
Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka
- AutoSympo a Kolokvium Božek 11. a 12. 11. 2015, Roztoky -

TE 0102 0020 Str. 1 Za WP 20 A. Kouba, Ricardo Prague s.r.o.
Legenda: [1] – Ricardo, [2] – ČVUT, [3] – TUV, [4] – MOTORPAL, [5] – Honeywell

WP20:  Prediktivní nebo adaptivní řízení motoru za účelem snížení spotřeby paliva a 
škodlivých emisí

Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku
Ricardo Prague s.r.o., zodpovědná osoba B. Hnilička

Členové konsorcia podílející se na pracovním balíčku
České vysoké učení technické v Praze – Z. Šika; TÜV SÜD Czech s.r.o. – R. Vacek;
MOTORPAL, a.s. – K. Báča; Honeywell, spol. s r.o. – J. Pekař

Hlavní cíl balíčku
1. Vyvinout modulární unifikovanou řídicí strategii pro vznětové (CI), zážehové (SI) a hybridní pohonné systémy
2. Vyvinout nové procesy a softwarové nástroje pro návrh optimálních / adaptivních / prediktivních / robustních strategií, 

založených na modelech řízené soustavy.

Dílčí cíle balíčku pro nejbližší období
Vývoj WAVE/WAVE-RT modelů, komponent řídící strategie, plánování experimentů, algoritmů numerické optimalizace, 
prediktivního řízení (dosažení 12/2015).

Popis obsahu balíčku Prediktivní nebo adaptivní řízení motoru za účelem snížení 
spotřeby paliva a škodlivých emisí 
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Popis plnění balíčku WP20: Prediktivní nebo adaptivní řízení motoru za účelem 
snížení spotřeby paliva a škodlivých emisí 

Popis výstupů a výsledků

2012 – 12/2013: 
Koncept architektury modulární řídicí strategie a specifikace systémových požadavků. [1-5]

2014 – 06/2015: 
Experimenty s řízením spalovacích motorů pro minimalizaci spotřeby paliva. [2, 3]
Nástroj pro robustní a prediktivní řízení nelineárních subsystémů spalovacího motoru v reálném čase. [2]
Základní unifikovaná řídicí strategie pro vznětové spalovací motory. [4]
Základní řídicí strategie vzduchové cesty pro zážehové motory. [5]
Základní unifikovaná řídicí strategie pro vznětové a zážehové spalovací motory a relevantní experimentální data. [1, 3]
WAVE a WAVE-RT modely a relevantní experimentální data. [1, 3]

2015 – 2017:
Nástroj plánování experimentů a identifikačních algoritmů pro rychlé vytváření nelineárních prediktivních a simulačních 
modelů. [2]
Integrovaný návrh řídicích systémů pro přeplňované zážehové motory. [5]
Funkční prototyp ECU pro vznětový motor. [4]
Unifikovaná řídicí strategie pro dieselové motory, optimalizovaný SW pro řízení a komunikaci s přídavnými zařízeními na 
dodatečnou úpravu výfukových zplodin. [4]
Základní řídicí strategie pro vznětové, zážehové a hybridní pohonné systémy a relevantní experimentální data. [1, 2, 3]
Unifikovaný proces a nástroje pro návrh integrovaných optimálních řídicích strategií pro spalovací motory. [1-5]
Zobecněná metodika pro implementaci pokročilých řídicích algoritmů do „embedded“ aplikací. [1-5]
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Popis plnění balíčku WP20: Prediktivní nebo adaptivní řízení motoru za účelem 
snížení spotřeby paliva a škodlivých emisí 

Aktuální výstupy
WP20V007: Modely robustního a prediktivního řízení nelineárních subsystémů spalovacích motorů [2] – dosažení 12/2015
WP20V006: Experimenty s řízením spalovacích motorů pro minimalizaci spotřeby paliva [2,3] – dosažení 12/2015
WP20V005: Základní unifikovaná řídicí strategie pro vznětové a zážehové spalovací motory [1] – dosažení 12/2015
WP20V004: WAVE a WAVE-RT modely [1,3] – dosažení 12/2015
WP20V003: Základní řídicí strategie vzduchové cesty pro zážehové motory [5] – dosažení 12/2015
WP20V002: Základní unifikovaná řídicí strategie pro vznětové spalovací motory [4] – dosažení 12/2015

Aktuální Milníky
WP20M01:  SW nástroj pro nelineární robustní a prediktivní řízení [2]. Základní unifikovaná řídicí strategie pro SI and CI 
engines [1,3]. WAVE modely [1,3]. Pokročilé řízení pro SI engines [5]. Základní unifikovaná řídicí strategie pro CI engines
[4]. Experimenty s řízením spalovacích motorů pro minimalizaci spotřeby paliva [2,3] – dosažení 12/2015

Dílčí Milníky balíčku pro nejbližší období
Pro nejbližší období nejsou plánovány žádné milníky

Dílčí cíle balíčku pro nejbližší období
WP20C08: Integrovaný návrh řídicího systému pro přeplňovaná zážehové motory . [4] – dosažení 12/2016
WP20C09: Pokročilý koncept optimalizace experimentů a identifikačních algoritmů pro rychlé vytváření nelineárních 
prediktivních a simulačních modelů . [2] – dosažení 12/2016

Dílčí výstupy balíčku pro nejbližší období
WP20V008: Integrovaný návrh řídicího systému pro přeplňovaná zážehové motory [4] – dosažení 12/2016
WP20V009: Metody racionálního plánování experimentů a identifikačních algoritmů pro rychlé vytváření nelineárních 
prediktivních a simulačních modelů . [2,3] – dosažení 12/2016
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Popis plnění balíčku WP20: Prediktivní nebo adaptivní řízení motoru za účelem 
snížení spotřeby paliva a škodlivých emisí 

WP20A04: Vývoj komponent řídicí strategie a WAVE modelů a 
implementace do ECU [1, 3]

WP20V004 WAVE a WAVE-RT modely [1,3] – dosažení 
12/2015 (odloženo ze 6/2015 se souhlasem TAČR)
– Vytvořen WAVE a WAVE-RT model IVECO motoru a motoru Škoda 
EA211 1.4TSi
– Vytvořen WAVE a WAVE-RT model IVECO motoru s oddělením 
dávek a časování jednotlivých válců a parametrizací  hoření pomocí  
Multi-Wiebe přístupu.
– Proběhla implementace komponent unifikované řídicí strategie
– Proběhlo testování komponent řídicí strategie v MiL simulaci
– Proběhla implementace WAVE-RT modelů do rCube2 ECU, 
výsledek ověřen na testovací stanici s aktuální řídicí strategií.
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Popis plnění balíčku WP20: Prediktivní nebo adaptivní řízení motoru za účelem 
snížení spotřeby paliva a škodlivých emisí 

WP20A10:  Testování a validace řídicích algoritmů na HiL a zkušební 
stanici. [1, 3]

WP20V005: Základní unifikovaná řídicí strategie pro vznětové a 
zážehové spalovací motory [1] – dosažení 12/2015 (odloženo ze 
6/2015 se souhlasem TAČR)
– Proběhlo testování unifikované řídicí strategie s dieselovým motorem 
IVECO na zkušební stanici
– Proběhlo testování unifikované řídicí strategie s dieselovým motorem 
IVECO se zpětnou vazbou za použití modelu WAVE-RT implementovaného 
do rCube2 ECU na testovací stanici
– Proběhlo testování unifikované řídicí strategie s benzínovým motorem 
ŠKODA 1.4 TSI v MiL simulaci.
– Probíhá testování unifikované řídicí strategie s benzínovým motorem 
ŠKODA 1.4 TSI na testovací stanici.
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- Kouba, A. - Navratil, J. - Hnilicka, B.: ENGINE CONTROL USING REAL-TIME 1-D 
ENGINE MODEL, In: VPC - Simulation und Test 2015 17. MTZ-Fachtagung. Frankfurt 
am Main. 30th  September  - 1st October 2015

- Kouba, A. - Navratil, J. - Hnilicka, B. - Niven, P.: Sensorless Control Strategy Enabled by 
a Sophisticated Tool Chain, In: SAE 2015 Commercial Vehicle Engineering Congress. 
Rosemont, Illinois, USA. 6th – 8th October 2015

- Hnilicka, B. - Horacek, M. – Kouba, A. – Vinklar, M.: Sensor-less engine control using 
WAVE-RT model running in rCube2 ECU, In: Ricardo European User Conference 2015, 
Prague, 14th April 2015

Real boost pressure sensor
Sensorless control of boost pressure



Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka
- AutoSympo a Kolokvium Božek 11. a 12. 11. 2015, Roztoky -

TE 0102 0020 Str. 6 Za WP 20 A. Kouba, Ricardo Prague s.r.o.
Legenda: [1] – Ricardo, [2] – ČVUT, [3] – TUV, [4] – MOTORPAL, [5] – Honeywell

Popis plnění balíčku WP20: Prediktivní nebo adaptivní řízení motoru za účelem 
snížení spotřeby paliva a škodlivých emisí 

WP20A09: Výzkum a vývoj prediktivního a robustního řízení nelineárních subsystémů spalovacího motoru [2]
WP20V007: Modely robustního a prediktivního řízení nelineárních subsystémů spalovacích motorů [2] –
dosažení 12/2015 (odloženo ze 6/2015 se souhlasem TAČR)

– Vypracována metodika vytváření prediktivních modelů vhodných pro použití v prediktivním řízení:
– Základem algoritmus LOLIMOT; Prostředkem je zaznamenání dynamické odezvy systému na budicí sekvenci, tj. na časově 

proměnné posloupnosti akčních (řídicích) veličin; Lze použít data získaná buzením buď a) reálného systému (motoru), b) jeho 
fyzikálního modelu – v tomto případě GT-Power model kalibrovaný na základě měření

– Vytvořen obecný algoritmus prediktivního řízení spalovacího motoru:
– Cílem je sledování předepsaných průběhů řízených veličin za působení vnějších poruch; Struktura MIMO (Multi-Input-Multi-

Output): bere v úvahu křížovou citlivost mezi různými vstupy a výstupy; Možnost zahrnout omezení vstupů a výstupů → vede na 
úlohu kvadratického programování; Obsahuje 3 základní ladicí parametry: délka kroku diskretizace (v čase), délka horizontu 
predikce, penalizační matice řídicích (akčních) vstupů;

– Na základě navrženého algoritmu vytvořen řídicí modul pro přeplňovaný vznětový motor Iveco   v prostředí MATLAB/Simulink. 
– Modul je kompilovatelný pro potřeby on-line nasazení v řídicí jednotce rCube2; Implementovaná verze zatím bez možnosti 

zahrnutí striktních limitů akčních či řízených veličin v rámci zákona řízení; 
Probíhající / plánované aktivity 

– Rozšíření řídicího algoritmu o možnost včlenění omezujících podmínek pro řídicí i řízené veličiny: 
– Algoritmus je vybavován řešičem kvadratického programu (QP), na který vede úloha s omezenými řídicími vstupy (i výstupy). 

Řešič založen na metodě aktivního setu pro konvexní QP problém. Rozšířený řídicí modul je ve fázi ladění
– Modifikace otestovaného řídicího modulu z hlediska řízených výstupů:

– Nově budou řízeny otáčky motoru, s možností omezení koeficientu přebytku vzduchu; Motor bude provozován v režimu daného 
momentu (který bude v této modifikaci poruchovou veličinou).

– Příprava off-line optimalizace omezující podmínky pro koeficient přebytku vzduchu:
– Snaha snížit spotřebu paliva omezením koeficientu lambda zdola; Při optimalizaci bude pravděpodobně respektován požadavek na 

dodržení celkového času jízdy; Omezující podmínka bude posléze začleněna do řídicí procedury.
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WP20A12: Výzkum a vývoj strategií řízení motoru s komplexní strukturou a koordinace řídicích smyček [2]
WP20A15: Vývoj a optimalizace experimentů a simulací pro rychlou ident. pred. modelů [2,3]

WP20V006: Experimenty s řízením spalovacích motorů pro minimalizaci spotřeby paliva - dosažení 
12/2015 (odloženo ze 6/2015 se souhlasem TAČR)

Popis plnění balíčku WP20

prediktivní řízení – zeleně; porovnání s jinými metodami řízení

− Identifikace (trénování) prediktivních modelů
− Buzení fyzikálního modelu náhodnými skokovými změnami řídicích 

veličin (viz níže) při různých (konstantních) otáčkách motoru. 
Současné zaznamenávání odezvy dynamického systému;

− Kosimulace GT-Power (model motoru) - MATLAB/Simulink (zdroj 
budicích i poruchových signálů; záznam odezvy).

− Ověření vyvinutého řízení simulacemi; vlastnosti původní implementace:
− Práce v režimu předepsaných otáček motoru (z hlediska řízení 

poruchová veličina);
− Rozumné výsledky, horší při nízkém zatížení (omezená platnost 

prediktivních modelů, vliv pas. odporů?)
− Ukázky simulačních výstupů

− Řízení nejprve otestováno na případu s náhodnými skokovými 
změnami řízených i poruchových veličin;

− Posléze ověřeno na normalizované časové posloupnosti WHTC.

- Vit Dolecek, Jan Macek, Martin Florian, Zbynek Sika: Model Based Nonlinear Predictive Control of IC Engine in Unsteady Operation Mode;
2015 JSAE Annual Congress (Spring); Society of Automotive Engineers of Japan, Inc., 2015.
- Vit Dolecek, Martin Florian, Zbynek Sika: Model Based Nonlinear Predictive Control of IC Engine in Unsteady Operation Mode; XLVI. 
International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Research of Internal Combustion 
Engines, 2015 (ISBN 978-80-227-4424-9)
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WP20A13: Příprava a realizace experimentů k ident. simulačních a pred. modelů motoru [2,3]
WP20V006: Experimenty s řízením spalovacích motorů pro minimalizaci spotřeby paliva - dosažení 
12/2015 (odloženo ze 6/2015 se souhlasem TAČR)

Popis plnění balíčku WP20

− Experimenty prováděny na přeplňovaném vznětovém motoru 
Iveco (6 válců, 5.88 dm3, VGT) umístěném na měřicím stanovišti 
vybaveném dynamometrem

− K implementaci řídicího algoritmu použita programovatelná řídicí 
jednotka rCube2 (Ricardo Prague)

− Testována verze regulátoru s řízeným momentem motoru a 
plnícím tlakem

− Regulátor pracuje slušně, větší odchylky od požadovaných 
hodnot opět při nízkém zatížení (omezená platnost prediktivních 
modelů)

Probíhající / plánované aktivity 
− Plánované experimenty:

− Řízeny budou otáčky motoru, s možností omezení řídicích či 
řízených veličin (dávka paliva, poloha VGT, otáčky 
turbodmychadla, koeficient přebytku vzduchu);

− Motor bude v součinnosti s dynamometrem provozován v 
režimu daného momentu;
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- Mechatronics 2015: Martin Florian, Vit Dolecek, Zbynek Sika, Pavel Steinabauer: Model-based Predictive Control of IC Engine Involving an 
Algebraic Link between Plant Inputs and Outputs; in: Advances in Intelligent Systems and Computing 393 - Advanced Mechatronics Solutions (eds: 
Jablonski & Brezina) - pp.33-38; Springer, 2015 (ISSN 2194-5365, ISBN 978-3-319-23923-1)
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Popis plnění balíčku WP20: Prediktivní nebo adaptivní řízení motoru za účelem 
snížení spotřeby paliva a škodlivých emisí 

WP20A06: Algoritmy num. optimalizace vhodných pro implementaci prediktivních regulátorů do ECU [5]
WP20V008: Integrovaný návrh řídicích systémů pro přeplňované zážehové motory [5] – dosažení 12/2016
–Probíhá návrh a implementace několika variant numerických algoritmů optimalizací vhodných pro implementaci MPC 
regulátorů v prostředí reálného času. Tyto algoritmy jsou začleněny do prostředí OnRAMP.

WP20A07: Vývoj numerických algoritmů pro identifikaci komponent modelu a modelu jako celku [5]
WP20V008: Integrovaný návrh řídicích systémů pro přeplňované zážehové motory [5] – dosažení 12/2016
– Probíhá vývoj a úprava identifikačních algoritmů v prostředí OnRAMP DS. Tyto algoritmy jsou důležité pro přesnou 
identifikaci modelů vyvinutých v rámci činnosti WP20A08

WP20A08: Vývoj komponent modelu přeplň. zážehového motoru s implementací v prostředí MATLAB [5]
WP20V008: Integrovaný návrh řídicích systémů pro přeplňované zážehové motory [5] – dosažení 12/2016
– Probíhá finální fáze vývoje komponent modelu přeplňovaného zážehového motoru v prostředí OnRAMP DS. Jedná se 
zejména o vývoj bloku spalování, který je následně použit pro návrh MPC regulátoru
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Popis plnění balíčku WP20: Prediktivní nebo adaptivní řízení motoru za účelem 
snížení spotřeby paliva a škodlivých emisí 

WP20A08: Vývoj komponent modelu přeplň. zážehového motoru s implementací v prostředí MATLAB [5]
WP20V003: Základní řídicí strategie vzduchové cesty pro zážehové motory [5] – dosažení 12/2015 
(odloženo ze 6/2015 se souhlasem TAČR)
− Základní strategie řízení je navržena a je ověřována v prostředí OnRAMP-Matlab-Simulink
− Prototyp MPC regulátoru integrován do jednotky Ricardo rCube2
− Příprava pro validaci regulátoru na testovacím motoru TSI

WP20V008: Integrovaný návrh řídicích systémů pro přeplňované zážehové motory [5] – dosažení 12/2016
− Předpokládá se zobecnění navržené strategie řízení tak, aby ji bylo možno použít i na jiných konfiguracích motorů, například 

motory s dvěma turbodmychadly, atd.
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Popis plnění balíčku WP20: Prediktivní nebo adaptivní řízení motoru za účelem 
snížení spotřeby paliva a škodlivých emisí 

WP20A05: Vývoj komponent modelu řízení naftového motoru s implementací v 
prostředí MATLAB [4]
WP20A16: Komplexní vývoj řídicího systému pro optimalizaci spotřeby paliva a 
minimalizaci emisí vznětového motoru [4] 
WP20A17: Implementace řídicí strategie do funkčního vzorku a její testování na 
zkušební stanici [4]
WP20V002: Základní unifikovaná řídicí strategie pro vznětové spalovací motory 
[4] – dosažení 12/2015 (odloženo ze 6/2015 se souhlasem TAČR)
−Vyvinuty komponenty modelu řídicí strategie, probíhají experimenty s vyvinutou řídicí jednotky na 
motoru Zetor v testovací stanici firmy Motorpal.
−Model je průběžně testován na vývojové stanici Common Rail (RC 1114) v podobě firmware 
vývojové verze řídící jednotky ECU
−Ladění návrhu řídicí jednotky: dlouhodobé zkoušky, tepelný management
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Popis plnění balíčku WP20: Prediktivní nebo adaptivní řízení motoru za účelem 
snížení spotřeby paliva a škodlivých emisí 

WP20A14: Experimenty s řídicími systémy [1,2,3,4,5]
– Proběhli první experimenty za použití metod robustního a prediktivního řízení na vznětovém motoru IVECO. Budou 
následovat další experimenty. [1,2,3]
– Ukončeno testování unifikované řídicí strategie na vznětovém motoru [1,3]
– Ukončeny experimenty vedoucí k získání základních charakteristik zážehového motoru. [1,2,3,5]
– Probíhají experimenty pro testování řídicí strategie na zážehovém motoru ŠKODA 1.4 TSI. [1,3]
– Probíhají funkční zátěžové testy řídicí jednotky a řídicího systému na vývojové stanici Common Rail [4]

WP20A11: Vývoj adaptivních kalibračních algoritmů. [1, 3]
– Byli vyvinuty algoritmy pro automatickou kalibraci pomocí modelů WAVE/WAVE-RT a naměřených dat. Pracuje se na 
rozšíření databáze kalibračních funkcí.
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Popis plnění balíčku WP20: Prediktivní nebo adaptivní řízení motoru za účelem 
snížení spotřeby paliva a škodlivých emisí 

WP20A18: Vývoj SW komponent do obecné/hybridní řídicí strategie [1]
– Započali práce na vytváření požadavků pro doplňující SW komponenty obecné řídicí strategie

WP20A19: Ověření činnosti řídicích strategií. [1, 2, 3, 4 ,5]
– Započali experimenty pro ověření řídicích strategií jednotlivých účastníků

WP20A20: Vývoj SW nástrojů a procesů. [1, 2, 3, 4 ,5]
– Započali práce na vytváření SW nástrojů a procesů pro implementaci WAVE-RT modelů a dalších algoritmů ostatních 
účastníků balíčku

WP20A21: Testování SW nástrojů a procesů. [1, 2, 3, 4 ,5]
– Započalo testování některých SW nástrojů a procesů, další testování bude následovat s jejich postupným vývojem.
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Výstupy a výsledky pro konec roku 2015
WP20V007: (G,X) Modely robustního a prediktivního řízení nelineárních subsystémů spalovacích motorů [2] – dosažení 
12/2015
−Vypracována metodika vytváření prediktivních modelů, Vytvořen obecný algoritmus prediktivního řízení spalovacího motoru, 
vytvořen řídicí modul pro přeplňovaný vznětový motor, Rozšíření řídicího algoritmu o možnost včlenění omezujících podmínek 
pro řídicí i řízené veličiny, Probíhá příprava off-line optimalizace pro omezující podmínky
WP20V006: (G,X) Experimenty s řízením spalovacích motorů pro minimalizaci spotřeby paliva [2,3] – dosažení 12/2015
−Proběhla identifikace (trénování) prediktivních modelů a ověření vyvinutého řízení v simulaci. Proběhli experimenty na 
vznětovém motoru IVECO pro validaci řízení. Do konce roku plánovány další experimenty s modifikovaným regulátorem
WP20V005: (G) Základní unifikovaná řídicí strategie pro vznětové a zážehové spalovací motory [1] – dosažení 12/2015
− Byly vyvinuty moduly unifikované řídicí strategie pro spalovací motory. Provedeny experimenty na vznětovém motoru 
IVECO a zážehovém motoru Škoda pro kalibraci a validaci komponent. Byly implementovány WAVE-RT modely do rCube2 
ECU, běžící v reálném čase a jejich výstupy byly využity v reálném čase.
WP20V004: (R) WAVE a WAVE-RT modely [1,3] – dosažení 12/2015
−Proběhli experimenty pro získání dat k vytvoření 1-D modelů. Vytvořeny WAVE a WAVE-RT modely vznětového motoru 
IVECO a zážehového motoru Škoda. 
WP20V003: (G) Základní řídicí strategie vzduchové cesty pro zážehové motory [5] – dosažení 12/2015
−Navržena základní strategie řízení, probíhá ověřování v prostředí OnRAMP-Matlab-Simulink. Prototyp MPC regulátoru 
integrován do unifikované strategie Ricardo a do jednotky rCube2, Příprava pro validaci regulátoru na motoru Škoda.
WP20V002: (G) Základní unifikovaná řídicí strategie pro vznětové spalovací motory [4] – dosažení 12/2015
−Vyvinuty komponenty modelu řídicí strategie, probíhá průběžné testován na vývojové stanici Common Rail (RC 1114) v 
podobě firmware vývojové verze řídící jednotky ECU. Probíhá dolaďování návrhu řídicí jednotky

Plnění cílů, milníků a výstupů, splněné výsledky balíčku WP20: Prediktivní nebo 
adaptivní řízení motoru za účelem snížení spotřeby paliva a škodlivých emisí 
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Milníky pro konec roku 2015
WP20M01: – dosažení 12/2015
SW nástroj pro nelineární robustní a prediktivní řízení [2] – vypracována metodika a vytvořen obecný 
algoritmus, testováno v simulaci a na zkušební stanici se vznětovým motorem
Základní unifikovaná řídicí strategie pro SI and CI engines [1,3] – vytvořeny komponenty unifikované řídicí 
strategie, proběhlo testování na vznětovém motoru, probíhá testování na zážehovém motoru
WAVE modely [1,3] – vytvořeny WAVE/WAVE-RT modely, WAVE-RT model implementován do ECU
Pokročilé řízení pro SI engines [5] – navržena základní strategie, prototyp MPC implementován do rCube2 
ECU, probíhají přípravy pro validaci výsledků na testovací stanici.
Základní unifikovaná řídicí strategie pro CI engines [4] – vytvořena strategie pro vznětový motor, probíhá 
testování na vývojové stanici Common Rail (RC 1114)
Experimenty s řízením spalovacích motorů pro minimalizaci spotřeby paliva [2,3] – Proběhla první fáze 
experimentů s řízením vznětového spalovacího motoru, probíhají přípravy na další testování s upravenými 
algoritmy

Plnění cílů, milníků a výstupů, splněné výsledky balíčku WP20: Prediktivní nebo 
adaptivní řízení motoru za účelem snížení spotřeby paliva a škodlivých emisí 
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Prezentační a publikační činnost:
- Kouba, A. - Navratil, J. - Hnilicka, B.: ENGINE CONTROL USING REAL-TIME 1-D ENGINE MODEL, In: VPC 
Simulation und Test 2015 17. MTZ-Fachtagung. Frankfurt am Main. 30th September – 1st October 2015
- Kouba, A. - Navratil, J. - Hnilicka, B. - Niven, P.: Sensorless Control Strategy Enabled by a Sophisticated 
Tool Chain, In: SAE 2015 Commercial Vehicle Engineering Congress. Rosemont, Illinois, USA. 6th – 8th 
October 2015
- Hnilicka, B. - Horacek, M. – Kouba, A. – Vinklar, M.: Sensor-less engine control using WAVE-RT model 
running in rCube2 ECU, In: Ricardo European User Conference 2015, Prague, 14th April 2015
- Vit Dolecek, Jan Macek, Martin Florian, Zbynek Sika: Model Based Nonlinear Predictive Control of IC 
Engine in Unsteady Operation Mode; 2015 JSAE Annual Congress (Spring); Society of Automotive Engineers 
of Japan, Inc., 2015.
- Vit Dolecek, Martin Florian, Zbynek Sika: Model Based Nonlinear Predictive Control of IC Engine in 
Unsteady Operation Mode; XLVI. International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities 
and Institutions Dealing with Research of Internal Combustion Engines, 2015 (ISBN 978-80-227-4424-9)
- Mechatronics 2015: Martin Florian, Vit Dolecek, Zbynek Sika, Pavel Steinabauer: Model-based Predictive 
Control of IC Engine Involving an Algebraic Link between Plant Inputs and Outputs; in: Advances in 
Intelligent Systems and Computing 393 - Advanced Mechatronics Solutions (eds: Jablonski & Brezina) -
pp.33-38; Springer, 2015 (ISSN 2194-5365, ISBN 978-3-319-23923-1)

Plnění cílů, milníků a výstupů, splněné výsledky balíčku WP20: Prediktivní nebo 
adaptivní řízení motoru za účelem snížení spotřeby paliva a škodlivých emisí 
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Návrh dalšího postupu včetně návrhů na spolupráci a realizaci výstupů
– Dokončení plánovaných experimentů s prediktivním regulátorem za účelem minimalizace spotřeby paliva na vznětovém motoru [2,3]
– Dokončení testovaní unifikované řídicí strategie na zážehovém motoru [1,3]
– Testování unifikované řídicí strategie pro řízení vzduchové cesty zážehového motoru [5]
– Dokončení testování unifikované řídicí strategie pro vznětové motory [4]
– Bude dále probíhat vývoj komponent hybridní řídicí strategie ve spolupráci s výsledky z balíčku WP05 [1]
– Budou dále probíhat experimenty s vyvinutými  řídicími strategiemi [1-5]
– Budou dále pokračovat práce na vytvoření nástrojů a procesů pro implementaci komponent třetích stran do řídicí strategie a 

implementace modelů WAVE-RT [1-5]
– Bude dále probíhat testování procesů a SW nástrojů všech účastníků [1-5]
– Nadále bude probíhat podpora při experimentech [3]

Obecně využitelné souvislosti mezi WP:
– Předpokládá se synergie s balíčky WP09 a WP12 zabývající se:

• vývojem vstřikovacího zařízení pro spalovací motory s vyššími technicko-ekonomickými parametry a nízkými emisemi
• návrhem a zkouškami příslušenství pro plnění a vstřikování paliva ve vznětových motorech pro uvažovaná budoucí paliva

– Předpokládá se synergie s balíčkem WP06 zabývající se optimalizací činnosti turbodmychadel a jejich použití v komplexních řídících 
algoritmech

– Předpokládá se synergie s balíčkem WP25 zabývající se pokročilými zkušebními metodami pro spalovací motory a hnací řetězec
– Předpokládá se synergie s balíčkem WP05 zabývající se simulací systémů a strategie řízení za účelem optimalizace celkové spotřeby 

energie a produkovaných emisí

Návrh dalšího postupu v balíčku WP20: Prediktivní nebo adaptivní řízení motoru 
za účelem snížení spotřeby paliva a škodlivých emisí 
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Poděkování

– Ricardo Prague s.r.o. a další členové balíčku WP20 děkují společnosti Honeywell Turbo Technologies 
(WP06) za zapůjčení VGT turba v rámci prací na motoru IVECO

– Ricardo Prague s.r.o. a další členové balíčku WP20 děkují společnosti ŠKODA AUTO a.s. (WP10) za 
zapůjčení motoru ŠKODA 1.4 TSI

Děkuji za pozornost

Poděkování za podporu balíčku WP20: Prediktivní nebo adaptivní řízení motoru 
za účelem snížení spotřeby paliva a škodlivých emisí 
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Výtah z provedených prací 2012-2015 na WP20: Prediktivní nebo adaptivní 
řízení motoru za účelem snížení spotřeby paliva a škodlivých emisí

WAVE-RT v reálném čase 
v jednotce rCube2 [1,3]

MOTORPAL ECU [4]

Bohumil.Hnilicka@ricardo.com

Vývojová stanice Common Rail RC 1114  [4]
WAVE modely [1,3]

Modulární řídicí strategie s možností 
integrace komponent t řetích stran 
[1,2,3,5] OnRAMP controller  - integrace [1,5]

OnRAMP controller  - vývoj [5]

GT-Power model [2]

Prediktivní řízení spalovacího 
motoru [2]

190 200 210 220 230 240
0

100

200

300

400

500

600

700
engine torque

M
t [N

m
]

 

 

190 200 210 220 230 240
0

50

100

150

200

boost pressure

time [s]

p
IM

 [k
P

A
]

 

 

desired
realized

desired
realized



Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka
- AutoSympo a Kolokvium Božek 11. a 12. 11. 2015, Roztoky -

TE 0102 0020 Str. 20 Za WP 20 A. Kouba, Ricardo Prague s.r.o.
Legenda: [1] – Ricardo, [2] – ČVUT, [3] – TUV, [4] – MOTORPAL, [5] – Honeywell

WAVE-RT running real-
time in rCube2 [1,3]

MOTORPAL ECU [4]

Bohumil.Hnilicka@ricardo.com

Rapid prototyping Common Rail testbed RC 1114  [4]
WAVE models [1,3]

Modular control strategy with 
possibility to use 3rd party 
components [1,2,3,5] OnRAMP controller  - integration [1,5]

OnRAMP controller  - design [5]

GT-Power model [2]

Predictive control of 
combustion engine [2]
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Abstract 2012-2015 of WP20: Engine predictive or adaptive flexible control for 
minimum fuel consumption and pollutant emissions
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Výtah z provedených prací za rok 2015 na WP20: Prediktivní nebo adaptivní 
řízení motoru za účelem snížení spotřeby paliva a škodlivých emisí 

Bohumil.Hnilicka@ricardo.com
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Modulární řídicí strategie 
rozší řena pro benzínové 
motory [1]

Prediktivní řízení 
(porovnání s jinými 
metodami) [2]

Integrace OnRAMP kontroléru, rozší ření o 
možnost integrace s kalibrovatelnými 
prom ěnnými [1,3]

MOTORPAL ECU [4]

Vývojová stanice Common Rail RC 
1114  [4]

Bez senzorové řízení a estimace množství vzduch ve válci 
ve zpětné vazb ě s využitím výstup ů z WAVE-RT [1,3]
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Abstract 2015 of WP20: Engine predictive or adaptive flexible control for 
minimum fuel consumption and pollutant emissions

Bohumil.Hnilicka@ricardo.com
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Real boost pressure sensor
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Control strategy extended for 
gasoline engines [1]

Predictive control 
(comparison to other 
methods) [2]

OnRAMP controller integration, calibratable 
values added to integrated model [1,3]

MOTORPAL ECU [4]

Rapid prototyping Common Rail 
testbed RC 1114  [4]

Sensorless control and air mass estimation with WAV E-
RT in closed loop control [1,3]


