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ZASTOSOWANIE COMPACTRIO I LABVIEW DO MONITOROWANIA  

PARAMETRÓW PRACY SILNIKA SPALINOWEGO 

 

W pracy przedstawiono system monitorowania parametrów pracy silnika spalinowego zbudowany na bazie sterownika 

przemysłowego CompactRIO. Zamieszczono opis stanowiska pomiarowego oraz  stworzonego w środowisku LabVIEW pro-

gramu do obsługi stanowiska. Zaprezentowano również wyniki działania systemu.  

 

WSTĘP 

Systemy monitorowania pracy silników spalinowych pozwalają 
na ciągłą diagnostykę stanu silnika ale przede wszystkim umożliwia-
ją bieżącą korektę sterowania silnikiem. W przypadku stanowisk 
badawczych silników spalinowych stosowanie systemu monitoro-
wania jest niezbędnym elementem umożliwiającym dogłębną anali-
zę pracy silnika. Tego typu systemy mają za zadanie kontrolować w 
czasie rzeczywistym parametry pracy silnika, a w razie potrzeby 
informować użytkownika o nieprawidłowym jego działaniu [1, 2]. 

Najważniejszą wielkością jaka musi być w takich badaniach 
monitorowana jest  przebieg ciśnienia w cylindrze [3]. Jego rejestra-
cja umożliwia obok podstawowej analizy termodynamicznej obiegu, 
także ocenę maksymalnych wartości ciśnienia w cylindrze, prędko-
ści jego narastania, nierównomierności pracy oraz wynikających z 
stąd obciążeń mechanicznych. W celu umożliwienia pełniejszej 
analizy procesu spalania ten pomiar musi być uzupełniony pomia-
rami dodatkowymi.  

Znacznym utrudnieniem pomiarów ciśnienia w cylindrze robo-
czym silnika jest szybkość jego zmian. Współczesne silniki szybko-
obrotowe mogą pracować z prędkościami maksymalnymi rzędu 
n=8000÷12000 obr/min. a pomiary wykonywane z rozdzielczością 1 
°OWK. Sprawia to, że aparatura pomiarowa stosowana do monito-
rowania pracy silnika musi spełniać wysokie wymagania co do jej 
szybkości działania i zarazem możliwości gromadzenia bardzo 
dużej ilości danych z jednoczesną ich analizą w czasie rzeczywi-
stym. Dlatego tego typu systemy muszą bazować na szybkich 
układach akwizycji danych pomiarowych połączonych z kompute-
rem wykorzystywanym do ich przetwarzania [4, 5].  

Sterownik przemysłowy CompactRIO  [6, 7] jest urządzeniem, 
które spełnia wymogi stawiane przed systemami monitorowania 
pracy silnika spalinowego. Jest to system czasu rzeczywistego 
zaprojektowany z myślą o zastosowaniach przemysłowych, składa-
jący się z sterownika i wymiennych modułów wejść-wyjść cyfrowych 
oraz analogowych. Przemysłowa obudowa CompactRIO zawiera 
wbudowany układ FPGA, który łączy się w bezpośredni sposób z 
modułami I/O (wejścia/wyjścia). Programowanie układów FPGA 
oraz aplikacji czasu rzeczywistego jest możliwe dzięki użyciu 
LabVIEW [8]. Różnorodne moduły I/O pozwalają na kondycjonowa-
nie sygnałów pomiarowych z różnego typu czujników, sterowanie 
elementami wykonawczymi lub wyminę informacji poprzez typowe 
interfejsy cyfrowe [9,10].   

 
 

1. OPIS SYTEMU  

Najważniejszą częścią systemu monitorowania parametrów 
pracy silnika spalinowego jest programowalny sterownik Compac-
tRIO. Zadaniem systemu jest wyświetlanie informacji o pracy silnika 
w czasie rzeczywistym oraz ich gromadzenie w pamięci komputera. 
Monitorowanymi wielkościami są: ciśnienie w cylindrze i kanale 
dolotowym, temperatura spalin i powietrza na dolocie, prędkość 
obrotowa, moment obrotowy, moc efektywna  i moc indykowana. 

Podstawowym zadaniem systemu jest analiza wykresu indyka-
torowego w czasie rzeczywistym, tzn. po zakończeniu rejestracji 
każdego cyklu silnikowego wykonanie dla niego obliczeń i przed-
stawienie ich wyników, przy równoczesnej rejestracji następnego 
cyklu. Program wykonuje następujące zadania: 
– wyświetlanie otwartego wykresu indykatorowego, 
– wyświetlanie zamkniętego wykresu indykatorowego, 
– pomiar ciśnienia w kanale dolotowym, 
– pomiar prędkości obrotowej silnika, 
– pomiar temperatury powietrza na dolocie, 
– pomiar temperatury spalin, 
– pomiar momentu obrotowego,  
– obliczanie jednostkowej pracy indykowanej, 
– obliczanie mocy indykowanej, 
– pomiar ciśnienia w kanale dolotowym, 
– obliczanie mocy efektywnej, 
– prezentacja przebiegu zmian prędkości, pracy indykowanej, 

mocy indykowanej, mocy efektywnej, momentu obrotowego, ci-
śnienia w kanale dolotowym, temperatury powietrza na dolocie, 
temperatury spalin w funkcji czasu, 

– zapis wyników na dysku.  
 

W skład stanowiska przedstawionego na rys.1. wchodzą: 
1. Jednocylindrowy, czterosuwowy silnik z zapłonem samoczyn-

nym 1CA90 o pojemności skokowej 573 cm³. Na wale silnika 
zamontowana jest tarcza z nacięciami na obwodzie współpracu-
jącymi z czujnikami do pomiaru kąta obrotu wału korbowego 
(OWK) i górnego martwego położenia (GMP) tłoka. 

2. Układ Leonarda do sterowania prędkością silnika. 
3. Sterownik cRIO z modułami: NI9223 do pomiaru ciśnienia w 

cylindrze i na dolocie oraz momentu obrotowego, NI9401 do 
pomiaru kąta OWK i GMP, NI9214 do pomiaru temperatur 
(rys.2).  

4. Czujnik ciśnienia KISTLER 6061 i wzmacniacz ładunku KI-
STLER 5011. 
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5. Czujnik tensometryczny do pomiaru momentu obrotowego 
KT1401-K-500N-2442-D. 

6. Czujnik ciśnienia powietrza w kanale dolotowym MPX5100AP. 
7. Termopary do pomiaru temperatur spalin i powietrza w kanale 

dolotowym. 
8. Komputer z oprogramowaniem. 
 

 
Rys. 1. Stanowisko badawcze. 1 - CompactRIO z modułami: prze-
twornika AC (NI9223), temperaturowym (NI9214) i cyfrowych I/O 
(NI9401), 2 – silnik spalinowy, 3 – czujnik ciśnienia w cylindrze, 4 – 
czujnik ciśnienia w kanale dolotowymi, 5  – wzmacniacz, 6 - termo-
para, 7 – momentomierz, 8 – czujniki OWK i GMP, 9 – komputer z 
oprogramowaniem 

 
 

 
Rys. 2. Sterownik CompactRIO 9024 z modułami: temperaturowym 
(NI9214),  przetwornika AC (NI9223) i cyfrowych I/O (NI9401) 

2. OPIS OPROGRAMOWANIA  

Program do obsługi stanowiska przez sterownik CompactRIO 
składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza to program dla 
układu FPGA realizującego obsługę poszczególnych modułów I/O 
sterownika w czasie rzeczywistym, który po kompilacji zapisywany 
jest w matrycy FPGA. Druga część to aplikacja operatorska uru-
chamiana na komputerze w systemie Microsoft Windows .  

Rys. 3 przedstawia okno projektu programu do obsługi stano-
wiska. W strukturze sterownika cRIO widoczny jest program do 
obsługi szybkozmiennych sygnałów w układzie FPGA – „Monitoro-
wanie (FPGA).vi”. Aplikacja operatorska czasu rzeczywistego ze 
zdalnym graficznym panelem użytkownika i funkcjami przetwarzania 
wyników pomiarów nosi nazwę „Monitorowanie (RT).vi”.  

Program obsługi szybkozmiennych sygnałów w układzie FPGA 
– „Monitorowanie (FPGA).vi” pozwala na obsługę analogowych 
wejść modułu NI 9223 z dużą częstotliwością konieczną do próbko-
wania sygnałów silnikowych dzięki wykorzystaniu bufora FIFO.  

Podstawową funkcją tego programu (rys. 4) jest pobieranie 
próbek ciśnienia z cylindra, kanału dolotowego i momentu obroto-
wego przy wykorzystaniu trzech kanałów analogowych modułu 
NI9223 w takt impulsów z nadajnika kąta OWK doprowadzonych do 

modułu wejść cyfrowych NI 9401. Realizowane jest to cyklicznie 
przy użyciu pętli „WhileLoop”, w której wykonywana jest sekwencja 
operacji – oczekiwania na zbocze impulsu znacznika OWK a na-
stępnie pobieranie próbek ww. sygnałów i zapisywanie ich w postaci 
3 elementowej tablicy do bufora FIFO, z którego zostaną odczytane 
przez komputer. Liczba pobranych próbek przekazywana jest we 
wskaźniku „Scan ID”. 

Równolegle z opisaną pętlą realizowane są dwie inne (rys. 5). 
Pierwsza z nich służy do odmierzania czasu trwania jednego obrotu 
– wykorzystuje się tu impuls znacznika GMP pojawiający się raz na 
obrót wału korbowego. Po wykryciu zbocza tego impulsu pobierana 
jest próbka sygnału ciśnienia w cylindrze w celu określenia czy jest 
to faza wymiany ładunku czy faza wysokociśnieniowa – pozwala to 
na właściwe rozpoznanie, który znacznik GMP ma zostać wykorzy-
stany jako punkt odniesienia dla początku cyklu. Nr próbki odpowia-
dającej tak określonemu położeniu znacznika GMP jest zapisywany 
we wskaźniku „Nr GMP”. 

 

 
Rys. 3. Okno projektu programu do obsługi stanowiska 

 

 
Rys. 4. Część pierwsza diagramu blokowego programu obsługi 
układu FPGA  
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Rys. 5. Część druga diagramu blokowego programu obsługi układu 
FPGA  

 
Trzecia pętla służy do cyklicznego opróżniania bufora FIFO z 

danych, które  zapisywane są do tablicy „Input data”. Liczba wysła-
nych do komputera próbek przekazywana jest we wskaźniku 
„Comm ID”. 

Głównym elementem programu do monitorowania stanu silnika 
jest aplikacja operatorska „Monitorowanie (RT).vi” uruchamiana na 
komputerze, której panel użytkownika ilustruje rys. 6 a diagram 
blokowy rys. 7 i 8.  

 

 
Rys. 6. Panel użytkownika aplikacji operatorskiej 

 

 
Rys. 7.  Część pierwsza diagramu blokowego aplikacji operatorskiej 

 
Na panelu użytkownika znajdują się otwarty i zamknięty wykres 

indykatorowy, aktualne wartości wszystkich monitorowanych para-
metrów wraz z oknami prezentującymi ich zmiany. Są tam również  
przyciski do uruchamiania i zatrzymywania zapisu wyników pomia-
rów do pliku i zakończenia działania programu oraz kontrolka do 
ustalenia o ile próbek znacznik GMP wyprzedza rzeczywiste poło-

żenie GMP tłoka w cylindrze i kontrolka do wpisania wartości 
wzmocnienia ustawionego we wzmacniaczu ładunku. 

Program obsługi stanowiska „Monitorowanie (RT).vi” zbudowa-
ny jest z sekwencji dwóch kroków, których drugi powtarzany jest 
cyklicznie do chwili zatrzymania programu przyciskiem „STOP”. Po 
rozpoczęciu programu inicjowane jest odwołanie do matrycy FPGA 
a następnie wykonywana jest pierwsza część sekwencji programu 
przedstawiona na rys. 7. Następuje tam wyzerowanie liczników 
zarejestrowanych i przesłanych  próbek oraz numeru próbki znacz-
nika GMP w uruchomionym w matrycy FPGA opisanym wcześniej 
programie obsługi układu FPGA – „Monitorowanie (FPGA).vi”. W tej 
sekwencji zostaje również otwarty plik do zapisu danych i wpisywa-
na wartość logiczna „false” do zmiennej „STOP” przechowującej 
stan pracy programu. Warunkiem wyjścia z tej sekwencji jest poja-
wienie się znacznika GMP – co sprawdzane jest w pętli „While 
Loop” – dopóki to nie nastąpi program znajduje się w stanie oczeki-
wania. 

 
Rys. 8.  Część druga diagramu blokowego aplikacji operatorskiej 

 
Druga zasadnicza sekwencja programu zawiera dwie pętle: 

jedną typu „Timed Loop” i drugą realizowaną równolegle „While 
Loop” przeznaczoną do zapisywania zgromadzonych wyników do 
pliku. Pętla „Timed Loop” wywoływana jest w równych odstępach 
czasowych i jej zadaniem jest przejmowanie danych z czujników 
pomiarowych oraz prezentacja na bieżąco wyników pomiarów. 
Odczytywane są w niej m.in. temperatury spalin i powietrza w kana-
le dolotowym. Odczytywana jest również wartość parametru „okres 
obr” pozwalającego obliczyć prędkość obrotową silnika. Jednak 
najważniejszym zadaniem jest odczytywanie z bufora FIFO zgro-
madzonych w nim przez układ cRIO wyników pomiarów ciśnień w 
cylindrze, kanale dolotowym i momentu obrotowego, dokonywanych 
z każdym impulsem znacznika OWK. Dane te są porządkowane w 
oddzielnych tablicach począwszy od próbki odpowiadającej położe-
niu GMP w każdym cyklu. Jest to możliwe dzięki odczytywanej z 
układ cRIO informacji o numerze próbki znacznika GMP i znajomo-
ści przesunięcia miedzy nim a rzeczywistym GMP tłoka. Ciśnienie 
odniesienia konieczne do prawidłowego wykreślenia wykresu indy-
katorowego obliczane jest jako wartość średnia ciśnienia w kanale 
dolotowym w suwie dolotu mierzonego przez umieszczony w nim 
czujnik ciśnienia absolutnego. W celu wykreślenia zamkniętego 
wykresu indykatorowego i obliczenia pracy indykowanej wyznacza-
ne są wartości objętości i przyrostów objętości w kolejnych położe-
niach wału korbowego. Moc indykowana obliczana jest na podsta-
wie wartości pracy indykowanej i prędkości obrotowej. Przebieg 
zmierzonego momentu obrotowego jest uśredniany w celu oblicze-
nia mocy efektywnej jako iloczynu średniego momentu i prędkości 
obrotowej.  

Zatrzymanie obu pętli wykonywanych w drugiej sekwencji na-
stępuje po wciśnięciu przycisku „STOP”. Skutkuje to zarazem za-
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mknięciem odwołania do matrycy FPGA i pliku zapisu danych oraz 
zatrzymaniem programu. 

3. PRZYKŁADOWE WYNIKI DZIAŁANIA PROGRAMU  

Rys.9 przedstawia przykładowe wyniki uzyskane dla silnika 
pracującego. Widoczne jest właściwe wykreślenie wykresów indyka-
torowych co świadczy o prawidłowym rozpoznaniu przez program, 
który impuls znacznika GMP (w silniku czterosuwowym są dwa takie 
impulsy w każdym cyklu silnikowym) odpowiada GMP tłoka między 
suwem sprężania a pracy a który między suwami wydechu i dolotu. 
Wykresy ciśnień w kolejnych cyklach nie ulegają przesuwaniu co 
świadczy o prawidłowej detekcji wszystkich impulsów znacznika 
OWK. Wartości zmierzonych i obliczonych parametrów pracy moni-
torowanego silnika również są prawidłowe. Wątpliwości dotyczą 
jedynie wartości mocy efektywnej, która jest ponad 3 razy mniejsza 
od mocy indykowanej. Wynika to z nie do końca prawidłowego 
wzorcowania momentomierza – należy dokonać weryfikacji jego 
charakterystyki. 

 

 
Rys. 9. Wyniki działania systemu dla silnika pracującego z prędko-
ścią ok.1370 obr/min  

PODSUMOWANIE 

Cel niniejszej pracy jakim było stworzenie systemu monitoro-
wania parametrów pracy silnika spalinowego w oparciu o progra-
mowalny sterownik CompactRIO w środowisku LabVIEW został w 
pełni osiągnięty. Udało się stworzyć system, który wyświetla infor-
macje o parametrach pracy silnika w czasie rzeczywistym. 

Praca ukazuje przydatność sterownika cRIO współpracującego 
z systemem LabVIEW do badań nad silnikami spalinowymi. Para-
metry pracy silnika są pokazywane w czasie rzeczywistym, w spo-
sób przejrzysty, ułatwia to odczyt i kontrolę mierzonych parametrów. 
System możemy dowolnie modyfikować, co jest jego dużą zaletą. 
Przyłączanie dodatkowych modułów do sterownika i odczyt nowych 

parametrów nie wymaga dużych nakładów pracy nad stworzonym 
programem. 

Stworzony system monitorowania pracy silnika spalinowego 
może zostać wzbogacony o dodatkowe funkcje – jak np. pomiar 
ciśnienia maksymalnego, wyznaczanie pochodnej ciśnienia w cylin-
drze czy obliczanie przebiegu wydzielania ciepła. Dostępność wol-
nych analogowych wejść w modułach sterownika cRIO pozwala 
również na wzbogacenie systemu o pomiar dodatkowych parame-
trów pracy silnika. 
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Application of the compactRIO system to monitor the operat-
ing parameters of the internal combustion engine 

The paper presents a system for monitoring operating 

parameters of the internal combustion engine built on the 

basis of industrial controller CompactRIO . A description of 

the test stand and created a LabVIEW program to handle the 

stand. They presented the results of the system. 
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