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W artykule przedstawiono metod� odwzorowania nat��enia emisji zwi�zków szkodliwych 
spalin po zimnym rozruchu silnika. Sformułowano model wykorzystuj�cy sztuczne sieci neuro-

nowe obliczaj�cy nat��enie emisji w zale�no�ci od obci��enia jednostki nap�dowej oraz czasu, 
jaki upłyn�ł od chwili rozruchu. Jako dane wej�ciowe wykorzystywano wyniki bada� na hamow-
ni podwoziowej realizowanych w „zimnych” fazach  testów legislacyjnych UDC i FTP-75, dla 
pojazdu z silnikiem o zapłonie iskrowym oraz pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym. Oba 

pojazdy spełniały norm� emisji spalin na poziomie EURO 3. Przedstawiono graficznie uzyskane 
wyniki wraz z ocen� skuteczno�ci zaproponowanej metody.  

1. Wprowadzenie 

Analizuj�c skutki eksploatacji pojazdów zwi�zane z jako�ci� powietrza w obsza-
rach miejskich, w pierwszej kolejno�ci d��y si� do poprawnego zbilansowania emisji 
zwi�zków szkodliwych spalin. W tym celu wykorzystuje si� modele emisji, które sto-
sowane s� z jednej strony do przeprowadzenia wspomnianego bilansu, a z drugiej, 
stanowi� sposób obliczania wielko�ci wej�ciowych, w modelach rozprzestrzeniania 
si� zanieczyszcze� (nat��enia emisji zwi�zków szkodliwych spalin) [1].  Modelowa-
niu podlega przy tym zarówno emisja dla nagrzanego silnika i jego osprz�tu, jak  
i emisja w fazie zimnego rozruchu. Poprzez termin „nagrzany silnik” rozumie si� usta-
lony stan cieplny silnika z dokładno�ci� zale�n� od warunków pracy i rozwi�za� tech-
nicznych [2]. Z kolei poj�cie zimnego rozruchu dotyczy rozruchu w warunkach, gdy 
temperatura cieczy chłodz�cej, oleju silnikowego oraz elementów silnika i jego 
osprz�tu jest równa temperaturze otoczenia. Termin ten obejmuje równie� nagrzewa-
nie si� silnika i reaktora katalitycznego do temperatury roboczej [3].  

Emisja zwi�zków szkodliwych spalin po zimnym rozruchu zale�y głównie od sta-
nu cieplnego silnika, rodzaju silnika (ZI, ZS), jego obj�to�ci skokowej i spełnianych 
norm emisji. Innymi czynnikami istotnie wpływaj�cymi na emisj� zwi�zków szkodli-
wych w warunkach zimnego rozruchu s�: temperatura otoczenia, czas postoju pojazdu 
przed rozruchem, pokonany dystans po rozruchu oraz charakter eksploatacji okre�lany 
przebiegiem pr�dko�ci jazdy [1, 4, 5]. Eksploatacja pojazdów po zimnym rozruchu ma 
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miejsce głównie w obszarach miejskich st�d charakter eksploatacji zwi�zany jest  
z typowymi warunkami miejskimi. W pracy [6] autorzy podaj�, �e pod koniec lat 80. 
XX wieku we Francji 45% rozruchów silników pojazdów osobowych było rozruchami 
zimnymi, a �redni pokonywany dystans po rozruchu wynosił 7 km. W przywołanej 
pracy podano równie�, �e dystanse krótsze ni� 2 km stanowiły 40% wszystkich reali-
zowanych przejazdów. Z kolei w pracy [3] wskazano, �e w Europie 50% tras realizo-
wanych w obszarach miejskich przez pojazdy osobowe i małe samochody ci��arowe 
(LDV) jest krótsza ni� 5 km. W�ród wielu prac po�wi�conych badaniu wpływu sposo-
bu jazdy (poprzez przyjmowanie ró�nych testów jezdnych w pomiarach) i temperatury 
otoczenia na emisj� w warunkach zimnego rozruchu  mo�na wymieni� prace [5, 7 - 
11]. Wynika z nich, �e emisja w tej fazie zale�y od obci��enia jednostki nap�dowej. 
Ma to szczególne znaczenie w bilansowaniu emisji powstałej podczas jazdy na krót-
kich odcinkach. Wówczas w miejsce modelu nat��enia emisji po zimnym rozruchu 
uzale�nionego od �redniej pr�dko�ci pojazdu, temperatury otoczenia i pokonanego 
dystansu po rozruchu takiego jak w pracy [12], konieczne staje si� sformułowanie 
modelu uwzgl�dniaj�cego dynamik� ruchu. 

2. Modelowanie nat��enia emisji po zimnym rozruchu

Jako dane wej�ciowe modelu przyj�to wyniki uzyskane w pomiarach nat��enia 
emisji zwi�zków szkodliwych spalin na hamowni podwoziowej, po zimnym rozruchu 
w temperaturze otoczenia równej 15˚C. Wykorzystane zostan� przy tym dane doty-
cz�ce dwu ró�nych pojazdów osobowych przedstawionych w tabeli 1.  

Tabela 1. Badane pojazdy. 
Table 1. Vehicles in measurements. 

 Pojazd 1 Pojazd 2 

Klasa handlowa A D 

Rodzaj silnika o zapłonie iskrowym o zapłonie samoczynnym 

Spełniany limit emisji EURO 3 EURO 3 

Obj�to�� skokowa [dm3] 1,1 1,9 

 Badania nat��enia emisji zwi�zków szkodliwych spalin przeprowadzono  
w ramach dwóch homologacyjnych testów jezdnych europejskiego – UDC oraz ame-
ryka�skiego – FTP-75. W przypadku testu europejskiego wykorzystano wyniki dwóch 

pierwszych elementarnych testów ECE R15 ( )st 3900 ≤≤ , natomiast z testu FTP-75 

faz� zimn� ( )st 5050 ≤≤ . Przebiegi pr�dko�ci pojazdów w testach, w których gro-

madzono dane o emisji przedstawiono na rysunku 1. 
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Rys. 1.  Przebiegi pr�dko�ci pojazdu wykorzystane w badaniach. 

Fig. 1. Vehicle velocity courses in measurements. 

Badania obejmowały zatem zimny rozruch w czasie do 505 s od uruchomienia 
zimnego silnika. Obci��enie jednostki nap�dowej, przedstawione jako iloczyn chwi-
lowej pr�dko�ci i przyspieszenia pojazdu w czasie realizacji obu testów przedstawiono 
na rysunku 2.  

Rys. 2. Obci��enie jednostki nap�dowej w analizowanych fragmentach testów UDC i FTP-75. 
Fig. 2. Load of engine in considered parts of UDC and FTP-75 cycles. 

Analizuj�c obci��enia jednostki nap�dowej (w obu fragmentach testów UDC  
i FTP-75), nale�y si� spodziewa�, �e przyj�cie wył�cznie danych z jednego testu nie 
umo�liwi poprawnego odwzorowania nat��enia emisji w innych warunkach ruchu. 
Celowe jest zatem wykorzystanie informacji z obu testów jednocze�nie, które posłu��
do sformułowania modelu nat��enia emisji po zimnym rozruchu.  

Jedn� z metod gromadzenia reprezentatywnych danych dla ró�nych warunków ru-
chu s� tzw. macierze emisji tj. u�rednione dane o nat��eniu emisji w zale�no�ci od 
dyskretnych przedziałów zmienno�ci warto�ci parametrów niezale�nych [13-15]. Sto-
sowanie takiego u�redniania wymaga w pierwszej kolejno�ci analizy g�sto�ci wypeł-
nienia otrzymywanej macierzy emisji, poniewa� warunkuje ona bezpo�rednio dokład-
no�� otrzymanego na jej podstawie modelu.  



K. Brzozowski, S. Wojciech 122

W niniejszej pracy do modelowania nat��enia emisji zwi�zków szkodliwych spa-
lin po zimnym rozruchu jako parametry niezale�ne wybrano: obci��enie jednostki 
nap�dowej reprezentowane przez wielko�� b�d�c� iloczynem chwilowej pr�dko�ci 
 i przyspieszenia oraz czas, jaki upłyn�ł od momentu rozruchu. Zadanie sformułowane 
w pracy dotyczy zatem poszukiwania nat��enia emisji zwi�zków szkodliwych spalin 
jako funkcji dwóch zmiennych.   

Przyjmuj�c dane pomiarowe z obu testów równocze�nie uzyskuje si� macierze 
emisji jak na rysunku 3. Warto zaznaczy�, �e pomiary realizowano stosuj�c modalny 
analizator spalin, który umo�liwił rejestrowanie nat��enia emisji co 1 sekund�. 

Rys. 3.  Macierze emisji przedstawiaj�ce nat��enie emisji dwutlenku w�gla dla pojazdu  
z silnikiem ZI i ZS. 

Fig. 3.  An emission matrices of carbon dioxide emission obtained for vehicles with SI and CI engine.  

Kolejnym etapem jest wybór metody aproksymacji wyników pomiarów, prowa-
dz�cej do sformułowania modelu. Z do�wiadcze� autorów przy tworzeniu charaktery-
styk dynamicznych tj. modeli nat��enia emisji zwi�zków szkodliwych spalin w wa-
runkach nagrzanego silnika i jego osprz�tu wynika, �e sztuczne sieci neuronowe s�
narz�dziem zapewniaj�cym du�� dokładno�� modeli. S� one dokładniejsze ni� stoso-
wane w tej klasie zagadnie� interpolacje liniowe oraz aproksymacje wielomianami 
pot�gowymi [1, 14]. W pracy [1] przedstawiono porównania tych metod przy tworze-
niu charakterystyk dynamicznych w warunkach nagrzanego silnika.  

Przyj�to, �e nat��enie emisji zwi�zków szkodliwych spalin, przy zastosowaniu 
sztucznych sieci neuronowych o radialnej funkcji aktywacji neuronu mo�na przedsta-
wi� w postaci: 

( ) ( )�
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s

l

ll tavwtavf
1

,, η , (1) 

gdzie: 

v  – chwilowa pr�dko�� pojazdu, 

a  – przyspieszenie pojazdu, 

t  – czas, jaki upłyn�ł od rozruchu zimnego silnika, 0≥t ,   

       
lw  – waga neuronu l ,  
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s  – liczba neuronów, 

lη  – funkcja aktywacji neuronu l . 

Po u�rednieniu w komórkach macierzy wielko�ci pomierzonych otrzymano m

warto�ci nat��enia emisji 
jf  dla zmiennych niezale�nych T

jjjj tav ],[ ×=x ,  

( )mj ,...,1= . Rozwi�zanie zadania w postaci (1) wymaga znalezienia wektora wag 

neuronów [ ]Tsl www ,...,,...,1=w  minimalizuj�cego funkcjonał: 
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gdzie: ( )
jl xη  - warto�� funkcji aktywacji neuronu l  dla sygnału wej�ciowego 

jx . 

Jako funkcje aktywacji dla ka�dego z neuronów warstwy ukrytej ( )sl ,..,1=  przy-

j�to funkcj� Gaussa [16]:  
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gdzie punkty [ ]T, llll tav ×=y  nosz� nazw� centrów funkcji Gaussa,  

a o wła�ciwo�ciach funkcji aktywacji decyduje parametr 
lσ . Podobnie jak w pracach 

[1, 14, 15] przyjmuje si�, �e: 

{ }ml xxy ,..,1∈ , (4) 
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gdzie α - parametr wspólny dla wszystkich neuronów, wpływaj�cy na warto�� funkcji 

aktywacji, dobierany metod� eksperymentów numerycznych lub z zastosowaniem 
metod optymalizacji [17]. 

Pełny opis zastosowania metody ortogonalizacji oraz schematu blokowego ucze-
nia sieci mo�na znale�� w pracach [14, 15].  

3. Dokładno�� modelu   

Metodyka przedstawiona w poprzednim rozdziale stosowana jest osobno dla ka�-
dego ze składników spalin oraz rodzaju pojazdu. Metod� zastosowano do wyznacze-
nia nat��enia emisji składników spalin, takich jak: dwutlenek w�gla, tlenek w�gla, 
w�glowodory i tlenki azotu. Po wytrenowaniu sieci neuronowych, a wi�c sparametry-
zowaniu modelu (1) przeprowadzono analiz� dokładno�ci odwzorowania danych po-
miarowych. 

Do oceny dokładno�ci modelu przyj�to nast�puj�ce wska�niki: 
- kwadrat współczynnika korelacji Pearsona 
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- bł�d systematyczny 
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- wzgl�dne odchylenie standardowe 

( )

op

i

ii

SS

op

e
⋅

−

=
� 2

2
      (8) 

gdzie: ni ,..,1= , �=
i

ip pS , �=
i

io oS

p  – warto�� z bada�, 

o  – warto�� obliczona, 

n  – liczba danych. 

3.1. Dokładno�� odwzorowania danych treningowych (z macierzy emisji) 

W pierwszym etapie weryfikacji dokładno�ci metody  obliczono odchylenie war-
to�ci nat��enia emisji otrzymanego z modelu od u�rednionych danych o nat��eniu 
emisji zgromadzonych w macierzach emisji. Wówczas we wzorach (6) – (8) przyjmu-
je si�: 
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W tabeli 2 zestawiono warto�ci poszczególnych wska�ników w zale�no�ci od ro-
dzaju pojazdu i analizowanego składnika spalin. 

Tabela 2. Warto�ci wska�ników dokładno�ci wg danych u�rednionych w macierzach emisji. 

Table 2. Values of indicators for calculated and measured emission intensity averaged  
in emission matrices. 

Pojazd ZI ZS 

Wska�nik 2r 1e 2e 2r 1e 2e

CO2 1 2,7�10-7 1,07�10-8 1 3,6�10-6 1,3�10-8

CO 1 -3,1 �10-6 5,1 �10-9 1 -3,7�10-6 5,7�10-8

HC 1 7,9 �10-5 3,9 �10-6 1 1,3�10-7 2,8�10-9

NOx 1 5,4 �10-5 9,6 �10-7 1 -6,8�10-6 2,8�10-8
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Analiza warto�ci wska�ników wzgl�dnego odchylenia standardowego i kwadratu 
współczynnika korelacji Pearsona zestawionych w tabeli 2, wskazuje na poprawnie 
przeprowadzony proces uczenia sieci neuronowej na wzorcu, którym były warto�ci 
nat��enia emisji poszczególnych składników spalin u�rednione w macierzy emisji. 
Ujemne warto�ci obliczonego bł�du systematycznego wskazuj� na obliczeniowe za-
wy�anie nat��enia emisji. Z kolei dodatnia warto�� tego bł�du wskazuje, �e sie� neu-
ronowa wykazuje tendencj� do zani�ania nat��enia emisji. W przypadku tlenku w�gla, 
dla obu pojazdów, bł�d systematyczny ma warto�� ujemn�.  

3.2. Dokładno�� odwzorowania danych pomiarowych 

W drugim etapie weryfikacji metody przeprowadzono analiz� bł�du odwzorowa-
nia rzeczywistego nat��enia emisji poszczególnych zwi�zków we fragmentach testów 
EDC i FTP-75. Ponownie obliczono wska�niki charakteryzuj�ce dokładno��  zapro-
ponowanego modelu, przyjmuj�c we wzorach (6) – (8): 
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gdzie: 

maxt – czas trwania testu [s], 

if  – jest warto�ci� nat��enia emisji zmierzon� na hamowni podczas ruchu pojaz-

du z pr�dko�ci�
iv , przyspieszeniem 

ia  w chwili 
maxtti ≤ od rozruchu zimnego 

silnika.   

 W tabeli 3 i tabeli 4 zestawiono warto�ci wska�ników dla obliczonego i pomie-
rzonego nat��enia emisji w analizowanych testach jezdnych. 

Tabela 3. Zestawienie warto�ci wska�ników dla obliczonego i pomierzonego nat��enia emisji  podczas 
testu UDC (ograniczonego do dwóch elementarnych testów ECE R15). 

Table 3. Values of indicators for calculated and measured emission intensity in cold phase of the UDC 
 (two ECE R15 phases). 

Pojazd ZI ZS 

Wska�nik 2r 1e 2e 2r 1e 2e

CO2 0,87 0,016 0,046 0,74 -0,007 0,16 

CO 0,85 0,17 1,2 0,82 0,082 0,19 

HC 0,88 0,017 0,79 0,8 0,063 0,14 

NOx 0,89 0,1 0,72 0,89 0,003 0,11 
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Tabela 4. Zestawienie warto�ci wska�ników dla obliczonego i pomierzonego nat��enia emisji  podczas 
testu FTP-75 (tylko faza zimna) 

Table 4. Values of indicators for calculated and measured emission intensity in cold phase of the FTP-75 

Pojazd ZI ZS 

Wska�nik 2r 1e 2e 2r 1e 2e

CO2 0,93 0,034 0,029 0,92 0,04 0,049 

CO 0,91 0,08 0,82 0,93 -0,05 0,20 

HC 0,98 -0,0029 0,19 0,93 -0,003 0,11 

NOx 0,93 -0,1 1,09 0,96 0,03 0,06 

Uzyskane wyniki przedstawione w tabelach 3 i 4 jednoznacznie wskazuj� na lep-
sze odwzorowywanie rzeczywistego nat��enia emisji analizowanych składników spa-
lin w fazie zimnej testu FTP-75. Dla tego testu w połowie przypadków sie� wykazała 

tendencj� do zawy�ania warto�ci nat��enia emisji (ujemna warto��
1e ). Z kolei  

w ramach dwóch elementarnych testów ECE R15 testu UDC, tylko w jednym przy-
padku uzyskano tendencj� do zani�ania warto�ci nat��enia. 	wiadczy to o tym, �e 
dane z testu UDC o mniejszej dynamice nie zostały dostatecznie dobrze odzwiercie-
dlone w macierzy emisji. Zdecydowało to o słabszej zdolno�ci zaimplementowanych 
sieci neuronowych do odwzorowywania rzeczywistego nat��enia emisji (wskazuj� na 

to warto�ci 2
r w obu testach). Warto podkre�li�, �e obliczone wzgl�dne odchylenie 

standardowe, czyli znormalizowany �redni bł�d kwadratowy nie przekracza warto�ci 
1,2 i z wyj�tkiem oblicze� dla dwutlenku w�gla jest ni�szy dla pojazdu z silnikiem  
o zapłonie samoczynnym. Na rysunkach 4-7 przedstawiono porównanie obliczonych  
i pomierzonych nat��e� emisji we wszystkich analizowanych przypadkach. 
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Rys. 4.  Porównanie obliczonych i pomierzonych nat��e� emisji dwutlenku w�gla. 
Fig. 4. Comparison of calculated and measured emission intensity of carbon dioxide. 
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Rys. 5. Porównanie obliczonych i pomierzonych nat��e� emisji tlenku w�gla. 
Fig. 5. Comparison of calculated and measured emission intensity of carbon monoxide.  
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Rys. 6. Porównanie obliczonych i pomierzonych nat��e� emisji w�glowodorów. 
Fig. 6. Comparison of calculated and measured emission intensity of hydrocarbons. 
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Rys. 7.  Porównanie obliczonych i pomierzonych nat��e� emisji tlenków azotu. 
Fig. 7. Comparison of calculated and measured emission intensity of nitrogen oxide. 

Z kolei na rysunku 8 przedstawiono porównanie obliczonych i pomierzonych na-
t��e� emisji dwutlenku w�gla w zale�no�ci od czasu po zimnym rozruchu silnika.  
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Rys. 8. Porównanie obliczonych i pomierzonych nat��e� emisji dwutlenku w�gla w zale�no�ci od czasu 
po zimnym rozruchu silnika. 

Fig. 8. Comparison of calculated and measured emission intensity of carbon dioxide  
in relation to time after cold start. 

Równie� na rysunku 8 mo�na zauwa�y� gorsze odwzorowanie nat��enia emisji 
przez model sformułowany wg danych z cz��ci testu UDC (tabela 3); w tym przypad-
ku dla dwutlenku w�gla. 

3.3. Dokładno�� odwzorowania całkowitej emisji 

Przedstawiony w pracy model mo�e by� równie� stosowany do obliczenia całko-
witej emisji w okre�lonym przedziale czasu, po zimnym rozruchu silnika. Takie obli-
czenia przeprowadzono dla tych samych co poprzednio fragmentów testów jezdnych 
UDC i FTP-75. Wyniki przedstawiono na rysunku 9. 
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Rys. 9. Ró�nica procentowa obliczonej i pomierzonej sumarycznej emisji składników spalin. 
Fig. 9. Percentage difference between calculated and measured total emissions.  

Porównanie przedstawionych na rysunku 9 bł�dów oblicze� całkowitej emisji po-
twierdza skuteczno�� zaproponowanej metody. Tylko w dwóch przypadkach ró�nica 
przekracza 10 % a maksymalny bł�d wynosi niecałe 17 %. Mo�na tak�e zauwa�y�
tendencj� do zani�ania całkowitej emisji w porównaniu do zarejestrowanej w pomia-
rach.   

4. Podsumowanie 

Przedstawiony w pracy model nat��enia emisji zwi�zków szkodliwych spalin po 
zimnym rozruchu mo�e by� stosowany w zadaniach bilansowania emisji. Mo�e on 
znale�� zastosowanie tak�e do wyznaczania nat��enia emisji w pracach zwi�zanych  
z ocen� oddziaływania emisji z pojazdów na jako�� powietrza atmosferycznego [18]. 
Post�powanie zapewniaj�ce poprawn� parametryzacj� modelu mo�na podzieli� na 
nast�puj�ce główne etapy: 
Etap 1. Zgromadzenie wyników bada� na hamowni podwoziowej z ró�nych testów 
jezdnych. 
Etap 2. Wybór dyskretnych przedziałów warto�ci zmiennych niezale�nych i u�rednie-
nie wyników bada� z hamowni w ramach macierzy emisji, co prowadzi do zdefinio-

wania centrów funkcji Gaussa - [ ]T, llll tav ×=y . 

Etap 3. Proces uczenia sieci neuronowej (dobór parametru α  funkcji aktywacji  

i parametru stopu metody ortogonalizacji stosowanej w tym zadaniu). W przypadku 
niezadowalaj�cych wyników treningu np. dla du�ego bł�du systematycznego nale�y 

zmieni� warto�� parametru α  lub parametru stopu. Je�eli bł�dy s� du�e nale�y wróci�
do etapu 2 i dokona� ponownej  definicji centrów 

ly . 

Etap 4. Proces weryfikacji dokładno�ci metody. Je�eli dokładno�� wyników modelo-
wania nat��enia emisji po zimnym rozruchu z wykorzystaniem sieci neuronowych nie 
jest zadowalaj�ca, nale�y powróci� do etapu 2. Mo�e to wymaga� uzupełnienia da-
nych poprzez przeprowadzenie nowych bada� w innych testach jezdnych.   
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Warto przy tym doda�, �e przedstawiona w pracy metodyka post�powania mo�e 
by� zastosowana równie� po wprowadzeniu trzeciego parametru niezale�nego, jakim 
mo�e by� temperatura otoczenia. Wymaga to przeprowadzenia szeregu testów jezd-
nych dla zimnego rozruchu silników pojazdów w ró�nych temperaturach otoczenia. 
Tak rozszerzony model mógłby znale�� bezpo�rednie zastosowanie do bilansowania 
emisji po zimnym rozruchu dla zmiennych temperatur otoczenia. 

Artykuł powstał w trakcie realizacji projektu badawczego nr 4T12D00830, finan-
sowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy�szego. 
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Application of  artificial neural networks to modelling of emission intensity  

after cold start of engine  

S u m m a r y

In the  paper a new approach for modelling  emission intensity after cold start of engine is presented. 
In the model the emission has been calculated according to the engine load and the time after cold start. 
The data from emission measurement performed on the test stand during cold phases of UDC and FTP-75 
test cycles were used for parameterisation of the model. The model has been applied to modelling the 
cold start emission for vehicles with SI and CI engines fulfilling EURO 3. Results of the model calcula-
tion and its evaluation have been presented in the paper as well.      


