
 

 
 

 

        

 

Maciej LISOWSKI PTNSS–2015–3519 

 

Simulation research on environmental impact parameters  

for filling the cylinder engine 
 

The article presents the results of assessing the impact of environmental parameters (temperature and pres-

sure) to fill a cylinder internal combustion engine. Data for the assessment determined on the basis of the model 

diesel engine. The masses of air enclosed in the working space of the cylinder, for different values of the envi-

ronmental parameters were calculated using a mathematical model based on the Navier-Stokes. Simulations 

were performed throughout the speed range of the engine. Model results are presented as depending on the 

filling factor as a function of ambient temperature and pressure for constant speed. Designated trend line equa-

tion are the same relationship to calculate a correction factor for the fill factor. 
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Symulacyjne badanie wpływu parametrów otoczenia  

na napełnienie cylindrów silnika spalinowego 

 
W artykule przedstawiono wyniki oceny wpływu parametrów otoczenia (temperatury i ciśnienia) na napeł-

nienie cylindrów silnika spalinowego. Dane do oceny wyznaczono na podstawie badań modelowych silnika o 

zapłonie samoczynnym. Masy powietrza zamknięte w przestrzeni roboczej cylindra, dla różnych wartości para-

metrów otoczenia, obliczono przy zastosowaniu modelu matematycznego opartego na równaniach Naviera-

Stokesa. Symulacje wykonano całego zakresu prędkości obrotowych wału korbowego silnika. Wyniki badań 

modelowych zaprezentowano jako zależności współczynnika napełnienia w funkcji temperatury i ciśnienia oto-

czenia dla stałej prędkości obrotowej. Wyznaczone równania linii trendu stanowią tym samym zależność do 

obliczenia współczynnika korekcji dla współczynnika napełnienia. 

Słowa kluczowe: napełnienie, temperatura otoczenia, ciśnienie barometryczne, współczynnik korekcji   

 

1. Wstęp 

Procedury badawcze, według których dokonuje 

się badań silników określają wyposażenie silnika i 

warunki otoczenia w jakich powinno się prowadzić 

badania  Warunki otoczenia określone są między 

innymi przez temperaturę i ciśnienie barometrycz-

ne. Stąd niejednokrotnie w badaniach eksperymen-

talnych konieczne jest sprowadzenia parametrów 

otrzymanych w warunkach rzeczywistych, do pa-

rametrów jakie otrzymano by w warunkach okre-

ślonych w normach jako normalne. Normy podają 

warunki prowadzenia badań oraz zależności według 

których sprowadza się parametry pracy silnika do 

warunków normalnych. Na przykład według DIN 

70020 zależność określająca współczynnik korekcji 

(CF) jest następująca [3]: 
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W niniejszej pracy zaproponowano zależności 

współczynnika korekcyjnego dla współczynnika 

napełnienia osobno dla temperatury i ciśnienia. 

Takie ujęcie jest według autora lepsze ze względu 

na różny wpływ temperatury i ciśnienia na napeł-

nienie. 

 

 

2. Metodyka badań 

Przeprowadzone badania mają charakter symu-

lacyjny. Zastosowano model matematyczny układu 

dolotowego należący do grupy modeli jednowymia-

rowych uwzględniających zasadę zachowania ener-

gii. Do opisu zjawisk w przewodzie dolotowym 

niezbędny jest opis zjawisk w cylindrze. W tym 

przypadku użyto modelu zerowymiarowego. 

Model zakłada przepływ powietrza pomiędzy 

trzema szeregowymi układami otoczenie – układ 

dolotowy – cylinder – otoczenie opisany podsta-

wowymi równaniami sformułowanymi dla ogólne-

go modelu płynu wynikającymi z trzech podstawo-

wych zasad mechaniki [1]: 

 - zasady zachowania masy, 
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 - zasady zachowania pędu i momentu pędu, 
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Zachodzące w cylindrze silnika zjawiska opisano 

równaniami zachowania masy i energii [1]: 

 wd mm
dt

d
m
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d
   (4) 

wd EUE     (5) 

Uwzględnienie założeń upraszczających pozwo-

li sprowadzić równania (1,2,3), opisujące zjawiska 

w przewodzie dolotowym do postaci [1]: 
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Natomiast równania dla cylindra [1]: 
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ccccc VRmVp     (9) 

Równania (6-9) rozwiązano wykorzystując jaw-

ną metodę MacCormacka [1] jako szczególnie 

przydatną do rozwiązywania nielepkich przepły-

wów gazu. 

 

Rys. 1. Interfejs graficzny programu symulacyjnego 

układu dolotowego 

Źródło: Opracowanie własne 

Na rysunku 1 przedstawiono interfejs graficzny 

do programu w środowisku Mat Lab. Umożliwia on 

obliczenie wartości: 

- masy powietrza pozostającej w cylindrze po 

zamknięciu zaworu dolotowego, 

- przebiegu ciśnienia w przewodzie dolotowym 

w zależności od kąta OWK, 

- przebiegu ciśnienia w cylindrze w zależności 

od kąta OWK, 

- temperatury w cylindrze [1]. 

 

 

 

3. Badania 

Do badań symulacyjnych użyto silnik o zapło-

nie samoczynnym SW 680. Symulacje wykonano 

dla prędkości obrotowych wału korbowego silnika 

z zakresu od 1000 obr/min do 2200 obr/min z kro-

kiem co 200 obr/min. Wielkością wynikową była 

masa powietrza w cylindrze po zamknięciu obu 

zaworów. 

Zakres badanych ciśnień zawierał się w prze-

dziale od 50000 Pa do 105000 Pa z krokiem co 

5000 Pa), a temperatury otoczenia przyjmowano z 

zakresu od 203 K do 373 K z krokiem co 10 K.  

 

 
Rys. 2. Wyniki symulacji dla ciśnienia otoczenia p 

= 50000 Pa i temperatury 298 K i dla temperatury 

otoczenia T = 203 K i ciśnienia p = 100000 Pa  

Źródło: Opracowanie własne 

Przy symulacji wpływu ciśnienia ustalano war-

tość temperatury na 298 K (temperatura normalna), 

natomiast przy badania wpływu temperatury usta-

lano wartość ciśnienia na 101300 Pa (ciśnienie w 

warunkach normalnych). Na rysunku 2 przedsta-

wiono wynik pojedynczej symulacji. Umieszczona 

na każdym wykresie tabelka z wartościami masy 

powietrza dla rozpatrywanych prędkości obroto-

wych wykorzystywana była do dalszych analiz. 

4. Wyniki badań 

Wyniki wszystkich symulacji użyto do wyzna-

czenia wartości współczynników napełnienia i 

podano w tabelach 1 i 2 oraz przedstawiono w 

postaci graficznej dla oceny wpływu ciśnienia 

(rys.3.) i temperatury (rys.4.). 

Na rysunku 3 widać liniową zależność współ-

czynnika napełnienia od ciśnienia otoczenia, przy 

czym linie dla prędkości od 1000 obr/min do 1800 
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obr/min pokrywają się. Linie dla prędkości obroto-

wych 2000 obr/min i 2200 obr/min również się 

pokrywają lecz położone są nieznacznie niżej od 

pozostałych. Największa różnica występuje w za-

kresie wyższych ciśnień i wynosi około 2%. Rów-

nanie wyznaczonej linia trendu, stanowiącej jedno-

cześnie szukane równanie do obliczenia współ-

czynnika napełnienia w dowolnych warunkach, 

przyjmie postać: 
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Rys. 3. Zależność współczynnika napełnienia od 

ciśnienia otoczenia 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rys. 4. Charakterystyka zmian współczynnika 

napełnienia od temperatury otoczenia 

Źródło: Opracowanie własne 

Rozbieżności pomiędzy poszczególnymi liniami 

rys.4. nie przekraczają 10%. Jedynie w przypadku 

linii dla 2200 obr/min i skrajnie niskich temperatur 

otoczenia różnica sięga około 15 %. 

Podobne rozbieżności występowały w moich 

wcześniejszych badaniach właśnie dla prędkości 

obrotowej 2200 obr/min przy czym były to roz-

bieżności pomiędzy wynikami badań eksperymen-

talnych silnika SW 680, a wynikami symulacji. 

Generalnie różnice nie przekraczały 5% [1]. 

Linie (rys. 4) można opisać równaniem potęgo-

wym o postaci: 
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5. Wnioski 

W większości opracowań dotyczących wpływu 

parametrów otoczenia (ciśnienia i temperatury) 

określa się ich wpływ na wyjściowe parametry 

pracy silnika, to jest moc i moment obrotowy, brak 

jest natomiast danych dotyczących wpływu ciśnie-

nia i temperatury na współczynnik napełnienia. 

Oczywiście jest to zrozumiałe gdyż to właśnie moc 

i moment obrotowy są parametrami które zazwy-

czaj się porównuje. 

Opracowany przez autora dodatkowy program 

umożliwia obliczenie teoretycznych wartości mocy 

i momentu obrotowego na podstawie uzyskanych 

wartości współczynnika napełnienia. Program do-

datkowy wymaga jednak przyjęcia wartości spraw-

ności, co może sprawić, że uzyskane wyniki będą 

różnić się od wartości uzyskanych w badaniach 

eksperymentalnych. Symulacje przeprowadzone 

przez autora opublikowane w innych pracach [1] 

potwierdzają wystarczającą zgodność wyników 

badań modelowych z wynikami badań eksperymen-

talnych. 

Zaproponowane w niniejszym opracowaniu za-

leżności opisujące wpływ rozpatrywanych warun-

ków otoczenia na napełnienie wydają się być wy-

godne do zastosowania w praktyce. Pozwalają one 

uzyskać wartość współczynnika napełnienia na 

podstawie wartości ciśnienia i temperatury otocze-

nia. Oczywiście proponowane zależności dotyczą 

symulacji przeprowadzonych dla konkretnego sil-

nika jednak sama symulacja napełnienia ma charak-

ter ogólny gdyż model opisuje zjawiska w przewo-

dzie dolotowym dla dowolnego silnika. 

Uogólnienie zaproponowanych zależności na 

dowolny silnik jest stosunkowo proste gdyż wystar-

czy wprowadzić współczynnik korekcji jako mnoż-

nik współczynnika napełnienia dla konkretnego 

silnika, podobnie jak ma to miejsce w przypadku 

współczynnika korekcji dla mocy i momentu obro-

towego. 

 

 

Nomenclature/Skróty i oznaczenia 

p ciśnienie otoczenia podczas badań [Pa], 

p0 ciśnienie otoczenia normalne (101325 Pa), 

T temperatura otoczenia podczas badań [K], 

T0  temperatura normalna (298 K). 

T   czas, 

ρ   gęstość, 

S   tensor naprężeń, 

T  temperatura, 

Γ  przewodność cieplna, 

u  prędkość, 
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F  siła masowa, 

Cv ciepło właściwe przy stałej objętości, 

q  wydajność jednostkowa wewnętrznego źródła 

ciepła 

m  masa ładunku w cylindrze, 

md masa doprowadzona do cylindra, 

mw masa odprowadzona z cylindra, 

Ed energia doprowadzona do ładunku w cylindrze, 

Ew  energia wyprowadzona z układu, 

ΔU zmiana energii wewnętrznej układu 

 

 

Tabela 1. Wartości współczynnika napełnienia dla rozpatrywanych ciśnień 

p 

Współczynnik napełnienia Trend 

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 ηv=9*10
-6

p/p0 

[obr/min]   

[Pa] [bar] ηv ηvp 

50000 0,50 0,464 0,465 0,465 0,465 0,465 0,457 0,456 0,45 

55000 0,55 0,511 0,512 0,511 0,512 0,511 0,502 0,502 0,495 

60000 0,60 0,557 0,558 0,558 0,558 0,558 0,548 0,548 0,54 

65000 0,65 0,604 0,605 0,605 0,605 0,605 0,595 0,593 0,585 

70000 0,70 0,651 0,652 0,652 0,652 0,651 0,638 0,639 0,63 

75000 0,75 0,697 0,698 0,698 0,698 0,697 0,684 0,683 0,675 

80000 0,80 0,744 0,745 0,745 0,745 0,745 0,730 0,729 0,72 

85000 0,85 0,791 0,792 0,791 0,792 0,791 0,776 0,775 0,765 

90000 0,90 0,837 0,839 0,838 0,838 0,838 0,822 0,821 0,81 

95000 0,95 0,884 0,885 0,885 0,883 0,884 0,868 0,866 0,855 

100000 1,00 0,931 0,932 0,932 0,932 0,930 0,914 0,912 0,9 

105000 1,05 0,977 0,979 0,979 0,978 0,977 0,959 0,958 0,945 

Tabela 2. wartości współczynnika napełnienia dla różnych temperatur otoczenia 

T 

Współczynnik napełnienia Trend 

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 ηv=156*(T/T0)
-0,9

 

[obr/min]   

[K] [°C] ηv ηv 

203 -70 1,293 1,297 1,302 1,289 1,276 1,299 1,323 1,293 

213 -60 1,238 1,242 1,245 1,239 1,218 1,236 1,262 1,239 

223 -50 1,188 1,191 1,193 1,192 1,168 1,180 1,203 1,188 

233 -40 1,142 1,145 1,146 1,147 1,125 1,130 1,149 1,142 

243 -30 1,100 1,103 1,103 1,106 1,087 1,080 1,100 1,100 

253 -20 1,061 1,064 1,063 1,066 1,053 1,042 1,056 1,060 

263 -10 1,025 1,027 1,027 1,030 1,020 1,005 1,015 1,024 

273 0 0,991 0,993 0,993 0,995 0,988 0,971 0,978 0,990 

283 10 0,960 0,962 0,961 0,962 0,959 0,941 0,944 0,959 

293 20 0,931 0,932 0,932 0,932 0,930 0,914 0,912 0,929 

303 30 0,903 0,905 0,904 0,903 0,904 0,890 0,883 0,901 

313 40 0,878 0,879 0,878 0,877 0,878 0,866 0,856 0,875 

323 50 0,854 0,854 0,854 0,852 0,854 0,844 0,831 0,851 

333 60 0,831 0,831 0,831 0,829 0,830 0,823 0,808 0,828 

343 70 0,809 0,809 0,810 0,808 0,808 0,803 0,787 0,806 

353 80 0,789 0,789 0,789 0,787 0,787 0,784 0,768 0,785 

363 90 0,770 0,769 0,769 0,767 0,767 0,766 0,751 0,766 

373 100 0,747 0,751 0,751 0,749 0,748 0,747 0,735 0,747 
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