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SYSTEM DO INDYKOWANIA SILNIKA O ZS W WARUNKACH TRAKCYJNYCH 

 

W artykule opisano sposób przeprowadzonego montażu systemu do indykowania Indimicro 602 firmy AVL do silnika o ZS 

pojazdu badawczego marki Fiat Qubo, oraz pokazano możliwości mobilnego stanowiska w warunkach trakcyjnych.  

 

WSTĘP 

Od wielu lat silnik spalinowy jest podstawowym źródłem napę-
du pojazdów samochodowych jak również innych środków transpor-
tu. Wg prognoz na lata 2020-2050 silnik spalinowy będzie podsta-
wowym źródłem napędu pojazdów [3]. Badania dotyczące pracy 
silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym prowadzi się w wa-
runkach ustalonych (statycznych) oraz nieustalonych (dynamicz-
nych). Zazwyczaj ww. badania odbywały się w warunkach laborato-
ryjnych (stacjonarnych). Podczas prowadzonych badań oprócz 
pomiarów parametrów operacyjnych silnika prowadzi się również 
pomiary emisji spalin, które wymagają szczególnych warunków 
laboratoryjnych. Dotychczasowe procedury homologacyjne pojaz-
dów wymagały znormalizowanych testów na hamowniach silniko-
wych i podwoziowych, które jednak nie odzwierciedlały emisji sub-
stancji szkodliwych w rzeczywistych warunkach eksploatacji pojaz-
dów [14]. Jak powszechnie wiadomo to praca silnika spalinowego 
pojazdu przebiega głównie w warunkach dynamicznych [9,10,13]. 
Jednak w zakresie badań pracy silnika spalinowego w warunkach 
dynamicznych nie opracowano dotychczas spójnej i jednoznacznej 
metodyki badań– nie powstały uregulowania normatywne dotyczące 
tego typu badań. Obszerne badania w zakresie pracy silnika o ZS w 
warunkach dynamicznych autorzy publikacji m.in. [8,10,11,12,13,], 
które jak podawano odwzorowały rzeczywiste warunki pracy silnika 
o ZS. W prowadzonych badaniach wykorzystano metodę swobod-
nego rozpędzania wywołanego skokową zmianą położenia dźwigni 
sterującej dawką paliwa silnika badawczego, ustawionego na sta-
nowisku hamownianym (badania laboratoryjne). Proces swobodne-
go rozpędzania silnika nie występuje jednak w normalnej eksploata-
cji silnika trakcyjnego. Badania w tych warunkach mają jednak wiele 
zalet polegających choćby na możliwości powtarzalnej realizacji 
warunków dynamicznych oraz na wspomnianym odniesieniu para-
metrów zmierzonych, do tych z charakterystyki zewnętrznej eksplo-
atacyjnej, a więc do warunków statycznych. W ostatnim okresie 
wzrasta wprawdzie zainteresowanie zagadnieniami pracy silnika w 
warunkach dynamicznych ale jednak głównie z uwagi na uregulo-
wania prawne dotyczące poziomu emisji składników toksycznych 
spalin, które to uregulowania wymuszają kontrolę emisji w warun-
kach dynamicznych - odzwierciedlających rzeczywistą pracę silnika 
pojazdu w ruchu. Dotychczasowe badania trakcyjne skupiały się 
głównie na pomiarze parametrów toksyczności spalin pojazdów 
będących w ruchu [1,4,14]. Nieliczne są jednak prace, w których 
wyjaśniano by eksperymentalnie specyfikę pracy silnika spalinowe-
go w warunkach dynamicznych (pojazd w ruchu) oraz wpływu pro-
cesu spalania w tychże warunkach na parametry ekologiczne silnika 
[5,6]. Indykowanie silnika spalinowego oznacza pomiar szybko-
zmiennych ciśnień w cylindrze silnika i stanowi podstawę jakościo-
wej i ilościowej analizy zjawisk cieplno-chemicznych oraz przepły-

wowych zachodzących w silniku. Znajomość przebiegu ciśnienia, 
temperatury i współczynnika nadmiaru powietrza w komorze spala-
nia jest niezbędna przy doskonaleniu procesu spalania z jednocze-
snym uwzględnieniem możliwości ograniczenia szkodliwych, tok-
sycznych składników w spalinach [7]. Rejestrowanie ciśnienia w 
komorze spalania prowadzi się również do oceny stanu techniczne-
go silnika. 

W celu analizy przebiegu procesu spalania w rzeczywistych 
(dynamicznych) warunkach trakcyjnych pojazdu wykonano mobilne 
stanowisko badawcze, w którym wykonano montaż systemu do 
indykowania Indimicro 602 firmy AVL do silnika o zapłonie samo-
czynnym samochodu Fiat Qubo 1,3 MultiJet [2]. Dodatkowo rozsze-
rzono możliwości stanowiska badawczego o zewnętrzny układ 
zasilania paliwem, który pozwala na zasilanie silnika pojazdu innymi 
paliwami np. alternatywnymi, bez konieczności każdorazowej wy-
miany paliwa w głównym zbiorniku. 

W artykule opisano sposób przeprowadzonego montażu sys-
temu do indykowania Indimicro 602 firmy AVL do silnika o ZS po-
jazdu badawczego marki Fiat Qubo, oraz pokazano możliwości 
mobilnego stanowiska w warunkach trakcyjnych.  . 

1. OPIS MOBILNEGO STANOWISKA BADAWCZEGO  

Dostosowanie pojazdu badawczego zrealizowano w Laborato-
rium Katedry Pojazdów Samochodowych Politechniki Lubelskiej. 
Obiektem prac był pojazd marki Fiat Qubo z silnikiem o zapłonie 
samoczynnym spełniającym normy spalin określone normą Euro 5 
oraz z pięciostopniową skrzynią biegów. W pojeździe badawczym 
zamontowano dodatkowy (zewnętrzny) układ zasilania, pozwalający 
na szybką wymianę badanych paliw. Dane techniczne silnika samo-
chodu badawczego pokazano w tabeli nr 1 oraz zdjęcia poglądowe 
na Rys. 1-3. 

 
Tab. 1. Dane techniczne silnika 1.3 Multijet pojazdu  

badawczego Fiat Qubo 
Liczba cylindrów 4 

Średnica cylindra (mm) 69.6 

Skok tłoka (mm) 82 

Pojemność całkowita (cm3) 1248 

Moc maksymalna (kW CEE) 55 

Moc maksymalna (KM CEE) 75 

Funkcjonowanie przy mocy maksymalnej (obr./1 min) 4000 

Moment maksymalny (Nm CEE) 190 

Moment maksymalny (kgm CEE) 19.4 

Prędkość obrotowa przy momencie maksymalnym (obr./1 min) 1500 

Obroty na biegu jałowym (obr/1’) 850 ± 20 

Stopień sprężania 16.8 : 1 

 



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

  

 

   

1298 AUTOBUSY 12/2017 
 

 
Rys. 1. Widok mobilnego stanowiska badawczego- widok przedniej 
części pojazdu 

 

 
Rys. 2. Widok mobilnego stanowiska badawczego - widok tylnej 
części pojazdu 

 

 
Rys. 3. Widok mobilnego stanowiska badawczego- widok komory 
silnika pojazdu i wnętrza pojazdu (górny prawy róg):1 Miejsce mon-
tażu czujnika AVL- gniazdo świecy żarowej pierwszego cylindra. 2. 
Cęgi pomiarowe – pozyskanie sygnał sterowania wtryskiwaczem 
pierwszego cylindra. 3. Miejsce pozyskania sygnału czujnika GMP – 
czujnik indukcyjny  4. Elementy dodatkowego układu paliwowego – 
A. zaworki zwrotne, B. Przekaźnik z bezpiecznikiem. C. Przewody 
paliwowe (zasilający i powrotny z dodatkowej pompy paliwa i dodat-
kowego filtra). D. Włącznik dodatkowego układu paliwowego.5. 
moduł  pomiarowy AVL i przetwornik AVL Uniwersal Pulse Condi-
tioner (fotel pasażera). 

 

 
Rys. 4. Podłączenie systemu Indimicro firmy  AVL [2] 

 
Do indykowania silnika pojazdu badawczego wykorzystano 

system rejestrujący INDIMICRO 602 firmy AVL z wbudowanym  
wzmacniaczem  sygnału,  współpracującym  z  czterema  analogo-
wymi kanałami wejściowymi oraz dwoma wejściami cyfrowymi, 
pozwalającymi na rejestracje parametrów szybkozmiennych w 
czasie rzeczywistym. Schemat podłączenia systemu pokazano na 
Rys. 4 natomiast rozmieszczenie poszczególnych elementów na 
Rys. 3.   
 

Sygnały rejestrowane przez system AVL Indimicro to: 
– przebieg ciśnienia wewnątrz cylindra -  rejestrowano za pomocą 

czujnika  piezoelektrycznego  AVL  GH13P (Rys.5) zamontowa-
nego w gnieździe świecy żarowej pierwszego cylindra za pomo-
cą adaptera (Rys.6), którego sygnał został przetworzony w 
wzmacniaczu – moduł pomiarowy AVL (Rys.7), którego para-
metry techniczne pokazano w tab.2; 
 

    
Rys. 5. Adapter czujnika  Rys. 6. czujnik piezoelektryczny AV 

LGH13P 
 
Do rejestracji ciśnień szybkozmiennych w cylindrze silnika sto-

suje się zazwyczaj piezoelektryczne czujniki ciśnienia (Rys.5), w 
których wykorzystywany jest efekt piezoelektryczny, polegający na 
generowaniu ładunku elektrycznego przez kryształ kwarcu pod 
wpływem przyłożonej do niego siły. Przetwornik tego typu musi 
współpracować z wzmacniaczem ładunku, który przetwarza wytwo-
rzony przez kryształ ładunek na napięcie elektryczne (Rys.6). Na-
pięcie to rejestrowane jest przez kartę pomiarową zainstalowaną w 
komputerze. Uzyskane w ten sposób dane są zapisywane na dysku 
i mogą być w dalszej kolejności poddane analizie [7].  
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Rys. 7. Moduł pomiarowy AVL IndiMicro 602 [Błąd! Nie można 
odnaleźć źródła odwołania.] 

 
– sygnał analogowy informujący o położeniu wału korbowego 

silnika pozyskano z czujnika indukcyjnego współpracującego z 
zębatym kołem zamachowym za pośrednictwem przetwornika 
analogowo-cyfrowego AVL Uniwersal Pulse Conditioner 389Z01 
(Rys.8); 
 

– parametry wtrysku analizowano na podstawie analogowego 
sygnału sterowania wtryskiwaczem po przetworzeniu  na sygnał 
cyfrowy. 
 

Tab. 2. Dane techniczne systemu AVL IndiMicro 602 [2] 
Parametr wartości

Analogowe kanały wejścia 4 kanały dla czujników piezoelektrycznych

Częstotliwość próbkowania 1 MHz na kanał

Rozdzielczość ADC 16 bit

Analogowy sygnał wejściwy ± 10 V

Wejście kąta obrotu wału korbowego 2 x TTL dla CDM, TRG i 2 x LVDS dla CDM, TRG

Cyfrowy kanał wejściowy 2 kanały

Interfejs CAN tak

Zakres wejściowy (piezoelektryczny) do 14400 pC

liniowość ± 0,01% zakresy

Filtry 2,5,10,20,50,100kHz

System IndiCom Mobile  
 
Mobilne stanowisko badawcze rozbudowano o diagnoskop 

CDIF III, na którym odczytywano rzeczywiste wartości fizyczne 
występujące w poszczególnych elementach układu sterowania 
silnika pojazdu badawczego tj. temperatura zasysanego powietrza, 
temperatura paliwa, temperatury cieczy chłodzącej wartości doła-

dowania powietrza, ilość wtryskiwanego paliwa i wiele innych. Mie-
rzone parametry maja wpływ na przebieg procesu wtrysku oraz 
spalania, a co za tym idzie na osiągi uzyskiwane przez pojazd. 
Widok diagnoskopu CDIF III pokazano na Rysunku 10. 

 
Rys. 8. Widok przetwornika AVL Uniwersal Pulse Conditioner 
389Z01 [2] 
 

Na Rysunku 9 pokazano schematycznie rozmieszczenie ele-
mentów mobilnego stanowiska z zamontowanym systemem do 
indykowania Indimicro firmy AVL, który zainstalowano wg schematu 
pokazano na Rysunku 4. Sygnał ciśnienia doprowadzany jest do 
komputera rejestrującego (8) z czujnika ciśnienia AVL GH13P (3), 
współpracującego z odpowiednim torem pomiarowym. Koniecznym 
sygnałem dla prawidłowego funkcjonowania systemu do indykowa-
nia silnika jest położenie wału korbowego, którego analogowy sy-
gnał pozyskano z czujnika indukcyjnego (4) współpracującego z 
zamachowym kołem zębatym. Sygnał analogowy został zamieniony 
na sygnał cyfrowy za pośrednictwem przetwornika analogowo-
cyfrowego AVL Uniwersal Pulse Conditioner 389Z01 (5). Sygnał 
otrzymany z przetwornika analogowo-cyfrowego umożliwił zapis 
zmiany ciśnienia w cylindrze w funkcji położenia wału korbowego 
badawczego silnika o ZS.    

 
 
 

 
Rys. 9. Schemat mobilnego stanowiska badawczego: 1. Silnik o ZS pojazdu badawczego, 2. Wtryskiwacz Piezoelektryczny I cylindra, 
3. Czujnik piezoelektryczny AVLGH13P zintegrowany z adapterem zamontowany w gnieździe świecy żarowej I cylindra, 4.   Czujnik induk-
cyjny położenia wału korbowego, 5.  Przetwornik AVL Uniwersal Pulse Conditioner 389Z01, 6.  Moduł pomiarowy AVL IndiMicro 602, 7. 
Cęgi pomiarowe, 8.  Mobilny komputer z oprogramowaniem IndiCom firmy AVL. 
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Rys. 10. Widok Diagnoskopu CDIF III 

2. INDYKOWANIE SILNIKA O ZS W WARUNKACH 
TRAKCYJNYCH  

Indykowanie silnika o zapłonie samoczynnym w warunkach 
trakcyjnych (dynamicznych) wykonywano podczas jazdy pojazdem 
badawczym w rzeczywistym ruchu drogowym oraz symulując jazdę 
tym pojazdem na hamowni podwoziowej, dla pojazdów z napędem 
na dwie osie np. typu DF4FS-HLS będącej w posiadaniu Laborato-
rium Katedry Pojazdów Samochodowych Politechniki Lubelskiej. 
Schemat stanowiska badawczego pokazano na Rysunku 11. 
W skład hamowni podwoziowej DF4FS-HLS wchodził: 
– stacjonarny (pierwszy) zestaw rolkowy z hamulcem elektrowiro-

wym oraz pompą hydrauliczną; 
– ruchomy (drugi) zestaw rolkowy z hamulcem elektrowirowym, 

pompą hydrauliczną oraz silnikiem przekładniowym do dopę-
dzania; 

– pulpit sterujący (tablica rozdzielcza); 
– sterowanie układem hydraulicznym;  
– dmuchawa osiowa do chłodzenia pojazdu; 
– komputer PC z oprogramowaniem hamowni. 

 

 
Rys. 11. Stanowisko badawcze symulujące ruch pojazdu w warun-
kach trakcyjnych: 1. Samochód badawczy Fiat Qubo z silnikiem 1.3 
Multijet 2. Komputer z zainstalowanym oprogramowaniem AVL 3. 
System do indykowania silnika AVL Indimicro 602 4. Hamownia 
podwoziowa DF4FS-HLS  5. Oprogramowanie AVL IndiCom V2.7 

 

Zarejestrowane wartości ciśnienia w komorze spalania, prze-
biegi wtrysku paliwa zapisywano na przenośnym komputerze, po 
czym poddawano analizie w dedykowanym programie Indicom firmy 
AVL.    

Uzyskane wyniki pozwalały na analizę istotnych parametrów 
procesu spalania tj. przebieg wywiązywania ciepła i ilość wywiąza-
nego ciepła, maksymalne ciśnienie spalania, przebieg prędkości 
obrotowej silnika i inne. Powyższe wartości pozwalały na obliczenie 
średniego ciśnienia indykowanego w kolejnych cyklach pracy silnika 
oraz wartości średnie, minimalne, maksymalne i odchylenie stan-
dardowe średniego ciśnienia indykowanego, prędkości obrotowej 
silnika, maksymalnego ciśnienia spalania i maksymalnej prędkości 
narastania ciśnienia obliczono ze wszystkich cykli pracy silnika. Na 
Rysunkach 11-13 pokazano przykładowe przebiegi oraz wartości 
istotnych parametrów pracy silnika o ZS. 
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Rys. 12. Przykładowy przebieg i maksymalne wartości wywiązywa-
nia ciepła (Q1), ilość wywiązanego ciepła (I1), ciśnienia spalania 
(PCYL1) dla 1 cyklu pracy silnika oraz wartości średniego ciśnienia 
indykowanego (IMEP1) i prędkości obrotowej silnika (SPEED), oraz 
wartości średnie, minimalne i maksymalne średniego ciśnienia 
indykowanego, prędkości obrotowej silnika, maksymalnego ciśnie-
nia spalania (PMAX1) i maksymalnej prędkości narastania ciśnienia 
(RMAX1), odchylenie standardowe (STD). 
 

 
Rys. 13. Przykładowy przebieg średniego ciśnienia indykowanego 
(IMEP1) dla 100  cykli pracy silnika. 
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Rys. 14. Przykładowy cyfrowy przebieg sygnału sterującego otwar-
ciem wtryskiwaczy dla wybranego  cyklu pracy silnika. 

PODSUMOWANIE 

Konieczność badania pracy silnika spalinowego o zapłonie sa-
moczynnym w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego wymusi-
ła wykonanie mobilnego stanowiska badawczego na bazie samo-
chodu Fiat Qubo, w którym został zamontowany system do indyko-
wania Indmicro 602 firmy AVL. Możliwości rejestracji parametrów 
szybkozmiennych silnika (parametrów wtrysku, parametrów procesu 
spalania) oraz późniejsza ich analiza w programie Indicom firmy 
AVL, pozwala na poszerzenie dotychczasowego stanu wiedzy w 
zakresie specyfiki pracy silnika o ZS w warunkach trakcyjnych 
(dynamicznych). Dodatkowo wykonane mobilne stanowisko badaw-
cze pozwala na prowadzenie badań pracy silnika o ZS zasilanego 
paliwami alternatywnymi. Zamontowany zewnętrzny układ zasilania 
paliwem pozwala na szybką wymianę analizowanych badanych 
paliw.  

Wykonane i opisane w artykule stanowisko badawcze z za-
montowanych systemem do indykowania silnika na bazie samocho-
du Fiat Qubo, można rozbudować o mobilne systemy do analizy 
toksyczności spalin, co daje możliwości pełnej analizy pracy silnika 
o zapłonie samoczynnym w warunkach trakcyjnych i wpływu tej 
pracy na parametry ekologiczne spalin (również przy zasilaniu 
silnika paliwami alternatywnymi). 
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Diesel engine indication system in traction conditions 

This article describes how to install the Indimicro 602 

Indication System from AVL company to the Fiat Qubo re-

search vehicle, and  demonstrates the possibilities of a mo-

bile station in traction conditions. 
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