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У раду је представљена методологија прикупљања података о тренутним емисијама (на нивоу 
сваке секунде) основних загађујућих материја које настају као последица услова у саобраћајном 
току на уличној мрежи. Систем за мерење је базиран на интегрисању ГПС уређаја и уређаја за 
мерење емисија. Прикупљање података је реализовано у реалним условима вожње чиме се 
описују локалне карактеристике емисије. На тај начин су превазиђени недостаци прикупљања 
података у лабораторијским условима. У раду су представљена решења за превазилажење 
проблема овог начина прикупљања података са акцентом на временско усаглашавање 
података и грешке у одзиву мерне инсталације. 
Кључне речи: тренутна емисија издувног гаса возила, тренутна брзина, моделирање емисија 

1. УВОД 

Емисија појединачних моторних возила зави-
си од великог броја фактора који се могу гру-
писати у четири категорије [1] стање у коме се во-
зило налази при раду (хладан или загрејан мотор) 
• услови у саобраћајном току 
• технички фактори повезани са конструкцијом 

возила и 
• амбијентални услови 

Под различитим условима у саобраћајном то-
ку за исто возило, емисије загађивача варирају у 
зависности од брзине и убрзања [2]. На промене 
услова у саобраћајном току утиче начин регули-
сања и управљања саобраћајем, а манифестује се 
односом протока, брзине и густине саобраћајног 
тока. Различити начини управљања светлосним 
сигналима имају значајан утицај на емисије зага-
ђивача од саобраћајног тока [3]. С друге стране, 
управљачке мере утичу на смањење времена путо-
вања и побољшање услова у саобраћајном току, 
па се могу индуковати нови транспортни захтеви 
[4]. 

Саобраћајна загушења  се често наводе као ос- 
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новни фактор који утиче на повећање емисије сао-
браћајног тока и погоршање квалитета ваздуха, 
одмах после транспортног рада [5]. Загушења се 
највише повезују са емисијама CO и угљоводо-
ника. Тестирања на новим возилима су показала 
да загушења снажно утичу на појаву повећаних 
емисија [6]. Дефинисање емисионих карактерис-
тика возила у саобраћајном току је основа за фо-
рмирање емисионих модела, повезивање са сао-
браћајним моделима и квантификовање утицаја 
саобраћајног тока на животну средину [7, 8]. 

2. ПРОБЛЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА И 
МОДЕЛИРАЊА ЕМИСИЈА ЗАГАЂИВАЧА 

Проблеми метода прикупљања података о 
емисијама и избора емисионог модела за чије ће 
дефинисање подаци бити искоришћени су блиско 
повезане. Кључно је стварање потенцијала за пре-
цизно дефинисање локално специфичних емисија 
издувних гасова. Прикупљена база података о 
емисијама треба да буде применљива за апсолутно 
квантификовање емисија са што је могуће већом 
прецизношћу [8]. 

2.1. Проблем прикупљања података о 
емисијама загађивача 
Постоје различите методе за мерење емисије 

[9]:  
• лабораторијска мерења (laboratory engine be-

nch testing, laboratory chassis dynamometer te-
sting),  
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• мерења на саобраћајници (road measurements) 
и  

• мерења емисија на возилу у покрету (on-board 
measurements).  
Најчешће коришћене методе за мерење еми-

сије возила су динамометарски тестови у лабора-
торијским условима, даљинска детекција на 
специфичним локацијама на путу као и тунелске 
студије (обе методе припадају мерењима на сао-
браћајници) [10]. 

Лабораторијска мерења се често користе за 
валидацију података прикупљених другим начи-
нима истраживања [11]. Када се мери емисија из-
дувних гасова у лабораторији, возило је фиксира-
но и управља се помоћу динамометра или возача у 
складу са одређеним циклусом вожње1, који симу-
лира карактеристичне услове у саобраћајном току 
[12]. 

Даљинска детекција је развијена за праћење 
емисија CO, HC и NO на издувној цеви возила уз 
помоћ инфрацрвених зрака на одређенеом пресеку 
на саобраћајној мрежи. Утврђује се однос загађи-
вача у издувном облаку проласком зрака инфра-
црвене светлости кроз облак и мерењем зрачења 
која је том приликом апсорбована у одређеним 
фреквенцијама. Даљинска детекција је приступ 
мерења тренутних вредности емисије издувних га-
сова на саобраћајници које производи целокупни 
саобраћајни ток и целокупни возни парк.  

Мерења емисија на возилима у покрету кори-
сте уграђене мерне системе за прикупљање пода-
така о емисијама као и података о карактеристика-
ма промене брзине (driving pattern). На овај начин 
се реалне емисије издувних гасова могу регистро-
вати помоћу мерних инструмената [13, 14, 15], а 
узорци се могу анализирати по завршетку путова-
ња ради добијања просечних емисија. Алтернати-
вно, емисије могу се анализирати, а подаци обра-
ђивати и чувати у реалном времену за добијање 
тренутних вредности емисије. 

2.2. Проблем моделовања емисија  
У односу на метод прикупљања података могу 

се дефинисати различити типови емисионих мо-
дела: 
• модели емисионих фактора, 
• модели просечне брзине, 
• режимски модели, 
• модели засновани на мерењима емисија у 

свакој секунди. 
____________________ 

1Циклус вожње је унапред одређена карактери-
стика промене брзине вожње у коме су оперативни 
услови у погледу тренутних брзина, а у неким слу-
чајевима и степен преноса, тачно дефинисани. 

Модели агрегатних емисионих фактора су нај-
једноставнији, са једним емисионим фактором за 
сваку врсту возила и категорију саобраћајнице. 
Емисиони фактори су израчунати као средње вре-
дности поновљених мерења на више возила у ра-
зличитим циклусима вожње, и обично се изража-
вају у односу на масу емитованих загађујућих ма-
терија по возилу и по јединици растојања 
(g/voz/km) или по јединици потрошеног горива 
(g/l). С обзиром на њихову једноставност, ови фа-
ктори су од највеће користи у примени на великом 
просторном обухвату, као што су национални и 
регионални катастри емисија, где су потребне 
информације о возилима са малим нивоом детаљ-
ности [16].  

Модели просечне брзине се заснивају на при-
нципу да просечан емисиони фактор за одређену 
загађујућу материју и одређену врсту возила ва-
рира у зависности од просечне брзине током путо-
вања. Емисија се обично изражава у грамима по 
километру (g/km). У литератури је дефинисан низ 
недостатака ових модела [16] од којих су најзна-
чајнија да: путовања са веома различитим кара-
ктеристикама рада возила, па самим тим и емиси-
оним карактеристикама, могу имати исту просе-
чну брзину; модели просечне брзине не омогућа-
вају прецизну просторну расподелу у процени 
емисија. Најчешће коришћен модел просечне бр-
зине у Европским условима је COPERT IV база 
података. [17].  

У режимским моделима емисиони фактори се 
додељују специфичним режимима рада возила у 
току вожње. Режимско моделиране емисије зах-
тева бележење вредности емисија на издувној це-
ви континуално током испитивања, обично у сва-
кој секунди. Да би се проценили ефекти у вези са 
динамиком вожње анализирају се рад возила у 
различитим режимима и емисије у различитим 
условима саобраћајног тока [8] Тренутно стање 
возила, дефинисано у моделу на основу тренутне 
брзине и убрзања се истовремено бележи са степе-
ном емисије. У једноставнијим типовима дефини-
ше се мали број режима - стање мировања (празан 
ход), убрзање, успорење и кретање равномерном 
брзином [18]. Неколико различитих термина се 
користи да се опишу детаљнији модели: микро-
скопски, непрекидан, он-лине, укључујући и тре-
нутни, који  је одабран као најадекватнији [19].  

Модели засновани на мерењима емисија на 
возилу у свакој секунди су засновани на режим-
ском приступу али из друге перспективе [15]. Овај 
приступ узима у обзир променљиву - специфичну 
снагу возила (VSP - Vehicle Specific Power), која је 
идентификована као корисна променљива за про-
цену емисија путничких возила на бензин. Зас-
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нива се на мерењу емисија на возилу и функција 
је брзине возила, нагиба пута и убрзања. Модели 
засновани на мерењу емисије на возилу у свакој 
секунди користе релативно велике узорке поно-
вљених мерења ради добијања просечне емисије и 
интервалима поверења за просечне вредности. На-
кон прикупљања података из мерења на возилу и 
динамометру, ове информације се обједињавају у 
развоју концепта моделског приступа.  

У раду је одабрано развијање метода мерења 
емисија на возилу у покрету са високом резолуци-
јом, односно у свакој секунди јер се прикупљени 
подаци могу користити за развој свих наведених 
врста модела. 

3. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

Општа методологија саобраћајних истражива-
ња садржи: 
• календар истраживања, 
• временску обухватност, 
• територијалну обухватност, 
• дефинисање узорка, 
• метод истраживања, 
• формирање мерне инсталације, 
• обуку за рад, 
• тестирање процедуре прикупљања података 
• дефинисање начина обраде. 

Календар истраживања. Истраживања су оба-
вљена у јулу и августу 2012. године. Репрезента-
тивност одабраних месеци по питању обима и ст-
руктуре саобраћаја није од великог значаја. Једи-
ни критеријум је био прикупљање довољног броја 
података у свакој секунди за све комбинације бр-
зина и потребних снага. Вожња у овом сезонском 
периоду омогућила је да се минимизира утицај са-
обраћајних захтева на број прикупљених података 
по паровима променљивих. 

Временска обухватност. Временски период 
истраживања у току дана је обухватао вожње у 
трaјању до 90 мин које су реализоване у вршним и 
ванвршним периодима саобраћајног оптерећења. 
Узорци су прикупљени претежно у период од 7 до 
9 часова. 

Територијална обухватност. Услед захтевно-
сти истраживања није било могуће прикупити 
комплетан сет података за цело урбано подручје. 
Истраживање је сведено на прикупљање података 
за саобраћајнице на којима нема уздужног нагиба. 
Трасе истраживања су дефинисане тако да се обе-
збеди заступљеност свих категорија примарне 
уличне мреже (ауто-путева, магистралних, прима-
рних и секундарних саобраћајница), ради добија-
ња довољног броја података о емисијама.  

Дефинисање узорка. Истраживања су обухва-
тала петнаестодневна снимања података о кара-
ктеристикама рада возила и карактеристичним 
емисијама у свакој секунди. Сва мерења су извр-
шена на једном тест бензинском возилу (1.6 ли-
тара). Технологија возила је пре ECE стандарда, 
без катализатора. Возило је произведено 1992. го-
дине и прешло је око 230.000 километар. То га 
сврстава у категорију великих загађивача у оквиру 
читавог возног парка [20]. Истраживање није обу-
хватило разлике услед карактеристика возача.  

Метод истраживања. Од свих приступа прику-
пљања података о емисијама, мерења на возилу у 
покрету су она која показују највише потенцијала 
(описано у поглављу 2). Природа прикупљања по-
датака, с друге стране, не обезбеђује контролисане 
услове као у лабораторији.  

Формирање мерне инсталације. Посебна паж-
ња биће посвећена формирању мерне инсталације 
која омогућава прикупљање података о тренутним 
емисијама гасова возила у покрету. Детаљан опис 
ће бити приказан у наредном поглављу. 

Обука за рад и тестирање процедуре прику-
пљања података су спроведени симултано током 
пробних вожњи. Грешке у овој фази настају услед 
отказа неког од елемената мерне инсталације и ус-
лед грешке у процедури мерења. Унапређене су 
процедуре припреме мерне инсталације и прику-
пљања података да би се минимизирала количина 
неупотребљивих резултата.  

Дефинисање начина обраде. Складиштење по-
датака је предвиђено у табеларној и графичкој фо-
рми да се обезбеди контрола филтрирањем и ви-
зуелним прегледом података.  

4. ФОРМИРАЊЕ МЕРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Мерна инсталација је базирана на интеграцији 
мерног уређаја за прикупљање података о кара-
ктеристикама емисија (Vario+ мерни уређај) и по-
датака о условима у саобраћајном току (ГПС уре-
ђај). Мерење концентрација гасова се заснива на 
електро-хемијском принципу или опционо за веће 
вредности, на NDIR методи (принцип инфрацрве-
них зрака). Мерни уређај омогућава прикупљање 
података о концентрацијама: O2, CO, NO, NO2, 
SO2, H2S, H2, CH4 које се региструју у ppm једи-
ницама (честица у милион) и аутоматски конвер-
тују у mg/m3. Проширени опсег података обухвата 
величине добијене рачунски: CO2, λ (учешће ки-
сеоника у издувном гасу), Ефикасност сагорева-
ња, Температурне губитке и ефикасност, Тачку 
росе (Dew point), NOx, SO2, CO/CO2 однос. До-
датно су регистроване и температуре излазног га-
са и амбијенталног ваздуха. Подаци о кретању до-



V. ðORIĆ  ISTRAŽIVANJE TRENUTNIH EMISIJA IZDUVNIH GASOVA VOZILA.... 

TEHNIKA – SAOBRAĆAJ 61 (2014) 1 110

бијени уз помоћ ГПС уређаја. Тачност тренутне 
брзине кретања је ±0.2 km/h у стању мировања 
док је прецизност већа када је возило у покрету. 

При формирању мерне инсталације уочена су 
три проблема која су решена да би се формирала 
одговарајућа база података [8]: 
• стабилно напајање у периоду истраживања, 
• трансформација података у апсолутне еми-

товане количине и 
• складиштење података. 

Стабилно напајање је обезбеђено употребом 
затвореног акумулатора на бази оловне киселине 
(SLA – Sealed Lead Acid) (Слика 1 – позиција 1). 
Овај тип акумулатора има могућност великог 
броја потпуних пражњења. Капацитет батерије је 
одабран да обезбеди пун радни капацитет у пери-
оду истраживања. Напајање је неопходно за топли 
вод који служи за узорковање гаса који се греје на 
температуру преко 100 C (Слика 1 – позиција 2) и 
за сам мерни уређај (Слика 1 – позиција 3). Потро-
шња батерије је редукована тако што је топли вод 
загреван у фази припреме мерења када је уређај 
повезан на главну напонску мрежу (220V). Пара-
лелно се обављао и процес враћања сензора на ну-
лто стање (чишћење сензора амбијенталним ваз-
духом које се обавља пре сваког мерења – нуло-
вање). Конвертер напона (DC/AC конвертер који 
трансформише једносмерну струју у наизмени-
чну) (Слика 1 – позиција 4) је инсталиран да би се 
обезбедио стабилан напон од 220V. 

 
Слика 1 - Мерна инсталација у возилу 

Возило је прилагођено за потребе трансформа-
ције података у апсолутне емитоване количине. 
Брзина излазног гаса је неопходна да би се извела 
трансформација емисија изражених у ppm и 
mg/m3, у g/s. Брзина издувног гаса је изражена у 
m/s и мери се употребом Питове цеви (Pitot tube2).  
    

2Питова цев је инструмент за мерење притиска 
који служи за одређивање протока и брзине. Често 
се користи за одређивање брзине ваздуха, гаса или 
течности у индустрији или брзине авиона или бро-
дова. 

Количина емитованог (Qgas) гаса је израчуната 
једначином (1) као производ брзине гаса (Vgas) и 
површине попречног пресека издувне цеви (P). 
Промер издувне цеви је одређен на основу полу-
пречник попречног пресека и износи око 0.002 m2. 
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С обзиром да се сви подаци прикупљају са 
временским кораком од 1 секунде могуће је тран-
сформисати емисију на ниво mg/s (2). Да би се 
прорачунала емисија одређене штетне материје у 
утврђеној количини гаса користи се следећа јед-
начина (2). 
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На наредној слици су приказане позиције Пи-
тове цеви (Слика 2 – позиција 1) и сонде за при-
купљање емисија (Слика 2 – позиција 2). Сонда је 
постављена нормално на издувну цев тј. на ток 
издувног гаса. Питова цев је постављена након со-
нде и мало даље тако да позиција сонде што мање 
ремети ток издувног гаса. 

 
Слика 2 - Позиција Питове цеви и сонде 

Складиштење података је обезбеђено у самом 
уређају чија интерна меморија омогућава запис 
8.500 низова података. Тренутни приказ података 
током мерења (коришћењем RS232 протокола) је 
спор и узрокује губитак података, тако да просе-
чно сваки шести податак може бити забележен. 

5. БАЗА ПОДАТАКА 

Укупна база података обједињује петнаестод-
невна снимања карактеристика рада возила и еми-
сија. Прикупљено је око 55000 секунди са пода-
цима за тест возило. Након логичке контроле по-
датака у коначној бази података остало је око 
49.000 података. Вредности убрзања возила су у 
распону од -16 до 16 m/s2, а брзина варира од 0 до 
90 km/h. Мерна инсталација је показала поуздан 
рад са укупно око 5% неупотребљивих података.  
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На наредној слици је приказана провера пода-
така за потенцијалне услове хладног старта. При-
казани су сви снимљени подаци и њихова темпе-
ратура излазног гаса што је потенцијални узрок 
великог стандардног одступања измерених вре-
дности (Слика 3). 

 
Слика 3 – Температура излазног гаса за целу базу 

података 
На слици се јасно издвајају подаци чија је тем-

пература излазног гаса мања (испод 80 °C). Поре-
ђењем два сета података измерених вредности 
емисија у стању мировања: температуре излазног 
гаса мање од 80 °C и целог скупа, нису добијене 
значајне разлике. Закључено да су сви снимљени 
подаци забележени ван зоне рада у условима хла-
дног старта. 

Резултати истраживања су сачувани у виду та-
бела и графички у датотеци који се може кори-
стити уз помоћ Google Earth апликације. На тај на-
чин је омогућена визуелизација података и лако 
повезивање са локацијама, односно претрага базе 
по локацијском критеријуму (Слика 4). Сваки по-
датак приказан је на стварној локацији где је за-
бележен и повезан са табелом која садржи ком-
плетан низ података који чине базу. 

 
Слика 4 – Графички приказ података у kml фајлу 

Повезивањем података са апликацијом засно-
ваном на геореферентним подацима могуће је ге-
нерисати нове типове просторних података. Тако 
је на основу података о позицији возила у покрету 

генерисан податак о рангу саобраћајнице. Поте-
нцијално постоји могућност повезивања са дру-
гим базама података, нпр. Транспортни модел Бе-
ограда ради обезбеђивања додатних података (ка-
пацитети, ограничења брзина, слободне брзине 
итд.)  

Прорачун тренутног убрзања изведен је на ос-
нову тренутне брзине возила као разлика брзине у 
n-тој и n-1 секунди снимања. Убрзање је изражено 
у km/h/s. Емисије издувних гасова возила зависе 
од потребне снаге мотора [21, 22]. Израчунавање 
потребне снаге мотора је изведено као производ 
брзине и убрзања и изражено у km2/h2/s. Апсо-
лутна количина емитованог издувног гаса (за све 
загађиваче у g/s) је израчуната на основу формула 
1 и 2 (поглавље 4).  

Финална база података садржи податке који су 
наведени у следећој табели (Табела 1). 

Табела 1. Садржај базе података за потребе фор-
мирања режимског емисионог модела  

Категорија 
података 

Параметри 

Карактеристике 
возила  

Величина мотора; Пређена 
километража; ЕЦЕ категорија 

Амбијентални 
услови и 
карактеристике 
емитованог 

Амбијентална температура 
(°C); Температура гаса (°C); 
Брзина гаса (m/s); 
Температурни губици; 

Позиција и 
ранг 

Латитуда; Лонгитуда; 
Алтитуда; Ранг саобраћајнице;  

Активности 
возила 

Тренутна брзина (km/h); 
Тренутно убрзање (km/h/s); 
Потребна снага (km2/h2/s); 
Датум; Време; λ;  

Емисије возила HC, CO, NO, CO2 i O2 emisija 
(ppm, mg/m3, g/sek, %) 

5.1. Коригована база података - корекција 
емисија  
Идентификован је низ потенцијалних извора 

грешака од којих се најважнији односи на време-
нско усаглашавање емисија са параметрима сао-
браћајног тока, односно рада возила. 

Након емитовања, а приликом транспорта из-
дувног гаса до мерног инструмента долази до вре-
менских губитака. Емисиони сигнал касни у одно-
су на своје време формирања (а самим тим и у 
односу на карактеристике у саобраћајном току). 
Иако је овај ефекат добро познат, методе за прева-
зилажење овог ефекта се не појављују у великој 
мери [23, 24] Кашњење је уобичајено третирано 
фиксним померањем измерене емисије за одређе-
ни временски период. Међутим, издувни гас који 
се узоркује није у константном закашњењу, а ва-
рира више од једне секунде у зависности од про-
тока гаса у издувном систему. Значајне промене у 
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времену кашњења јављају се због различите бр-
зине издувних гасова. У принципу, мали проток 
гаса при ниском броју обртаја мотора и малом оп-
терећењу мотора изазива велико кашњење, док ве-
лики проток при високом броју обртаја и великом 
оптерећењу мотора доводи до малог кашњења 
[23].  

Поред кашњења, издувни гасови се мешају у 
издувном систему и воду за узорковање током 
транспорта до мерног уређаја. То доводи до оп-
штег поравнавања пикова тренутних емисија, че-
сто у периоду дужем од једне секунде. Динамика 
мешања и поравнавања емисија пикова, такође ће 
зависити од протока гаса [25]. Као последица тога, 
емисиони пикови често не одражавају карактери-
стичне услове у саобраћајном току. 

Одређена врста компензације мора да се при-
мени на подацима да би се поништили ефекти ка-
шњења и повратиле екстремне вредности сигнала 
емисије. Возило и мерна инсталација су посматра-
ни као систем у коме се јавља константни и дина-
мички део закашњења (одзив мерног уређаја). Ко-
нстантни део кашњења је утврђен визуелним пре-
гледом података и он се због целокупне динамике 
кашњења сигнала разликовао за различите вожње. 
За карактеристичне реперне тачке поклапања су 
одабрани моменти када долази до пораста брзине 
кретања са нулте вредности и пораста емисије са 
вредности у условима празног хода. 

Утврђивање динамике реакције сензора је де-
финисано употребом теорије контроле система 
[26]. Реакција мерног уређаја дефинисана је на ос-
нову снимања понашања уређаја у стабилним ус-
ловима рада са познатом емисијом. Овакво уоп-
штавање се сматра довољно прецизним да опише 
понашање система. Уређај је прикључен на вози-
ло у мировању и сниман је његов одзив на улазни 
сигнал. Вредност улазног сигнала је очитана са 
уређаја након времена које је било потребно за 
добијање стабилне излазне (измерене вредности). 
Улазни сигнал је посматран као степенаста фун-
кција (у којој вредност емисије тренутно скаче на 
излазну вредност).  

Резултати снимања промене вредности CO су 
представљени на следећој слици (Слика 5). При-
казане су две реакције инструмента у различитим 
условима које се стабилизују око сличне вредно-
сти излаза. Види се да код првог узорка (светла 
линија) долази и до прекорачења стабилне вред-
ности што је резултат претходно наведене апро-
ксимације улазне емисије. Одабрана је крива до-
бијена из другог узорка (тамна линија) која прика-
зује стабилнији одзив. 

На основу статичког снимања одзива уређаја 
формиран је скуп података који служи за дефини-
сање преносне функције уређаја. Преносна фун-
кција описује динамику промене регистроване 
емисије на самом уређају током времена када је на 
улаз доведена степенаста функција емисије. За 
идентификацију функција приказаних одзива си-
стема на степенасту функцију коришћен је MA-
TLAB. Препознате су и дефинисане функције пре-
носа за CO, CH4 и NOx у сегменту када функција 
расте до константне вредности и када функција 
пада до вредности емисије у празном ходу. 

 
Слика 5 - Статичко снимање одзива уређаја – 

пораст емисије CO 
Резултат идентификације система су елементи 

преносне функције (нуле и полови). Одабране су 
функције преноса трећег реда (функција опадају-
ћег пригушења са два имагинарна и једним реа-
лним полом). Позиције имагинарних полова су де-
финисане на основу однос пригушења (ζ) и при-
родна фреквенција непригушених осцилација (ωн). 
Једначина функције преноса у „s“ домену има об-
лик једначине (3). 
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где је: Kp – пропорционални прираштај система 
(proportional gain), ζ – однос пригушења (damping 
ratio), ωn – природна фреквенција непригушених 
oscilacija (natural undamped frequency) и Tp3 – 
реални пол. 

Преносном функцијом је дефинисана закони-
тост по којој долази до прелаза из степенасте у 
реалну излазну функцију, која представља оно 
што мерни уређај региструје. Супротна функција 
је инверзна преносна функција која дефинише 
трансформацију сигнала у супротном смеру. Од-
зив мерног уређаја није тренутан па се користи 
инверзна преносна функција да би се реални, сни-
мљени сигнал који бележи одређено закашњење,  
реконструисао ради добијања сигнала на излазу из 
издувне цеви. Инверзна преносна функција пра-
ктично служи да би се сигнал који је уређај ре-
гистровао, „убрзао“. На тај начин се елиминише 
утицај мерног уређаја на изобличење емисије.  
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Реконструкција инверзне функције и трансфо-
рмација података изведена је у MATLAB- у – се-
гмент Simulink. Формиран је симулациони блок 
дијаграм који опонаша ефекат инверзне преносне 
функције. Резултат је коригован емисиони сигнал 
којим је обезбеђена бржа реакција сигнала на про-
мену брзине (Слика 6). Прекорачење максималне 
регистроване емисије је такође дефинисано пре-
носном функцијома (последично и њеном инвер-
зном функцијом). 

 
Слика 6 – Модификација излазног сигнала (Simu-

link) 
Реакција уређаја је убрзана у случајевима када 

емисије расту и опадају. На представљеној лока-
цији сигнал је убрзан за 6 секунди. Резултат је 
побољшање у реакцији. Ипак, изгубљене инфор-
мације није могуће повратити већ се само прибли-
жити реалности остваривањем бржих реакција 
приликом убрзања и успорења као и контролиса-
но појачавање сигнала услед ефекта поравнавања 
и губљења максимума. 

Укупно није извршена значајна модификација 
података о емисијама, с обзиром на величину про-
мене укупне емисије (мање од 2%). Кориговањем 
података по временској оси постигнуто је да се за 
сваку комбинацију брзина/потребна снага добије 
тачнија вредност тренутне емисије елиминисањем 
утицаја мерног уређаја на резултат. 

6. ЗАКЉУЧАК 

У раду је представљена мерна инсталација ра-
звијена за потребе прикупљања података о тре-
нутним емисијама и тренутним брзина саобраћа-
јног тока. Дефинисани су проблеми у процесу раз-
воја инсталације и понуђена решења за превази-
лажење проблема.  

Презентована је методологија прикупљања по-
датака чији је интегрални део представљао развој 
мерне инсталације. Формирана је база података о 
тренутним емисијама и подацима о тренутним бр-
зинама, убрзањима и потребним снагама возила у 

покрету. Представљени су и додатни елементи и 
потенцијална проширења базе података. 

Истакнута је потреба за кориговањем изме-
рених емисија због закашњења које настаје услед 
немогућности мерног уређаја да довољно брзо од-
реагује на промене нивоа емисија. Коришћена је 
теорија контроле система и развијен приступ за 
редукцију утицаја мерног уређаја на резултате ме-
рења.   

Добијена база података представља основу за 
развој емисионих модела. Подаци високе фрекве-
нције (на нивоу секунде) омогућавају развијање 
свих врста емисионих модела, у односу на ниво 
агрегације података, од најпрецизнијих до најоп-
штијих модела. За формирање коначних модела 
потребано је наставити истраживања на различи-
тим врстама возила у зависности од запремине 
мотора, врсте погонског горива и емисионог (EU-
RO) стандарда. 
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SUMMARY 

INSTANTANEOUS VEHICLE EMISSIONS ON STREET NETWORK  
In this paper, the methodology for collecting second-by-second instantaneous emission data of basic 
exhaust gases is presented. The data serves as a base for vehicle emission estimation of traffic flow. 
Measurement system is based on GPS and gas analyser integration. Survey was conducted in real 
traffic conditions in order to capture locally specific traffic and emission characteristics. This 
approach overcomes the shortcomings of laboratory emission tests. The solutions for data collection 
problems are presented. Focus was given to data time synchronization and gas analyzer response 
delay cancelation.   
Key words: instantaneous vehicle emissions, instantaneous speed, emission modelling 




