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W artykule przedstawiono wyniki bada� optymalizacyjnych algorytmów sterowania silnika  

o zapłonie samoczynnym, wykonane na hamowni silnikowej. Do analiz wykorzystano wyniki 

bada� silnika, symuluj�cych warunki pracy w te�cie ECE R 83.05. Analizie poddano przebiegi 

nat��enia emisji zanieczyszcze� oraz zu�ycia paliwa, wyznaczone dla zimnego i nagrzanego 

silnika. Porównane zostały skutki realizacji algorytmów sterowania: k�ta wyprzedzenia wtrysku 

oraz stopnia recyrkulacji spalin w warunkach statycznych i dynamicznych. Na podstawie analizy 

wyników bada� sformułowano wnioski, jak du�y wpływ na emisj� zanieczyszcze� i zu�ycie 

paliwa ma optymalizacja autonomicznych algorytmów sterowania silnika oraz warunki pracy 

silnika: w zale�no�ci od udziału stanów dynamicznych oraz stanu cieplnego silnika. 

Wa�niejsze oznaczenia 
CO – tlenek w�gla, 

HC – w�glowodory, 

NOx – tlenki azotu, sprowadzone do tlenku azotu, 

b – emisja drogowa, 

E – nat��enie emisji, 

G – nat��enie zu�ycia paliwa, 

Q – eksploatacyjne zu�ycie paliwa, 

n – pr�dko�� obrotowa silnika, 

Me – moment obrotowy, 

�ww – k�t wyprzedzenia wtrysku,

Va  – masa powietrza w komorze spalania w cyklu silnika, 

δ – wzgl�dna zmiana wyników bada� emisji zanieczyszcze� i zu�ycia paliwa. 

1. Wprowadzenie 

Głównym celem sterowania silników spalinowych jest automatyzacja ich pracy, 

umo�liwiaj�ca uzyskanie jak najlepszych wła�ciwo�ci u�ytkowych w warunkach ty-

powej eksploatacji [2, 4]. Przez wiele lat podstawow� cz��ci� tej funkcji obarczony 
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był operator. Nast�pnie funkcje te sukcesywnie zostały przej�te przez sterownik [2, 4, 

7, 8]. 

Obecnie sterowanie silnika jest ukierunkowane przede wszystkim na spełnienie 

zada�, jakie stoj� przed silnikiem w warunkach jego pracy oraz spełnienie formalnych 

wymaga� zgodno�ci z obowi�zuj�cymi przepisami, przede wszystkim w zakresie emi-

sji zanieczyszcze� [1–8]. Zadania stawiane przed silnikiem s� mo�liwe do zrealizo-

wania przez zastosowanie układów sterowania automatycznego, b�d�cych wyposa�e-

niem silnika [2]. Dostosowanie poszczególnych algorytmów sterowania do panuj�-
cych warunków umo�liwia uzyskanie oczekiwanych wła�ciwo�ci u�ytkowych silnika, 

m.in. emisji zanieczyszcze� [1–6]. 

2. Optymalizacja silnika o zapłonie samoczynnym w warunkach statycznych 

Badania optymalizacyjne przeprowadzono na silniku o zapłonie samoczynnym 

o bezpo�rednim wtrysku paliwa do samochodu osobowego. Silnik był wyposa�ony 

w pomp� wtryskow�, turbospr��ark� oraz system recyrkulacji spalin. 

Jako kryterium optymalizacji algorytmów sterowania silnika przyj�to zu�ycie pa-

liwa. Poszukiwano algorytmów sterowania, zapewniaj�cych minimum zu�ycia paliwa 

przy zachowaniu zbli�onych warto�ci emisji zanieczyszcze� z preferencj� zmniejsze-

nia emisji tlenków azotu. Optymalizowane algorytmy sterowania dotyczyły: k�ta wy-

przedzenia wtrysku oraz stopnia recyrkulacji spalin, który był oceniany na podstawie 

masy powietrza w komorze spalania [1, 3, 4–6]. 

W celu symulacji warunków pracy silnika w samochodzie osobowym wykorzy-

stano takie parametry pojazdu, jak: wymiary nadwozia, wymiary powierzchni czo- 

łowej oraz współczynnik oporu powietrza. Ponadto przyj�to wła�ciwo�ci przeniesienia 

nap�du, do których nale��: przeło�enie przekładni głównej oraz przeło�enia poszcze- 

gólnych biegów. 

Obci��enia silnika były przekazywane na wał korbowy za pomoc� maszyny asyn-

chronicznej, symuluj�cej opory i obci��enia w czasie ruchu samochodu. 

Do bada� optymalizacyjnych w warunkach statycznych wykorzystano 11 punktów 

we współrz�dnych: pr�dko�� obrotowa – moment obrotowy, symuluj�cych statyczne 

warunki pracy silnika w te�cie ECE R 83.05 bez uwzgl�dnienia pracy silnika 

w stanach biegu jałowego i ujemnego momentu obrotowego. Współrz�dne punktów 

oraz czasy trwania faz bada� w poszczególnych punktach przedstawiono w tabeli 1. 

Czas fazy bada� w punkcie jest proporcjonalny do współczynnika wagowego, stano-

wi�cego udział wyniku bada� w tym punkcie w wyniku bada� w całym te�cie. Współ-

rz�dne punktów oraz ich współczynniki wagowe s� wynikiem analizy stanów pracy 

silnika w te�cie ECE R 83.05 bez uwzgl�dnienia pracy silnika w stanach biegu jało-

wego i ujemnego momentu obrotowego. Współrz�dne punktów oraz ich współczyn-

niki wagowe stanowi� charakterystyk� statycznych stanów pracy silnika w rozpatry-

wanych warunkach zgodnie z kryterium podobie�stwa dwuwymiarowej g�sto�ci 

prawdopodobie�stwa procesów pr�dko�ci obrotowej i momentu obrotowego. 
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Tabela 1. Zestawienie punktów pomiarowych. 

Table 1. The speed – load points list. 

Punkt pomiarowy – faza 
n 

[min–1] 

Me

[N·m] 

Czas fazy 

t [s] 

1 1250 35 36 

2 1250 50 27 

3 1500 15 54,5 

4 1750 35 176,5 

5 1750 50 14 

6 1750 75 35 

7 2000 5 41 

8 2000 75 28 

9 2000 90 19 

10 2250 15 150 

11 2500 65 30 

Oprócz ww. punktów pomiarowych du�e udziały czasowe w te�cie maj�:  
–    bieg jałowy, którego czas trwania wynosi 330 s, 

–    ujemny moment obrotowy – 220 s. 

W stanach odpowiadaj�cych ww. warunkom nie przeprowadzono bada� optymali-

zacyjnych algorytmów sterowania z powodu zabezpiecze� przez producenta algoryt-

mów i z powodu nap�dzania silnika przez pojazd w fazie hamowania, gdy paliwo nie 

jest wtryskiwane do komory spalania. 

Badania optymalizacyjne algorytów sterowania były przeprowadzane w statycz-

nych stanach pracy silnika nagrzanego do temperatury normalnej eksploatacji. Bada-

nia optymalizacyjne realizowano na podstawie wyznaczonych wielowymiarowych 

charakterystyk regulacyjnych k�ta wyprzedzenia wtrysku i stopnia recyrkulacji spalin 

w stanach statycznych opisanych współrz�dnymi 11 punktów pomiarowych [1, 4–6]. 

Zestawienie wielko�ci sterowanych zgodnie z algorytmami seryjnymi (oznaczenie: 

„S”) i po optymalizacji (oznaczenie: „11 PP”) przedstawiono w tabeli 2. 
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Tabela 2. Zestawienie wielko�ci sterowanych zgodnie z algorytmami seryjnymi i po optymalizacji. 

Table 2. The control parameters accord to the series and optimized algorithms. 

Wielko�� sterowana 

αww [°OWK] Va [mg] 
Punkt pomiarowy 

Algorytm Algorytm 

n 

[min–1] 

Me

[N·m] 
S 11 PP S 11 PP 

1250 35 –2,5 5,75 300 270 

1250 50 –2,35 –2,6 310 290 

1500 15 –2,55 1,5 300 270 

1750 35 –2,13 1,3 315 270 

1750 50 –2 2,9 330 280 

1750 75 –1,6 0 370 385 

2000 5 –2,15 0 310 270 

2000 75 –1,4 0 380 380 

2000 90 –1 0 420 450 

2250 15 –1,65 0 330 270 

2500 65 0 2,9 430 360 

Wyniki wykonanych na hamowni silnikowej statycznych bada� symulacyjnych 

emisji drogowej zanieczyszcze� i eksploatacyjnego zu�ycia paliwa w te�cie ECE 

R 83.05 dla algorytmów sterowania: seryjnych i zoptymalizowanych, przedstawiono 

w tabeli 3. 

Tabela 3. Zestawienie wyników statycznych bada� symulacyjnych emisji drogowej zanieczyszcze�
i eksploatacyjnego zu�ycia paliwa w te�cie ECE R 83.05 dla algorytmów sterowania: seryjnych 

i zoptymalizowanych. 

Table 3. The static simulation results of the pollutant specific distance emission and the fuel consumption 

in the ECE R 83.05 test using the series and optimized control algorithms. 

Wielko�� fizyczna 

Algorytm 

Q 

[dm3/100 km] 

bCO

[g/km] 

bHC

[g/km] 

bNOx

[g/km] 

S 5,87 0,76 0,23 0,24 

11 PP 5,74 0,81 0,17 0,24 

Na rysunku 1 przedstawiono wzgl�dn� zmian� – δ wyników bada� symulacyjnych 

emisji drogowej zanieczyszcze� i eksploatacyjnego zu�ycia paliwa w te�cie ECE 

R 83.05 dla algorytmów sterowania: seryjnych i zoptymalizowanych. 
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Rys. 1. Wzgl�dna zmiana wyników bada� symulacyjnych emisji drogowej zanieczyszcze�
i eksploatacyjnego zu�ycia paliwa w te�cie ECE R 83.05 dla algorytmów sterowania: 

seryjnych i zoptymalizowanych. 

Fig. 1. The relative change silmulated the experiments results of the pollutant specific distance emission 

and the fuel consumption in the ECE R 83.05 test using the series and optimized control algorithms. 

Zgodnie z wynikami bada� symulacyjnych emisji zanieczyszcze� i zu�ycia paliwa 

w te�cie ECE R 83.05 na podstawie wyników bada� w warunkach statycznych uzys-

kano dzi�ki zoptymalizowaniu algorytmów sterowania: 

− niewielkie zmniejszenie zu�ycia paliwa, 

− niewielkie zwi�kszenie emisji tlenku w�gla, 

− znaczne zmniejszenie emisji w�glowodorów, 

− nie zmienion� emisj� tlenków azotu. 

3. Badania silnika o zapłonie samoczynnym z algorytmami sterowania: seryjnymi 
i zoptymalizowanymi w warunkach dynamicznych

Badany silnik poddano realizacji testu ECE R 83.05 w dwóch pocz�tkowych sta-

nach cieplnych: 

− w temperaturze cieczy chłodz�cej silnik na pocz�tku testu 20°C, 

− w temperaturze cieczy chłodz�cej silnik na pocz�tku testu 80°C. 

Badania weryfikacyjne przeprowadzono w warunkach silnika, odpowiadaj�cych 

pracy samochodu na hamowni podwoziowej. Obiekt bada� był poddany obci��eniom 

symuluj�cym samochód osobowy w ruchu. 

Silnik realizował test ECE R 83.05 zgodnie z seryjnymi, jak i zoptymalizowa-

nymi, autonomicznymi algorytmami sterowania k�ta wyprzedzenia wtrysku i stopnia 

recyrkulacji spalin. 
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Na rysunkach 2 – 5 przedstawiono po dwa przykłady (dla algorytmów seryjnych 

i zoptymalizowanych) realizacji badanych procesów z rozruchem zimnego silnika. 
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Rys. 2. Przebieg nat��enia emisji tlenku w�gla. 

Fig. 2. The process of the carbon monoxide emission intensity. 
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Rys. 3. Przebieg nat��enia emisji w�glowodorów. 

Fig. 3. The process of the of hydrocarbon emission intensity. 
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Rys. 4. Przebieg nat��enia emisji tlenków azotu. 

Fig. 4. The process of the nitrogen oxides emission intensity. 
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Rys. 5. Przebieg nat��enia zu�ycia paliwa. 

Fig. 5. The process of the fuel consumption intensity. 

W tabeli 4 przedstawiono wyniki bada� �rednich warto�ci: emisji drogowej zanie-

czyszcze� i eksploatacyjnego zu�ycia paliwa w te�cie ECE R 83.05 przy temperaturze 

cieczy chłodz�cej na pocz�tku testu równej 20°C. 
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Tabela 4. Zestawienie wyników bada� emisji drogowej zanieczyszcze� i eksploatacyjnego zu�ycia paliwa 

w te�cie ECE R 83.05 przy temperaturze cieczy chłodz�cej na pocz�tku testu równej 20°C dla 

algorytmów sterowania: seryjnych i zoptymalizowanych. 

Table 4. The simulation results of the pollutant specific distance emission and the fuel consumption 

in the ECE R 83.05 test with the cooling system temperature at the test begin 20°C using the series 

and optimized control algorithms. 

 Q 

[dm3/100 km] 

bCO

[g/km] 

bHC

[g/km] 

bNOx

[g/km] 

S 6,39 0,82 0,35 0,17 

11 PP 6,20 1,00 0,27 0,19 

Na rysunku 6 przedstawiono wzgl�dn� zmian� wyników bada� symulacyjnych 

emisji drogowej zanieczyszcze� i nat��enia zu�ycia paliwa w te�cie ECE R 83.05  

w temperaturze cieczy chłodz�cej na pocz�tku testu równej 20°C przy algorytmach 

sterowania: seryjnych i zoptymalizowanych. 
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Rys. 6. Wzgl�dna zmiana wyników bada� symulacyjnych emisji zanieczyszcze� i zu�ycia paliwa w te�cie 

ECE R 83.05 05 w temperaturze cieczy chłodz�cej na pocz�tku testu równej 20°C dla algorytmów 

sterowania: seryjnych i zoptymalizowanych. 

Fig. 6. The relative change silmulation results of the pollutant specific distance emission and the fuel 

consumption in the ECE R 83.05 test with the cooling system temperature at the test begin 20°C using 

the series and optimized control algorithms. 

W warunkach dynamicznych potwierdziła si� ró�nica w zu�yciu paliwa i emisji 

w�glowodorów, natomiast uległy wyra�nemu zwi�kszeniu emisje tlenku w�gla i tlen-

ków azotu. Szczególnie w przypadku emisji tlenków azotu jest to dyskusyjny wynik. 

Na rysunkach 7 – 10 przedstawiono po dwa przykłady (dla algorytmów seryjnych 

i zoptymalizowanych) realizacji badanych procesów z rozruchem nagrzanego silnika 

w temperaturze cieczy chłodz�cej na pocz�tku testu równej 80° C. 
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Rys. 7. Przebieg nat��enia emisji tlenku w�gla. 

Fig. 7. The process of the carbon monoxide emission intensity. 
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Rys. 8. Przebieg nat��enia emisji w�glowodorów. 

Fig. 8. The process of the hydrocarbon emission intensity. 
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Rys. 9. Przebieg nat��enia emisji tlenków azotu. 

Fig. 9. The process of the nitrogen oxides emission intensity. 
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Rys. 10. Przebieg nat��enia zu�ycia paliwa. 

Fig. 10. The process of the fuel consumption intensity. 
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Wyniki otrzymane podczas badania silnika nagrzanego do temperatury cieczy 

chłodz�cej równej 80°C na pocz�tku testu przedstawiono w tabeli 5. 

Tabela 5. Zestawienie wyników bada� emisji drogowej zanieczyszcze� i eksploatacyjnego zu�ycia paliwa 

w te�cie ECE R 83.05 przy temperaturze cieczy chłodz�cej na pocz�tku testu równej 80°C dla 

algorytmów sterowania: seryjnych i zoptymalizowanych. 

Table 5. The simulation results of the pollutant specific distance emission and the fuel consumption 

in the ECE R 83.05 test with the cooling system temperature at the test begin 80°C using the series 

and optimized control algorithms. 

 Q 

[dm3/100 km] 

bCO

[g/km] 

bHC

[g/km] 

bNOx

[g/km] 

S 5,70 0,53 0,42 0,13 

11 PP 5,64 0,64 0,36 0,12 

Na rysunku 11 przedstawiono wzgl�dn� zmian� wyników bada� symulacyjnych 

emisji drogowej zanieczyszcze� i eksploatacyjnego zu�ycia paliwa w te�cie ECE 

R 83.05 w temperaturze cieczy chłodz�cej na pocz�tku testu równej 80°C dla al-

gorytmów sterowania: seryjnych i zoptymalizowanych.
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Rys. 11. Wzgl�dna zmiana wyników bada� symulacyjnych emisji drogowej zanieczyszcze�
i eksploatacyjnego zu�ycia paliwa w te�cie ECE R 83.05 05 w temperaturze cieczy chłodz�cej na 

pocz�tku testu równej 80°C dla algorytmów sterowania: seryjnych i zoptymalizowanych. 

Fig. 11. The relative change silmulation results of the pollutant specific distance emission and the fuel 

consumption in the ECE R 83.05 test with the cooling system temperature at the test begin 80°C using 

the series and optimized control algorithms.  

W warunkach nagrzanego silnika potwierdziła si� w stosunku do silnika nie na-

grzanego ró�nica w zu�yciu paliwa oraz w emisji w�glowodorów i tlenku w�gla, 

zmniejszyła si� natomiast emisja tlenków azotu. Wyja�nia to wynik bada� emisji tlen-

ków azotu w przypadku silnika nie nagrzanego: optymalizacji algorytmów sterowania 
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dokonywano dla silnika nagrzanego, natomiast w te�cie dynamicznym silnika nie na-

grzanego najwyra�niej skuteczno�� redukcji tlenków azotu przy nie nagrzanym reak-

torze katalitycznym okazała si� nie wystarczaj�ca. 

4. Podsumowanie 

Optymalizacja autonomicznych algorytmów sterowania umo�liwia popraw� u�yt-

kowych wła�ciwo�ci silników spalinowych. W pracy dokonywano optymalizacji algo-

rytmów sterowania k�ta wyprzedzenia wtrysku oraz stopnia recyrkulacji spalin ze 

wzgl�du na zu�ycie paliwa i emisj� zanieczyszcze�. Optymalizacji dokonywano 

w warunkach statycznych w punktach reprezentatywnych dla u�ytkowania silnika 

w te�cie dynamicznym ECE R 83.05. Procedurze optymalizacji nie podlegały algo-

rytmy w warunkach biegu jałowego i ujemnego momentu obrotowego. Optymalizacji 

algorytmów sterowania w statycznych punktach pracy dokonywano w wyniku realiza-

cji wielowymiarowych charakterystyk regulacyjnych. 

Uzyskane wyniki tylko cz��ciowo odpowiadały oczekiwaniom. Stwierdzono, 

�e istniej� trudno�ci, nawet w warunkach statycznych, w uzyskaniu oczekiwanej popra-

wy wła�ciwo�ci silnika. Wpływ na to mógł mie� przede wszystkim fakt, �e wielowy-

miarowe charakterystyki regulacyjne s� opisywane jako dostatecznie zgodne z przed-

miotem modelowania modelami nieliniowymi, których skuteczne badania minimaliza-

cyjne mog� by� trudne i niejednoznaczne [2]. W warunkach dynamicznych pojawiaj�
si� problemy stanów silnika, nie uwzgl�dnianych w badaniach statycznych: biegu ja-

łowego i ujemnego momentu obrotowego. Ponadto, wiadomo, �e emisja zanieczyszcze�
i – w mniejszym stopniu – zu�ycie paliwa s� bardzo wra�liwe na wyst�powanie 

warunków dynamicznych w pracy silnika [2]. Wra�liwo�� ta jest silnie zró�nicowana 

wzgl�dem emisji poszczególnych substancji oraz mo�liwych stanów dynamicznych. 

Inny wniosek z bada� dotyczy du�ej wra�liwo�ci emisji zanieczyszcze� na stan 

cieplny silnika. Potwierdza to zasadno�� podejmowania działa� maj�cych na celu 

optymalizowanie algorytmów sterowania silnika z uwzgl�dnieniem jego stanu ciepl-

nego, w czym mo�na upatrywa� jedn� z mo�liwo�ci zmniejszenia emisji zanieczysz-

cze� w czasie nagrzewania si� zimnego silnika. 

Do�wiadczenia z wykonanych optymalizacyjnych bada� algorytmów sterowania 

silników [3, 4] potwierdzaj� celowo�� rozszerzania zakresu prac optymalizacyjnych 

na dynamiczne warunki pracy silnika, symuluj�ce rzeczywiste warunki jego u�ytko-

wania [2]. 
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The optimization research of compression ignition engine control algorithms 

S u m m a r y 

This work presents the test results that were carried out on a dynamometer with a compression 
ignition engine. The analyses were carried out on the simulation results of the ECE R 83.05 test. The 
processes of the pollutant emission intensity and the fuel consumption intensity realized on the warm and 
cold engine were analyzed. The engine control algorithms of the injection angle and the exhaust gas 
recirculation coefficient on static and dynamic conditions were compared. The results of the research 
show how big influence on the pollutant emission and fuel consumption levels have the algorithms 
optimization, the conditions of theirs realization – the statistic optimization and the engine work 
temperature. 


