANE WSKAŹNIKI JEGO PRACY 

Streszczenie 

Praca zawiera opis modyfikacji układu zasilania paliwem silnika ZI wyposażonego w mechaniczno – elektro-

niczny układ wtryskowy na układ sekwencyjnego wtrysku paliwa MPI. W opracowaniu przedstawiono sposób do-

boru wtryskiwaczy paliwa według kryterium ich wydajności, przebieg adaptacji nowego układu zasilania oraz opi-

sano jego elementy składowe. Przedstawiono i przeanalizowano przebiegi mocy i momentu obrotowego uzyskane 

na hamowni podwoziowej oraz wykresy zawartości substancji szkodliwych w spalinach.  

 

WSTĘP 

Układy sterujące wtryskiem paliwa i zapłonem mieszanki pali-
wowo – powietrznej podlegają nieustannemu rozwojowi, przejawia-
jącemu się lepszymi wskaźnikami pracy wynikającymi z konstruk-
cyjnego doskonalenia znanych rozwiązań [4]. Sterowanie pracą 
silnika spalinowego wymaga uwzględnienia wielu procesów zacho-
dzących podczas jego pracy. Uzyskanie dużej efektywności jego 
działania przy możliwie niskiej emisji substancji szkodliwych i rów-
noczesnym osiągnięciu zadowalających innych wskaźników pracy 
silnika, jak np. niski poziom emitowanego hałasu, równomierność 
pracy, wymusza stosowanie rozbudowanych układów sterowania  
i monitorowania pracy silnika [1].  

Jednym ze stosowanych początkowo rozwiązań poprawiają-
cych wskaźniki pracy silnika był mechaniczny układ wtryskowy, 
który wprowadzono w latach pięćdziesiątych XX wieku najpierw  
w silnikach samochodów wyczynowych i sportowych, później użyt-
kowych wyższej klasy [3].  

W układzie tym zastosowano oddzielny wtryskiwacz dla każde-
go z cylindrów w pobliżu zaworów dolotowych, a paliwo podawane 
było w sposób ciągły proporcjonalnie  do ilości zasysanego przez 
silnik powietrza. Zapewniło to poprawę rozdrobnienia dawkowanego 
paliwa oraz efektywniejszy wpływ na zmianę składu mieszanki 
palnej niż w układach wyposażonych w gaźnik. Problematyczne 
okazało się jednak precyzyjne zsynchronizowanie chwili wtrysku 
paliwa z otwarciem zaworu dolotowego i ustawienie dawki paliwa, 
co stało się niezwykle istotne we współczesnych silnikach wysoko-
obrotowych. Dodatkowo omawiany układ wtryskowy jest podatny  
na zmianę charakterystyk w miarę zużywania się części współpra-
cujących obudowy przepływomierza z tarczą spiętrzającą.   

W celu wyeliminowania wymienionych cech negatywnych me-
chanicznego układu wtryskowego wprowadzono sterowane elektro-
nicznie układy wtryskowe, które umożliwiły zwiększenie szybkości 
reakcji na zmianę warunków pracy i precyzyjniejszy dobór składu 
mieszanki [3]. Efektem tego jest poprawa efektywności procesu 
spalania, co wiąże się ze zmniejszeniem emisji substancji szkodli-
wych i zwiększeniem mocy silnika. 

 Programowalne urządzenia sterujące pracą silnika ZI wyko-
rzystywane są głównie do zwiększania mocy oraz momentu obroto-
wego silników. Najczęściej stosowane są w pojazdach przeznaczo-
nych do sportów motorowych. Silniki tych pojazdów nierzadko pod-
dawane są modyfikacjom i wymagają sterowania pozwalającego  
na uzyskanie maksymalnych osiągów. Zastosowanie uniwersalnego 
sterownika silnika umożliwia tworzenie optymalnych map sterują-
cych, zapewniając jednocześnie możliwość ich wielokrotnej modyfi-

kacji. Urządzenia te stosowane są najczęściej do zwiększania mocy 
i momentu obrotowego silników spalinowych. Modyfikacja map 
sterowania wtryskiem paliwa i zapłonem polega na znalezieniu 
takiej konfiguracji parametrów, aby uzyskać możliwie największą, 
bezpieczną dla elementów silnika wartość mocy (N) i momentu 
obrotowego (Mo) oraz optymalny przebieg tych wielkości w funkcji 
prędkości obrotowej silnika. Operacje tego typu przeprowadzane są 
najczęściej podczas prób drogowych lub na hamowniach podwo-
ziowych [2]. 

1. OBIEKT BADAŃ 

Celem niniejszego opracowania była poprawa wskaźników 
pracy silnika przez zastąpienie mechaniczno – elektronicznego 
układu wtryskowego (Bosch KE – Motronic) przez układ sekwencyj-
nego wtrysku paliwa MPI współpracujący z wolnoprogramowalnym 
sterownikiem silnika ZI. Obiektem przeprowadzonych badań  
był samochód osobowy z silnikiem ZI o pojemności 1984 cm³, któ-
rego dane techniczne przedstawiono w tabeli 1.  

Przeprowadzone prace modyfikacyjne obejmowały: 
– montaż sekwencyjnego układu zasilania paliwem i zmodyfiko-

wanie parametrów sterujących pracą silnika, 
– wykonanie pomiarów momentu obrotowego i mocy silnika  

z wykorzystaniem hamowni podwoziowej, 
– przeprowadzenie korekty ustawień regulacyjnych układu zasila-

nia paliwem (map sterujących). 
 

Tab.1. Dane techniczne samochodu Volkswagen Corrado [6] 

Lata produkcji 1991 - 1995 

Pojemność skokowa 1984 cm3 

Rodzaj silnika ZI 

Moc maksymalna 136 KM (100 kW) / 5800 obr/min 

Moment obrotowy maksymalny 180 Nm / 4400 obr/min 

Sposób zamontowania silnika z przodu, poprzecznie 

Umiejscowienie wałka rozrządu DOHC 

Liczba cylindrów 4 

Liczba zaworów na cylinder 4 

Układ cylindrów rzędowy 

Stopień sprężania 10,5 : 1 : 1 

Średnica cylindra/skok tłoka 82,5/92,8 mm 
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2. UNIWERSALNE STEROWNIKI SILNIKA SPALINOWE-
GO 

Programowalne elektroniczne jednostki sterujące pracą silnika 
spalinowego (ECU – Electronic Control Unit) są wyposażone  
w szereg funkcji przydatnych przy modyfikacji układu zasilania 
silnika, umożliwiających uzyskanie wysokiej dynamiki pojazdu. 
Parametry tych funkcji są konfigurowane indywidualnie do danego 
pojazdu i warunków, w których będzie on eksploatowany.  
Można do nich zaliczyć: 
– ALS (Anti Lag System) – system podtrzymania ci śnienia doła-

dowania, 
– SL (Shift Light) – sygnalizacja osiągnięcia prędkości obrotowej, 

przy której zmiana przełożenia skrzyni przekładniowej na wyż-
sze umożliwi maksymalne wykorzystanie mocy silnika, 

– LC (Launch Control) – procedura utrzymania prędkości obroto-
wej silnika na poziomie umożliwiającym uzyskanie maksymal-
nego przyspieszenia podczas startu.  
Do sterowania pracą silników ZI wykorzystywane są najczę-

ściej sterowniki: VEMS v3, DTA fast S60 PRO, Ecumaster EMU  
[5, 7, 8, 9].  

Dla potrzeb modyfikacji układu sterowania silnikiem wybrano 
sterownik Ecumaster EMU. Urządzenie to spełnia wymagania zało-
żone przez autorów odnośnie swoich podstawowych funkcji. Jedno-
cześnie jego wszechstronność pozwala na testowanie różnych 
rozwiązań odnośnie np. sposobu regulacji prędkości obrotowej 
biegu jałowego itp. Dodatkowo aktualizacje wewnętrznego opro-
gramowania urządzenia (firmware) mogą umożliwić dalszy rozwój 
badań nad układem zasilania w celu polepszenia wskaźników pracy 
silnika. 

3. MODYFIKACJA UKŁADU ZASILANIA 

Podstawowymi elementami układu wtryskowego podlegającymi 
zmianie są wtryskiwacze elektryczne. Zostały one dobrane według 
wskazówek producenta sterownika Ecumaster EMU, zawartych  
w instrukcji montażu i obsługi urządzenia [8]. Parametrem charakte-
rystycznym wtryskiwacza jest jego wydajność. W celu doboru wtry-
skiwaczy, których wydajność pozwoli osiągnąć zamierzoną moc Nz 
danego silnika należy znać objętość paliwa potrzebną do wygene-
rowania jednostki mocy na jednostkę pracy silnika (ang. BSFC – 
Brake Specific Fuel Consumption).  

Dla wolnossących silników ZI wartość BSFC wynosi około  
5,25 cm3/min [8]. Wtryskiwacze należy dobrać tak, aby przewidy-
wana moc silnika mogła być osiągnięta przy 80% DC (Duty Cycle – 
stosunek czasu otwarcia wtryskiwacza do czasu pełnego cyklu 
pracy silnika wyrażony w %). 

 

                      

 
       

  
        

(1) 

gdzie: 
Nz – zamierzona moc silnika (KM), 
BSFC – ilość paliwa potrzebna do wygenerowania przez silnik 

mocy 1 KM przez jedną godzinę jego pracy, 
lw – ilość wtryskiwaczy, 
DCmaks – maksymalna wartość stosunku czasu otwarcia wtry-

skiwacza do czasu pełnego cyklu pracy silnika (80%). 
 
Wybrano wtryskiwacze firmy Bosch o numerze 0280156061  

i wydajności 320 cm3/min osiąganej przy ciśnieniu zasilania 3 bar. 

Listwa  wtryskowa została poddana modyfikacji, w której regulator 
ciśnienia (3 bar) zastąpiono regulatorem o ciśnieniu progowym 
wynoszącym 4 bar, co umożliwiło zwiększenie wydajności wtryski-
waczy do ok. 370 cm3/min. Zaletą tego typu rozwiązania może być 
skrócenie czasu otwarcia wtryskiwacza (zmniejszenie ilości energii 
potrzebnej na utrzymanie jego otwarcia), poprawa rozpylenia dawki 
paliwa oraz zmniejszenie fluktuacji ciśnienia w listwie paliwowej.  

Adaptacja elektronicznego układu wtryskowego wymagała 
przeprowadzenia modyfikacji przyłączy paliwowych wtryskiwaczy  
w listwie paliwowej. W miejsce fabrycznych gniazd wtryskiwaczy,  
w kolektorze ssącym zamontowane zostały gniazda odpowiednie 
dla wtryskiwaczy elektrycznych. Zastosowano dodatkowe czujniki 
pozwalające na sekwencyjne sterowanie wtryskiem i zapłonem: 
czujnik położenia wału korbowego i wałka rozrządu (oba wykorzy-
stujące efekt Halla,a więc charakteryzujące się mniejszymi zakłóce-
niami sygnału) oraz tarcze impulsowe przymocowane do wału 
korbowego oraz wałka rozrządu [2].  

Do fabrycznej, dwugardzielowej przepustnicy zaadoptowany 
został potencjometryczny czujnik położenia. W obudowie przepust-
nicy zamontowano króćce pozwalające doprowadzić ciśnienie 
z kolektora ssącego do wbudowanego czujnika MAP (Manifold 
Absolute Pressure – ciśnienie bezwzględne w kolektorze ssącym) 
sterownika EMU oraz do regulatora ciśnienia paliwa w listwie wtry-
skowej. W kolektorze dolotowym tuż za obudową przepustnicy 
założony został opornościowy czujnik IAT (Intake Air Temperature – 
temperatura powietrza w kolektorze ssącym). W miejsce fabrycznej, 
dwustanowej sondy lambda zamontowano szerokopasmową sondę 
Bosch LSU 4,2. W układzie zapłonowym fabryczny rozdzielacz 
zapłonowy zastąpiono czterema cewkami zapłonowymi [2]. 

4. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA SILNIKA SPALI-
NOWEGO 

Programowanie sterownika Ecumaster EMU polegało na mody-
fikacji map VE (Volumetric Efficiency –  sprawność wolumetryczna), 
AFR (Air – Fuel Ratio – stosunek masowy powietrza do paliwa) oraz 
kąta wyprzedzenia zapłonu. W mapie VE opracowano macierze 
wartości sprawności z jaką przy danym obciążeniu i prędkości 
obrotowej silnika napełniane są cylindry. Według tych wartości 
obliczana jest dawka paliwa, zależna od czasu otwarcia wtryskiwa-
czy. Dawka paliwa korygowana jest mapą AFR, w której określany 
jest wymagany stosunek masowy powietrza do paliwa. W trakcie 
pracy silnika wartość AFR mierzona jest przez szerokopasmową 
sondę lambda. Mapa kąta zapłonu pozwala na ustawienie optymal-
nego momentu zainicjowania spalania mieszanki paliwowo – po-
wietrznej. Mapę tę korygowano w oparciu o sygnał czujnika spalania 
stukowego. 

Sterownik Ecumaster EMU umożliwia obliczanie dawki paliwa 
według dwóch algorytmów: Speed Density (dla silników wolnossą-
cych oraz z doładowaniem) lub Alpha – N (wyłącznie dla silników 
wolnossących) [8]. W algorytmie Speed Density źródłem informacji 
o obciążeniu silnika jest sygnał z czujnika MAP, a dawka paliwa 
obliczana jest według zależności 2, gdzie: 

PW – całkowity czas trwania sygnału otwarcia wtryskiwacza 
[ms], 

IC – stała określająca czas otwarcia wtryskiwaczy, wymagany 
do uzyskania mieszanki stechiometrycznej (λ = 1) przy danej wy-
dajności wtryskiwaczy, pojemności silnika, ciśnienia 100kPa, tempe-
ratury zasysanego powietrza 21°C, VE = 100%), 

VE(MAP, RPM) – wartość wolumetrycznej efektywności odczytana 
z mapy VE, 

MAP – ciśnienie absolutne w kolektorze ssącym [MPa], 

                                  (2) 
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AD – procentowa różnica gęstości powietrza względem jego 
gęstości w temperaturze 21°C [%], 

C – korekcje, m. in. wzbogacenie mieszanki w funkcji tempera-
tury płynu chłodniczego, wskazań sondy lambda itp., 

AE – wzbogacenie mieszanki paliwowo – powietrznej podczas 
przyspieszania [ms], 

IOT – czas od podania napięcia na cewkę wtryskiwacza do 
podania paliwa [ms] [8]. 

Sterownik EMU umożliwia pracę silnika w dwóch trybach, któ-
rych wybór może odbywać się za pomocą przełącznika z kabiny 
kierowcy. Każdemu z trybów przyporządkowane są oddzielne mapy 
VE, AFR oraz kąta wyprzedzenia zapłonu. 

Programowanie EMU odbywało się przy następujących założe-
niach trybów pracy silnika: tryb 1 miał być wykorzystywany do zmi-
nimalizowania zużycia paliwa w warunkach małych i średnich ob-
ciążeń; natomiast tryb 2, załączany manualnie, miał pozwalać  
na uzyskiwanie maksymalnej mocy silnika i tym samym większych 
przyspieszeń w nagłych sytuacjach (np. podczas wyprzedzania 
innych pojazdów). Dodatkowym zamierzeniem podczas budowy 
układu było obniżenie emisji toksycznych składników spalin. 

5. MODELOWANIE CHARAKTERYSTYK PRACY SILNI-
KA 

Podstawowe mapy sterujące pracą silnika zostały opracowane 
w oparciu o próby drogowe. Polegały one na przejazdach z wybra-

nym trzecim przełożeniem skrzyni biegów od prędkości obrotowej 
biegu jałowego do osiągnięcia przez silnik obrotów maksymalnych. 
Na podstawie sygnałów zarejestrowanych z szerokopasmowej 
sondy lambda i czujnika spalania stukowego, dokonano modyfikacji 
macierzy mapy podstawowej. Badania stacjonarne wykonano  
z wykorzystaniem hamowni podwoziowej MAHA MSR 500 w celu 
weryfikacji i dalszej modyfikacji uzyskanych wartości oraz przebie-
gów momentu obrotowego i mocy. Przykładową macierz danych  
i uzyskaną na tej podstawie mapę przedstawiono na rysunku 1. 

Efektem przeprowadzonych modyfikacji map sterowania  
dla trybu 1 i 2, są wyniki mocy i momentu, które  przedstawiono  
w tabeli 2. 

Tab.2. Porównanie parametrów silnika [2] 

Param. Tryb 1 Tryb 2  

Nsilnik 121,7 KM / 5734 obr/min 136,7 KM / 6700 obr/min 

Nnorm 122,7 KM / 5734 obr/min 137,6 KM / 6700 obr/min 

Nkoła 100,6 KM / 5625 obr/min 111,1 KM / 6700 obr/min 

Nstrat 23,9 KM / 6278 obr/min 25,6 KM /  6700 obr/min 

Mo norm 158,7 Nm / 4790 obr/min 152,4 Nm / 4800 obr/min 

Najwyższą wartość momentu obrotowego (Mo norm) uzyskano 
podczas próby przyspieszania z włączonym trybem 1 (rysunek 2). 
Na różnice między wartościami uzyskanymi podczas poszczegól-
nych pomiarów może mieć wpływ między innymi temperatura po-
wietrza w kolektorze dolotowym, (wpływ na korektę dawki wtryski-
wanego paliwa). Wzrost tej temperatury, powodował zubożenie 

 

Rys. 1. Macierz i mapa VE trybu 1, [2] 

 

 
Rys. 2. Porównanie przebiegów momentu obrotowego dla trybu 1 (Mo norm 1) oraz trybu 2 (Mo norm 2) 
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mieszanki paliwowo – powietrznej, co ograniczało osiąganą moc 
silnika. Zubożenie to wynikało z algorytmu obliczającego dawkę 
paliwa. 

Z przedstawionych na rysunku 3 przebiegów Nsilnik (moc silni-
ka), Nkoła (moc na kołach pojazdu) i Mo (moment obrotowy silnika 
– rysunek 2) można wywnioskować, iż w przedziale prędkości obro-
towych od ok. 1700 do 5700 obr/min silnik generuje wyższe warto-

ści mocy i momentu obrotowego pracując na ustawieniach mają-
cych zminimalizować zużycie paliwa niż na zestawie map, konfigu-
rowanym wyłącznie pod względem maksymalnych osiągów. Mapy 
trybu pierwszego przy prędkościach obrotowych powyżej  
ok. 5500 obr/min zubażają mieszankę paliwowo – powietrzną, przez 
co w tym przedziale prędkości obrotowych spadają wartości Mo, 
Nsilnik i Nkoła. Wartości maksymalne mocy dla trybu drugiego 

 
Rys. 3. Porównanie przebiegów mocy silnika  dla trybu 1 (N silnik 1) oraz trybu 2 (N silnik 2) i mocy na kołach dla trybu 1  (N koła 1)  
oraz trybu 2 (N koła 2)  

 

a) 

 

b) 

 
Rys. 4. Porównanie przebiegów zawartości: a) tlenu w spalinach dla trybu 1 (O2 1) oraz trybu 2 (O2 2),  
b) zawartości dwutlenku węgla w spalinach trybu 1 (CO2 1) oraz trybu 2 (CO2 2 ) 

 

a) 

 

b) 

 
Rys. 5. Porównanie przebiegów: a) współczynnika λ dla trybu 1(λ 1) oraz trybu 2 (λ2), b) zawartości węglowodorów w spalinach dla trybu 1 
(HC 1) oraz trybu 2 (HC 2) 
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osiągane są przy prędkościach obrotowych powyżej 5700 obr/min.  
Wykres zawartości tlenu w spalinach (rysunek 4 a) wskazuje 

na niską jakość procesu spalania w przedziale prędkości obroto-
wych od ok. 1700 obr/min do 2600 – 2800 obr/ min. Dla trybu dru-
giego widoczne jest większe stężenie tlenu w tym przedziale, niż dla 
trybu 1. Powyżej tych prędkości ilość tlenu stabilizuje się i od około 
4000 obr/min utrzymuje na poziomie 0,3 – 0,4 % objętości spalin. 

Wykres porównawczy współczynników λ (rysunek 5 a) obrazuje 
przebieg składu mieszanki paliwowo – powietrznej w zależności od 
prędkości obrotowej silnika. Zauważyć na nim można, że mieszanka 
podczas pracy silnika w trybie 1 jest bardziej bogata niż w trybie 2, 
dla całego zakresu prędkości obrotowej. Obie mieszanki są zubo-
żone w przedziale od ok. 1700 obr/min do 2300 obr/min (tryb 1) i 
2500 obr/min (tryb 2).  

 Zestawienie zawartości węglowodorów w spalinach  
(rysunek 5b) również może dawać obraz jakości procesu spalania 
przebiegającego w komorach spalania silnika. W przedziale prędko-
ści obrotowych silnika od ok. 1700 obr/min do 3200 obr/min udział 
HC w spalinach dla obu trybów pracy jest znacznie wyższy niż dla 
pozostałej części wykresu. Jego wysoki poziom może wynikać z 
nieodpowiedniej mieszanki paliwowo – powietrznej, niewystarczają-
cego odparowania paliwa i jego wymieszania się z powietrzem lub 
zbyt wolno przebiegającego procesu spalania.  

Zawartość dwutlenku węgla w spalinach również może być 
wskaźnikiem jakości procesu spalania. Według poniższego porów-
nania (rysunek 4 b), podczas pracy na drugim zestawie map silnik 
emitował większą ilość CO2, co może wskazywać na lepszy prze-
bieg spalania. Świadczy to o lepszym pod względem emisji doborze 
ustawień map VE, AFR i kąta zapłonu. 

WNIOSKI  

Mapy sterowania opracowane przy założeniu maksymalnej 
ekonomii użytkowania pojazdu okazały się być tak skonfigurowane, 
iż w efekcie ich działania silnik pracuje na mieszance wzbogaconej, 
której wartość współczynnika nadmiaru powietrza jest zbliżona  
do wartości pozwalającej teoretycznie na uzyskanie maksymalnej 
mocy i momentu obrotowego silnika. Jednocześnie w drugim trybie 
pracy silnika, mającym docelowo generować jego maksymalne 
osiągi, mieszanka paliwowo – powietrzna jest uboższa niż w trybie 1  
w niemal całym zakresie badanych prędkości obrotowych silnika.  

Zaprogramowane mapy (zarówno dla trybu 1 jak i 2) wymagają 
skorygowania pod względem dawki paliwa przy niskich prędko-
ściach obrotowych. Wyniki analizy spalin ujawniły znaczne zuboże-
nie mieszanki w przedziale prędkości obrotowych  
od ok. 1700 obr/min do ok. 2500 obr/min. W tym obszarze pracy 
silnika dawka paliwa jest zbyt mała, aby zapewnić prawidłowy prze-
bieg procesu spalania, co objawia się między innymi zwiększeniem 
stężenia węglowodorów w spalinach. Proces spalania części ben-
zyny przebiega zbyt wolno, co może skutkować wzrostem tempera-
tury spalania, a przez to uszkodzeniem przylgni zaworów lub tłoków. 
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INFLUENCE OF MODIFICATION OF 
THE ENGINE CONTROL MAPS FOR 

SELECTED INDICATORS OF ITS 
WORK 

 
Abstract 

This paper contains a description of a fuel supply 

system conversion from a mechanical and electronical 

into an MPI injection. A selection of the fuel injectors 

with respect to its performance has been described. The 

course of adaptation of new power supply system and 

components used in it have been shown. The waveforms 

of power and torque obtained on the chassis dynamom-

eter, and graphs of harmful substances contained in 

exhaust gases have been shown and analized. 
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