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Estimating the value of decomposition emissions of nitrogen  

oxides in the compression ignition engine 
  

This article shows the experimental and numerical analysis of emissions of nitrogen oxides contained in the 

exhaust gas of compression ignition engine. There was formulated and solved the problem how to identify the 

nitrogen oxides’ emissions in the exhaust gases, based on the measurement data. The results of nitrogen oxides 

emissions’ estimation were verified during research on the test object. There were also described the object of 

study and a non-linear static model of nitrogen oxides’ emission for two systems - with and without exhaust gas 

recirculation. The article shows that the use of a properly prepared mathematical model allows to estimate 

emissions of nitrogen oxides contained in the exhaust gas of diesel engines in off-road vehicle. 
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Szacowanie wartości rozkładu emisji tlenków azotu w silniku  

o zapłonie samoczynnym 
 

W niniejszym artykule dokonano eksperymentalnej i numerycznej analizy emisji tlenków azotu zawartych w 

spalinach silnika o zapłonie samoczynnym. Następnie na podstawie otrzymanych danych pomiarowych 

sformułowano i rozwiązano problem identyfikacji emisji tlenków azotu zawartych w spalinach. Otrzymane 

wyniki estymacji emisji tlenków azotu zweryfikowano podczas testów badawczych na badanym obiekcie. Opisano 

obiekt badań oraz wykorzystany nieliniowy model statyczny emisji tlenków azotu dla układu bez i z recyrkulacją 

spalin. W artykule wykazano, że zastosowanie odpowiednio przygotowanego modelu matematycznego, pozwala 

na estymację emisji tlenków azotu zawartych w spalinach silnika o zapłonie samoczynnym pojazdu off-road. 

Słowa kluczowe: silnik o zapłonie saoczynnym, emisja, tlenek azotu, estymator   

 

1. Wprowadzenie 

Rozwój społeczeństwa, jego wzrost gospodar-

czy czy poziom życia jest związany z ekspansją 

szeroko pojętych środków transportu takich jak, 

pojazdy drogowe i poza drogowe. We wszystkich 

tych środkach transportowych stosowane są odpo-

wiednio przygotowane zespoły napędowe zasilane 

paliwem z różnych źródeł, któremu w procesie 

spalania towarzyszy emisja związków szkodliwych 

zawartych w spalinach do otoczenia. Jest znaczący 

problem a prace nad jego rozwiązaniem prowadzi 

się wielokierunkowo od wielu lat. Zasadniczym 

powodem tych trudności jest wieloetapowość pro-

cesu przetwarzania energii zachodzącej w silniku 

spalinowym, związana m.in. z cyklicznością, nie-

stacjonarnością i silną nieliniowością oraz zjawi-

skami akumulacji, a następnie dalszej jej konwersji 

w układzie przeniesienia napędu pojazdu.  

Pomimo tych problemów, silnik spalinowy na 

przestrzeni wielu lat, jest ciągle rozwijany i stanowi 

podstawowe źródło napędu, na świecie jest już 

ponad miliard pojazdów eksploatowanych, a na 

przestrzeni najbliższych kilkunastu lat ich liczba 

wzrośnie znacząco za przyczyną krajów rozwijają-

cych się takich jak Chiny, Indie, Ameryka Połu-

dniowa oraz Afryka. Sukcesem ich dalszego rozwo-

ju jest bardzo dobry wskaźnik energetyczny paliw 

stosowanych do zasilania silników spalinowych. 

Dotyczy to zarówno wskaźnika objętościowego jak 

i masowego przy jego wysokiej wartości opałowej 

a przy tym jest łatwy i bezpieczny w magazynowa-

niu oraz dystrybucji.  

Dlatego pojawiają się coraz to nowsze kon-

strukcje silników spalinowych m.in. przez wprowa-

dzenie zmian układzie zasilania w postaci zasobni-

kowego wysokociśnieniowego wtrysku paliwa, 

rozwija się układy recyrkulacji spalin i układy 

wtórnego oczyszczania spalin ale również poszuku-

je się możliwości zastosowań nowych paliw lub 

mieszanek paliwowych przystosowanych do zasila-

nia silników o zapłonie samoczynnym. Dzięki tym 

działaniom współczesne silniki spalinowe charakte-

ryzują się dobrymi wskaźnikami pracy, niskim 

zużyciem paliwa oraz spełniają określone normy 

limitujące emisję związków szkodliwych do oto-

czenia. Jednak w procesie eksploatacji silnik spali-

nowy zmienia swoje właściwości w tym również 

wskaźniki ekologiczne tj. emisja związków szko-

dliwych w spalinach zależą od stanu technicznego 

silnika. Dlatego uzasadnionym jest prowadzenie 

badań nad opracowaniem modelów emisyjnych 

umożliwiających wyznaczenie emisji związków 

szkodliwych do otoczenia w oparciu o podstawowe 

parametry pracy silnika.  
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2. Emisja tlenków azotu w spalinach  

W silnikach spalinowych z zapłonem samo-

czynnym, stosowanych również do napędu maszyn 

i ciągników rolniczych, problem emisji substancji 

szkodliwych dotyczy głównie dwóch związków - są 

to tlenki azotu NOx oraz cząstki stałe PM - Particu-

late Matter.  Emitowane do środowiska w wyniku 

spalania paliw ropopochodnych tlenki azotu (NOx) 

są związkami silnie toksycznymi, które stanowią 

zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. 

Tlenki azotu wchłonięte do organizmu człowieka 

oddziaływujące na układ nerwowy, wywołują stany 

rakowe tkanek i niekorzystnie wpływają na układ 

krążenia krwi w organizmie, powodując wiązanie 

hemoglobiny. Oddziaływanie chemiczne tlenków 

azotu z hemoglobiną jest kilkakrotnie wyższe niż 

działanie tlenku węgla [19]. Stąd w wiele ośrodków 

badawczych, nie tylko w Polsce [4, 5, 6, 12, 14, 20, 

22], ale również na całym świecie [9, 17, 8, 3], 

zajmuje się problemem redukcji emisji związków 

szkodliwych emitowanych przez silniki spalinowe 

do środowiska. Poszukuje się różnych rozwiązań 

konstrukcyjnych w tym również układy wtórnego 

oczyszczania spalin. Nie mniej jednak ciągle do-

strzegany jest ogromny potencjał w odpowiednim 

sterowaniu samym silnikiem a więc w ograniczeniu 

emisji pierwotnej. Między innymi uznaje się, że 

znaczące obniżenie emisji tlenków azotu można 

osiągnąć poprzez właściwe sterowanie zaworem 

recyrkulacji spalin (EGR) [25,26]. Stąd aby móc 

odpowiednio sterować zaworem recyrkulacji spalin, 

trzeba dobrze znać zjawiska zachodzące w silniku, 

podczas procesu spalania i w oparciu o nie zbudo-

wać model matematyczny, dzięki któremu będzie 

można szacować stężenie tlenków azotu NOx [1]. 

Tak skonstruowany model pozwoli na odpowiednie 

podejmowanie decyzji co do stopnia recyrkulacji.  

 W pracy [18] przedstawiono model szaco-

wania ilości emisji tlenków azotu emitowanych do 

atmosfery. Model ten, bazuje na ogólnej teorii re-

akcji łańcuchowej oraz uwzględnia specyfikę reak-

cji zachodzących w silniku spalinowym o zapłonie 

samoczynnym, szacuje ilość emisji tlenków azotu 

NOx na podstawie ilości paliwa wtryskiwanego do 

komory spalania. Całkowita ilość powstałych w 

wyniku spalania paliwa ciekłego tlenków azotu jest 

sumą reakcji zachodzących w trzech fazach procesu 

spalania. W pierwszym etapie  emisja NOx związa-

na jest z przedpłomiennymi reakcjami w których 

powstają cyjanki i amiony (M1), w drugim etapie 

reakcje zachodzą na froncie płomienia (M2), nato-

miast trzeci etap to reakcje NO z rozhartowanymi 

cząstkami sadzy (M3) Według tego modelu stężenie 

tlenków azotu szacuje się ze wzoru: 

 
321 MMMM NOx  ;  (1) 

gdzie:  

M1 – masa NOx wytworzona w pierwszym 

okresie spalania w cylindrze, 
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M2 – masa NOx wytworzona w drugim okresie 
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M3 – masa NOx wchodząca we współdziałanie z 

sadzą, 
m

DCCM  33
 ;   (4) 

c1- współczynnik proporcjonalności zależny od 

składu paliwa i dodatków do niego wprowadzo-

nych, 

c2=c1/2; 

m – rząd (wykładnik) reakcji dla azotu powietrza, 

Bc – dawka paliwa przypadająca na cykl, 

MN2 – ilość azotu w ładunku cylindra, 

x1 – część paliwa spalonego do końca pierwsze-

go zapłonu, 

x2 – dawka paliwa wtryśnięta od 30
o
 do 50

o
 

OWK za GMP, 

Vc – objętość komory spalania,[cm
3
] 

C3 – współczynnik proporcjonalności zależny 

od typu silnika, 

CD – koncentracja sadzy w spalinach, 

λ – stosunek mieszanki paliwa do powietrza, 

 

Model ten jednak nie uwzględnia wprowadzo-

nego w silnikach spalinowych systemu recyrkulacji 

spalin, ale również jest to model teoretyczny i nie 

odpowiada on wysokociśnieniowym układom wtry-

skowym Common Rail dla obecnie produkowanych 

silników.  

Bazując również na termicznym mechanizmie 

tworzenia się tlenków azotu według teorii Zeldovi-

cha w pracy [2] zaproponowano model tlenków 

azotu NOx z uwzględnieniem sygnałów z czujni-

ków rozmieszczonych na silniku. Ich model szacuje 

stężenie tlenków azotu na podstawie temperatury w 

cylindrze obliczanej z parametrów dostępnych w 

sterowniku silnika (Engine Control Unit – ECU), 

takich jak masowy przepływ powietrza, dawka 

paliwa, ciśnienie powietrza i ciśnienie w cylindrze. 

Model ten został przedstawiony na rysunku 1. 

 

 
Rys. 1. Proponowany model bazujący na termicznej 

teorii tworzenia tlenków azotu [2] 

Fig. 1. The proposed model based on the theory of 

formation of thermal NOx [2] 
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Jednak znaczący wpływ na dokładność zapro-

ponowanego przez nich modelu ma błąd pomiaro-

wy użytych czujników pomiarowych. Nawet nie-

wielkie przekłamania wybranych sygnałów z czuj-

nika rzędu ±5% mogą powodować przekłamania w 

estymacji stężenia tlenków azotu NOx rzędu nawet 

±60% [2]. Podobne podejście do problemu szaco-

wania stężenia tlenków azotu opisano w pracach [9, 

8, 3]. 

Ograniczenie zawartości szkodliwych związków 

w spalinach emitowanych do środowiska jest moż-

liwe przez wyposażenie silnika w dodatkowe ukła-

dy pozwalające na zawrócenie części spalin do 

komory spalania. Ilość poddawanych recyrkulacji 

spalin, kontrolowana jest za pomocą zaworu regu-

lacyjnego, którego stopień uchylenia wyraża się w 

procentach. Zwiększanie stopnia otwarcia zaworu 

powoduje zwiększenie ilości recyrkulowanych 

spalin a w konsekwencji powoduje zmniejszenie 

emisji NOx do atmosfery. Takie działanie jednakże 

powoduje zwiększanie emisji cząstek stałych do 

środowiska, drugiego bardzo niepożądanego 

związku szkodliwego w spalinach, co potwierdzone 

w badaniach własnych (rys. 2) [4, 6].   

 
Rys. 2. Emisja szkodliwych substancji przy zmianie 

otwarcia zaworu EGR (n=1100obr/min, Mo=100Nm) 

Fig. 2. The emission of harmful substances when 

changing the EGR valve opening 

 

Emisję cząstek stałych (PM) można ograniczyć 

zwiększając stosunek mieszanki paliwowo-

powietrznej, za pomocą odpowiedniego sterowania 

kątem uchylenia łopatek turbiny powietrza, zmie-

niając wydatek powietrza zasilanego przez silnik 

[13, 15]. Zgodnie z powyższym Walhstrom w 

swych publikacjach [24,25], prezentuje model sil-

nika o zapłonie samoczynnym opisany pięcioma 

sygnałami z czujników oraz dwoma sygnałami 

dodatkowymi tj.: pozycją zaworu EGR i nastawy 

geometrii łopatek turbozespołu. Zmienne modelu 

zapisane zostały w postaci wektora stanu:  
T

vtgegrt uuXoemXoimPemPimx )~~(    (5) 

gdzie: 

Pim – ciśnienie w kolektorze dolotowym, 

Pem – ciśnienie w kolektorze wydechowym, 

Xoim – masa tlenu w kolektorze dolotowym, 

Xoem – masa tlenu w kolektorze wydechowym, 

ωt – prędkość kątowa turbosprężarki, 

uegr – pozycja (nastawa) zaworu EGR, 

uvtg – pozycja (nastawa) łopatek turbosprężarki. 

 

Zgodnie z powyższym w modelu tym całym 

system recyrkulacji i zespołu turbosprężarki jest 

zarządzany przez jeden sterownik (rys. 3) 

 
Rys. 3. Zaproponowany układ sterowania w modelu 

Wahlstroma [15] 

Fig. 3. Control system proposed by model Wahl-

strom 

 

W tak opracowanym modelu, aby ograniczyć 

emisję tlenków azotu NOx do wartości narzuconej 

przez ustawodawcę, wynikającej np. z testu Euro-

pean Transient Cycle (ETC), należy odpowiednio 

zwiększyć recyrkulację spalin oraz jednocześnie 

korygować stosunek mieszanki paliwowo-

powietrznej [15].   

Z uwagi na fakt, że silnik spalinowy jest obiek-

tem nieliniowym, a składu mieszanki paliwowo-

powietrznej wewnątrz komory spalania silnika o 

zapłonie samoczynnym nie można zmierzyć trady-

cyjnymi i powszechnie dostępnymi czujnikami, 

zaproponowano model matematyczny Hammerstei-

na-Laguerre’a emisji substancji szkodliwych, za-

wartych w spalinach silnika spalinowego ciągnika 

rolniczego, wyposażonego układ zewnętrznej re-

cyrkulacji spalin. Zbudowany model ma posłużyć 

do celów sterowania układem recyrkulacji spalin, 

by ograniczyć emisję tlenków azotu, nie zakłócając 

przy tym prawidłowej pracy jednostki napędowej. 

Realizacja tego zadania wymaga przeprowadzenia 

badań identyfikacyjnych obiektu badawczego, 

opracowania modelu statycznego a następnie na tej 

podstawie opracowania modelu dynamicznego. 

3. Obiekt badań  

Obiekt badań stanowi silnik o zapłonie samo-

czynnym wyposażony w układ zewnętrznej recyr-

kulacji spalin, który zamontowano na hamowni 

silnikowej, będącej na wyposażeniu Katedry Pojaz-

dów Drogowych i Rolniczych  Politechniki Opol-

skiej. Silnik charakteryzuje się mocą maksymalną 

wynoszącą 92 kW przy 2200 obr/min oraz posiada 

w pełni kontrolowany układ sterowania parametra-

mi silnika (rys. 4).  
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Dodatkowo, oprócz standardowej aparatury ba-

dawczej, w układzie wydechowym silnika zastoso-

wano zaawansowany zintegrowany czujnik tlenku 

azotu i tlenu NOx/O2 oraz szereg dodatkowych 

czujników jak: czujniki ciśnienia paliwa czy ciśnie-

nia wewnątrz cylindra. 

        

a) 

 

b) 

 
Rys. 4. Obiekt badań: a) układ sterowania parame-

trami wtrysku, b) układ EGR oraz czujnik NOx/O2 

Fig. 4. Diesel engine on a test stand: a) injection 

parameters control system, b) sensor EGR and NOx 

/ O2 

4. Identyfikacja modelu  

Do identyfikacji emisji tlenków azotu w spali-

nach potrzebne są zarejestrowane dane pomiarowe 

oraz posiadanie możliwości niezależnego sterowana 

położeniem zaworu EGR, które podczas badań 

zrealizowano za pomocą platformy CompactRIO. 

Jest to wysokowydajna wbudowana platforma ste-

rowania i zbierania danych, która zapewni użyt-

kownikowi możliwość definiowania i tworzenia 

niestandardowych systemów wbudowanych, przy 

tym zapewnia ona doskonałe możliwości sterowa-

nia, szybkość przetwarzania, pamięć operacyjną i 

pamięć masową w niewielkim, odpornym na 

wstrząsy opakowaniu.  

Identyfikacja własności dynamicznych obiek-

tów sterowania jest zadaniem złożonym, które w 

dużym uproszczeniu można określić jako konstruk-

cję „optymalnego”, w sensie pewnego kryterium 

(najczęściej matematycznego), modelu matema-

tycznego obiektu w oparciu o zebrane z obiektu 

dane eksperymentalne [16, 21]. Identyfikacja jest w 

rzeczywistości skomplikowanym zadaniem wielo-

etapowym [11, 7, 15].  

Ważnym etapem identyfikacji jest wybór klasy 

modelu dla celów sterowania. W tym przypadku, 

zaproponowano w pierwszej kolejności nieliniowy 

model statyczny procesu spalania, będący efektem 

intuicji inżynierskiej, wiedzy eksperckiej, który 

powstał metodą prób i błędów w wyniku dużej 

liczby eksperymentów. Jest to model uproszczony, 

którego wyjściem jest estymator stężenia NOx, 

wielkości procesowej związanej z zadaniem stero-

wania. 

Mierzone wartości danych z czujników miesz-

czą się w szerokim zakresie zmian wartości, tzn. 

położenie wskaźnika zasilania mieści się w prze-

dziale wielkości od 0 do 100, a prędkość obrotowa 

mieści się w przedziale od 800 do 2200 obr/min, 

stąd zastosowano normalizację sygnałów. Przyjęto, 

że każda wartość pomiarowa to iloraz wartości 

zmierzonej oraz wartości normalizacyjnej (wzór 2). 

Wartości normalizacyjne wyznaczono na podstawie 

badań wstępnych, gdzie przyjęto zasadę,  

że wartość normalizacyjna Xn danego sygnału X 

obliczana jest na podstawie wzoru:  

 

nX

X
x  , dla  

max75,0 XX n  ;  (6) 

gdzie:  

Xmax jest maksymalną możliwą wartością sygna-

łu zarejestrowana w trakcie testów  lub wartością 

fizycznie ograniczoną.  

Współczynnik 0,75 został wyznaczony na pod-

stawie znacznej liczby przeprowadzonych ekspe-

rymentów identyfikacyjnych. 

Rysunki (rys. 5) przedstawia dane pomiarowe 

po procesie normalizacji bez stosowania EGR. 

 
Rys. 5. Dane pomiarowe znormalizowane 

Fig. 5. Standardized measurement data 
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W oparciu o tak wybrane sygnały pomiarowe 

wielkości procesowych zbudowano model emisji 

tlenków azotu silnika spalinowego o zapłonie sa-

moczynnym bez układu recyrkulacji spalin. 

 
Rys. 6. Model ogólny procesu emisji tlenków azotu 

dla silnika bez recyrkulacji spalin 

Fig. 6. The general model of the process emissions 

of nitrogen oxides to the engine without exhaust gas 

recirculation 

 

Dla emisji tlenków azotu NOx, przyjęto model 

typu ”jedno wejście, jedno wyjście”, (z ang. Single 

Input Single Output - SISO), z wieloma zakłóce-

niami mierzalnymi oraz oddziaływującymi na 

obiekt zakłóceniami niemierzalnymi. Zakłóceniami 

niemierzalnymi mogą być, w kontekście emisji 

NOx, między innymi: obciążenie silnika, wilgot-

ność zasysanego powierza, ciśnienie atmosferyczne 

powietrza otoczenia, a także jakość i skład paliwa. 

Dlatego proces modelowania został wstępnie po-

dzielony na model układu bez recyrkulacji spalin i 

model z układem recyrkulacji spalin.  

Jako wejście U=Uust, modelu statycznego bez 

recyrkulacji spalin, przyjęto sygnał uchylenia peda-

łu mocy β=βust w stanie ustalonym, gdyż tylko za 

pomocą tego aktuatora operator ma wpływ na pracę 

silnika spalinowego. Model ten nazywano „wstęp-

nym” (rys. 7), gdyż nie uwzględnia on jeszcze do-

celowego sterowania, jakim będzie sterowanie 

uchyleniem zaworu regulacyjnego α. Metodologia 

konstrukcji modelu „wstępnego” jest prostsza niż 

modelu „docelowego” (z układem recyrkulacji 

splin), uwzględniającego sterowanie α.  

Jako wyjście modelu statycznego, zarówno 

„wstępnego” jak i „docelowego”, przyjęto poziom 

stężenia NOx w stanie ustalonym. Pozostałe dostęp-

ne sygnały pomiarowe uznano jako zakłócenia 

mierzalne, gdyż są one pośrednio lub bezpośrednio 

wynikiem oddziaływania operatora na wskaźnik 

zasilania oraz wynikiem współoddziaływania oto-

czenia na obiekt. Do zakłóceń mierzalnych zali-

czamy: temperaturę cieczy chłodzącej, prędkość 

obrotową silnika, masowy przepływ powietrza oraz 

temperaturę spalin.  

Opis własności statycznych rozważanych modeli 

bez i z układem recyrkulacji spalin dla emisji NOx 

można przedstawić w postaci:  

nm ZZUfY  ),(  ;   (7) 

gdzie: 

wejście U: 

β – uchylenie pedału mocy [%], 

wyjście Y: 

NOx – wyjście modelu, stężenie tlenków azotu,  

zakłócenia mierzalne Zm: 

Tw – temperatura cieczy chłodzącej [
o
C],  

n -  prędkość obrotowa [obr/min], 

Q  – przepływ zasysanego powietrza [kg/h], 

Ts – temperatura spalin wylotowych [
o
C], 

zakłócenia niemierzalne Zn:  

np. wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, 

obciążenie, jakość  paliwa itp. 

Nadrzędnym zadaniem będzie poszukiwanie 

statycznego modelu bez recyrkulacji w postaci: 

 ),(ˆˆ
mZUfY  ;    (8) 

 gdzie: 

 Ŷ   - estymator stężenia NOx, 

  )(ˆ xf - estymator funkcji f(x). 

Znormalizowane dane pomiarowe, zarejestro-

wane w jednym z wybranych testów badawczych 

(uwzględniających zmienne warunki pracy silnika), 

wykorzystane do identyfikacji modelu przedsta-

wiono na rysunku 7. Sygnał przedstawiający stęże-

nie tlenków azotu został zarejestrowany za pomocą 

monolitycznego czujnika tlenków azotu i tlenu a 

dodatkowo posłuży on do weryfikacji zbudowane-

go modelu. 

 
Rys. 7. Przebieg parametrów pracy silnika dla 

modelu 

Fig. 7. The course of engine operating parameters 

to the model 

 
Dla modelu z recyrkulacją spalin, strona wejść 

uległa zmianie. Budując model matematyczny słu-

żący do celów sterowania, należy zwrócić uwagę na 

sposób, w jaki układ regulacyjny ma możliwość 

oddziaływania na obiekt. Dla opisywanego układu 

recyrkulacji spalin, jedynym wejściem, za pomocą 

którego regulator będzie oddziaływać na system 

recyrkulacji spalin, jest sygnał α sterujący uchyle-

niem zaworu recyrkulacji (rys. 8). 

W modelu tym sygnał β, mówiący o aktualnym 

uchyleniu pedału mocy, stanowi jeden z bloku 
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sygnałów określanych mianem zakłóceń mierzal-

nych. 

 

 
Rys. 8. Model ogólny procesu emisji tlenków azotu 

dla silnika bez recyrkulacji spalin 

Fig. 8. The general model of the process emissions 

of nitrogen oxides to the engine without exhaust gas 

recirculation 

5. Estymacja tlenków azotu w spalinach  

Estymację stężenia tlenków azotu dla obu roz-

patrywanych modeli zrealizowano przy pomocy 

skryptu opracowanego w programie Ma-

tlab/Silmulink, który przedstawiono na rysunku 9. 

 
Rys. 9. Model symulacyjny programu Ma-

tlab/Simulink 

Fig. 9. Simulation model of Matlab/Simulink pro-

gram 

 

Połączenie obu modeli, tzn. modelu z recyrku-

lacją i bez niej w jednym programie symulacyjnym 

daje lepszy pogląd na efekt działania systemu re-

cyrkulacji, a w szczególności samego zaworu EGR. 

Warunek szczególny dla zamkniętego zaworu EGR 

(α=0) oba modele obliczają tę samą wartość stęże-

nia NOx. 

Praca silnika bez recyrkulacji spalin polega na 

braku przepływu spalin z powrotem do komory 

spalania. Zawór EGR pozostaje w pozycji zamknię-

tej (α=0), więc w komorze spalania znajduje się 

tylko świeże powietrze i paliwo. Z szeregu reje-

strowanych danych z różnych czujników pomiaro-

wych rozmieszczonych na silniku wybrano te, które 

niosą informację o punkcie pracy silnika. Tak więc 

wybrano trzy podstawowe sygnały, które stanowią 

bazę do obliczenia stężenia NOx oraz dwa dodat-

kowe sygnały, które w odpowiedni sposób korygują 

estymowaną wartość NOx. Do podstawowych sy-

gnałów należą: uchylenie dźwigni zasilania, pręd-

kość obrotowa silnika oraz masa zasysanego powie-

trza. Jako sygnały dodatkowe korygujące wybrano: 

temperaturę spalin mierzoną w kolektorze wyde-

chowym oraz temperaturę cieczy chłodzącej mie-

rzoną w bloku silnika. 

W efekcie zaproponowano następujący model 

statyczny układu bez i z recyrkulacją spalin stęże-

nia tlenków azotu, będący estymatorem   stężenia 

NOx: 

 

CQ

Bn
xON





ˆ   ;  (9) 

gdzie: 

B – współczynnik korekcyjny, β - uchylenie 

dźwigni zasialnia, n - prędkość obrotowa silnika, Q 

– masowy przepływ zasysanego powietrza,    

C - parametr modelu z recyrkulacją spalin, 

gdzie: 

Qα – przepływ spalin przez zawór w zależności 

od jego uchylenia (znormalizowany), 

P – moc obliczona z charakterystyki zewnętrz-

nej silnika (znormalizowana). 

Parametr C w modelu bez recyrkulacji spalin 

przyjmuje wartość „0”. 

 

Poniżej przedstawiono przykładowy cykl testu 

weryfikującego model (rys. 10), który polegał na 

symulacji jazdy ze stałą prędkością obrotową silni-

ka (w pewnych przedziałach czasu), a zmianie 

losowo ulegało obciążenie. Test taki symuluje np. 

jazdę pod i z górki, gdzie aby utrzymać stałą pręd-

kość (linia błękitna), należy odpowiednio zwięk-

szać lub zmniejszać uchylenie dźwigni zasilania 

(linia czarna). Dane pomiarowe z zarejestrowanego 

testu przestawiono poniżej na rysunku 10a. Stała 

prędkość utrzymywana jest przez pewien czas, po 

czym jest zmieniana i ponownie pozostaje przez 

pewien czas niezmienna. 

Kolorem czerwonym zaznaczono zmienność 

obciążenia w trakcie symulacji. Można zauważyć, 

że wraz ze wzrostem obciążenia i przy stałej pręd-

kość obrotowej znacznym zmianom ulega przepływ 

powietrza (linia żółta). 

W obliczeniach wprowadzono blok „wskaźnik” 

określający dokładność obliczeń za pomocą błędu 

średniokwadratowego (MSE), który jest obliczany 

w każdym kroku według wzoru:  

MSE = 


N

k
kestymowanysygnałkmierzonysygnał

1

2))(_)(_( ; (5) 

Wynik symulacji (estymacji NOx) przedstawio-

no na  rysunku 10b, dla którego błąd średniokwa-

dratowy obliczony wynosi 1,43.  

W obliczeniach należało uwzględnić zmianę 

temperatury silnika ze zmianą której można zauwa-

żyć zmianę stężenia tlenków azotu. Zjawisko to 

zostało uwzględnione w modelu matematycznym 

emisji NOx silnika (we współczynniku korekcyj-

nym B). Stąd ważną rolę w wykonaniu wysokiej 

dokładności modelu (wzór 9) odgrywa dobór 

współczynnika, a raczej funkcji B=B(t), który jest 
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obliczany według specjalnie zaprojektowanego 

algorytmu. 

 

a) 

 
b) 

 
Rys. 10. Przykładowy test badawczy: a) dane po-

miarowe dla zmiennego obciążenia i stałej prędko-

ści, b) porównanie odpowiedzi modelu i mierzone-

go stężenia NOx  silnika przy oddziaływaniu zakłó-

ceń niemierzalnych 

Fig. 10. A sample research test: a) the measure-

ment data, b) comparison of model response with 

engine’s measured NOx concentration with impact 

of immeasurable interference 

 

Podobnie jak to miało miejsce w układzie bez 

recyrkulacji spalin, tak i w układzie z działającym 

systemem recyrkulacji spalin (α - var.), jako bazę 

do estymacji stężenia NOx, przyjęto zbiór tych 

samych sygnałów pomiarowych. Dodatkowym 

sygnałem dostępnym pomiarowo jest stopień uchy-

lenia zaworu EGR (α) wyrażany w procentach [%]. 

Wszystkie oddziaływania zaworu EGR oraz ca-

łego systemu recyrkulacji systemu spalin zostały 

uwzględnione w modelu statycznym w parametrze 

C - równanie (9).  

Poniżej przedstawiono wyniki weryfikujące 

model układu z recyrkulacją spalin w którym silnik 

został ustawiany w przypadkowe punkty pracy 

(pewnym ustalonym przedziale czasowym), przy 

zmiennym uchyleniu dźwigni zasilania silnika. W 

tym teście również pozycje zaworu EGR są wybie-

rane losowo co 10s. Warunki panujące podczas 

tego testu przedstawia rysunek 11a, a wynik działa-

nia modelu ukazuje rysunek 11b. 

 

 

a) 

 
b) 

 
Rys. 11. Przykładowy test badawczy: a) dane po-

miarowe dla zmiennego obciążenia i stałej prędko-

ści, b) porównanie odpowiedzi modelu i mierzone-

go stężenia NOx  silnika przy oddziaływaniu zakłó-

ceń mierzalnych i niemierzalnych 

Fig. 11. A sample research test: a) the measure-

ment data for variable load and constant speed, b) 

comparison of model response with engine’s meas-

ured NOx concentration with impact of immeasura-

ble and measurable interference 

 

Dla tej symulacji błąd średniokwadratowy wy-

nosi 0,40, tj. dla modelu z recyrkulacją,  dla porów-

nania przy tej samej próbie błąd modelu bez recyr-

kulacji wynosi 101,94. 

6. Podsumowanie 

Przeprowadzona analiza oraz licznie  przepro-

wadzone badania eksperymentalne pozwoliły na 

zbudowanie modelu statycznego pozwalającego na 

identyfikację emisji tlenków azotu w oparciu o 

sygnały pochodzące z podstawowego systemu 

zarządzania pracą silnika. Wyselekcjonowano trzy 

sygnały podstawowe (mierzalne) oraz dwa pomoc-

nicze/korekcyjne (niemierzalne). W przeprowadzo-

nych eksperymentach stwierdzono, że znaczny 

wpływ na wynik estymacji stężenia NOx, a tym 

samym obliczonego błędu średniokwadratowego 
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dla przeprowadzonych prób ma dobór odpowied-

niej częstotliwości próbkowania sygnału oraz dobór 

odpowiedniego algorytmu filtracji sygnałów pomia-

rowych. Ponadto na dokładność modelu znaczący 

wpływ ma również sposób normalizacji sygnałów 

pomiarowych, tak by ich poziomy zmienności mie-

ściły się w tym samym zakresie wielkości.  

Nabyte doświadczenie w następnym etapie prac 

umożliwi zbudowanie nieliniowego modelu dyna-

micznego blokowo-zorientowanego, łączącego 

statyczny blok opisany funkcją nieliniową z blo-

kiem dynamicznym opisanym za pomocą filtrów 

Laguerre’a, tworząc tym samym model Hammer-

steina-Laguerre’a, może dać leprze rezultaty dla 

układów mocno pobudzonych. Jednak jego osta-

teczna weryfikacja wymaga testów na obiekcie 

pracującym w warunkach normalnej eksploatacji, 

dla których konieczne jest przeprowadzenie reje-

stracji dodatkowych rzeczywistych cykli pracy o 

dużej zmienności warunków pracy silnika. 
 

Nomenclature/Skróty i oznaczenia 

Off-Road Pojazdy poza drogowe 

EGR  Exhaust Gas Recirculation 

ECU Engine Control Unit 

NOx Tlenki azotu 

PM Particulate Matter 

VGT Variable-geometry turbocharger 

ETC European Transient Cycle 

CRio Urządzenie CompactRio 

SISO Single Input Single Output 
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