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MODEL SILNIKA WODOROWEGO 
WYKORZYSTUJĄCY SYSTEM AVL BOOST RT 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono model silnika Wankla zasilanego wodorem wraz z układem sterowania 

zbudowany w systemie AVL BOOST RT. Zamieszczono wyniki badań symulacyjnych silnika pracują-
cego w stanach nieustalonych. 

WSTĘP 

Badania algorytmów sterowania silnikami spalinowymi wymagają znacznych nakładów 
zarówno kosztów jak i czasu. Producenci silników oraz ośrodki badawcze coraz częściej się-
gają po zaawansowane narzędzia służące do symulacji pracy silnika. Takie badania pozwalają 
na znaczne skrócenie czasu analiz i obniżenie kosztów projektowania i rozwoju konstrukcji 
silników. 

AVL BOOST RT jest wielopoziomowym systemem z możliwością pracy w czasie rze-
czywistym dedykowanym do symulacji zmiennych warunków pracy silnika. System składa 
się z trzech rodzajów oprogramowania wykorzystywanego w czasie projektowania.  

Pierwszym z etapów jest faza rozwoju pomysłu. AVL BOOST RT wspiera szybką konfi-
gurację parametrów silnika oraz symulację pracy z uwzględnieniem wszystkich szczegółów 
dynamiki przepływu gazów. 

AVL BOOST RT jest pakietem służącym do symulacji pracy silnika w dziedzinie czasu, 
wykorzystującym chwilowe i stałe zero-wymiarowe oraz quasi-wymiarowe komponenty mo-
delu. Charakterystyki silnikowe mogą być określane według dwóch różnych podejść. 

AVL BOOST RT zawiera dedykowane, podstawowe komponenty silnikowe zapewniają-
ce elastyczność w modelowaniu nowoczesnych silników. Komponenty te podzielone są na 
pięć głównych grup [1]: 
− strumień gazu: właściwości gazu, kolektor dolotowy, filtr powietrza, wymiana ciepła, sil-

nik, komora robocza, kompresor, zbiornik paliwa, film paliwowy, turbina itd., 
− otoczenie termiczne, 
− otoczenie mechaniczne: wał, przełożenia, odbiór mocy, pojazd z modułu CRUISE, 
− otoczenie sterujące: charakterystyki/mapy wtrysku, kontroler PID, plany tabel i zastęp-

czych modeli, 
− Interfejs: C-Interfejs, Matlab DLL, Matlab API. 
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1. WIRTUALNY MODEL SILNIKA BENZYNOWEGO  

W celu prezentacji możliwości badawczych oprogramowania AVL BOOST RT zbudo-
wano wirtualny model silnika (rys. 1) i przeprowadzono badania algorytmu sterowania wtry-
skiem paliwa do silnika benzynowego przeznaczonego do napędu agregatów prądotwórczych. 
W tym celu opracowano strukturę umożliwiającą zmianę stopnia napełniania silnika. W mo-
delu założono, że będzie to odbywać się poprzez skokowe otwarcie przepustnicy (rys. 2), 
skutkujące skokowym wzrostem ciśnienia w przewodzie dolotowym silnika (rys. 3). 

 

 
Rys. 1. Widok modelu układu sterowania pracą silnika opracowanego w programie AVL BOOST RT 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Rys. 2. Zmiana kąta otwarcia przepustnicy w funkcji czasu  
Źródło: Opracowanie własne. 
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Rys. 3. Zmiana ciśnienia w kolektorze dolotowym funkcji czasu 
Źródło: Opracowanie własne. 

2. WYNIKI BADAŃ SYMULACYJNYCH 

Opracowany układ zasilania wtryskiem wodoru silnika zakłada zastosowanie przepustni-
cy napędzanej silnikiem elektrycznym. Umożliwia to automatyczną regulację napełniania 
silnika. W przypadku wzrostu obciążenia nastąpi spadek prędkości obrotowej silnika. Odpo-
wiedzią układu sterowania będzie zwiększenie kąta otwarcia przepustnicy. Algorytm stero-
wania wtryskiem paliwa ma za zadanie utrzymanie stechiometrycznego składu mieszanki 
również w warunkach dynamicznych. Dzięki temu uzyskano odwzorowanie pracy silnika w 
warunkach dynamicznych, co jest widoczne na przebiegu ciśnienia indykowanego (rys. 4) 
oraz na przebiegu współczynnika nadmiaru powietrza (rys. 5). 
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Rys. 4. Zmiana średniego ciśnienia indykowanego w komorze spalania dolotowym funkcji czasu 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Rys. 5. Zmiana współczynnika AFR funkcji czasu 
Źródło: Opracowanie własne. 
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PODSUMOWANIE 

Wykonane obliczenia miały na celu wstępną weryfikację sterowania składem mieszanki 
za pomocą zmiany czasu otwarcia wtryskiwaczy. Podczas wykonywania obliczeń zastosowa-
no algorytm bez korekt dynamicznych. Jest to rozwiązanie nieoptymalne, ponieważ odpo-
wiedź układu jest zbyt wolna. Na rysunku 5 przedstawiającym współczynnik AFR można 
zauważyć, że w momencie nagłej zmiany położenia przepustnicy występuje opóźnienie, które 
trwa około 4 s. Dotyczy to zarówno otwierania jak i zamykania przepustnicy. Obliczony 
chwilowy błąd regulacji wynosi około 4,5%. Dlatego podczas badań stanowiskowych należy 
zwrócić uwagę na identyfikację parametrów modelu sterowania w stanach nieustalonych. 
Pomimo faktu, że jednostka napędowa będzie pracowała w warunkach stacjonarnych to nagła 
zmiana obciążenia wywoła zachwianie składu mieszanki.  

W przypadku zastosowania paliwa gazowego nie występuje zjawisko filmu paliwowego, 
ale bezwładność całego układu napędowego powoduje powstawanie uchybu regulacji. Wła-
ściwa identyfikacja parametrów modeli oraz dokładne badania algorytmów powinny zapew-
nić zmniejszenie błędów regulacji. 

WANKEL ENGINE MODEL  
USING AVL BOOST RT SYSTEM 

Abstract 
The article presents a model hydrogen-powered Wankel engine with control system built in the 

AVL BOOST RT system. Contains the results of the simulation engine running in transient states. 
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