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Development of the numerical scavenging process  

analysis in opposed-piston engines 

 
The power and overall efficiency of two-stroke engines are strongly dependent by scavenging efficiency, thus 

optimization of this process is vital to performance. Main aim of this article is to show the potencial of 

combining different engineering tools to substantially speed-up the conception verification phase of various 

scavenging systems. The suggested algorithm uses a variety of programming languages to interconnect 

commercial (in this case Ansys Workbench, Siemens NX, MathWorks Matlab, Microsoft Excel) and non-

commercial packages (Cantera) to get the most important information as soon as possible. Presented tools cover 

0-D combustion process model (with desired exhaust gases concentration), geometry division and meshing, 

automated solver-setting and numerical-data postprocessor, prepared especially for piston ported valves. A 

simple evaluation of time savings by using proposed method was conducted. Last part is a critical sum-up of 

presented method and pointing out some interesting directions of development, concerning co-simulation with 

1D software and more sophisticated combustion modeling. 
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Rozwinięcie metody analizy numerycznej wymiany ładunku 

w silnikach o tłokach przeciwbieżnych 
 

Moc i sprawność całkowita silników dwusuwowych jest silnie zależna od sprawności wymiany ładunku, 

dlatego też optymalizacja tego procesu jest krytyczna z punktu widzenia wydajności. Głównym celem tego 

artykułu jest pokazanie potencjału łączenia ze sobą różnych narzędzi inżynierskich w celu znacznego 

przyspieszenia fazy koncepcyjnej weryfikacji różnych systemów wymiany ładunku. Proponowany algorytm 

postępowania używa różnorakich języków programowania do łączenia komercyjnych (w tym przypadku Ansys 

Workbench, Siemens NX, MathWorks Matlab, Microsoft Excel) i niekomercyjnych pakietów (Cantera) by 

uzyskać najważniejsze informacje tak wcześnie jak jest to możliwe. Proponowane narzędzie obsługuje model  

0-wymiarowy procesu spalania (z zadanym stężeniem gazów wylotowych), podziału geometrii i dyskretyzacji 

przestrzennej, zautomatyzowanego ustawiania programu obliczeniowego i postprocesora do danych 

numerycznych, przygotowanych specjalnie dla rozrządu sterowanego tłokami. Przeprowadzono prostą ocenę 

zaoszczędzonego czasu dzięki zaproponowanej metodzie postępowania. Ostania część jest krytycznym 

podsumowaniem zaproponowanej metody i wskazuje pewne ciekawe kierunki rozwoju takie jak kosymulacja z 

programami 1D oraz bardziej zaawansowane modelowanie spalania.  

Słowa kluczowe: wymiana ładunku, silnik o tłokach przeciwbieżnych, skryptowanie, sprawność   

 

1. Wprowadzenie 

W projekcie “Investigations of Homogeneous 

Charge Compression Ignition in an innovative bar-

rel engine” realizowanego w ramach Polsko-

Norweskiej Współpracy Badawczej analizowana 

jest możliwość implementacji spalania HCCI w 

silniku rewolwerowym o tłokach przeciwbieżnych. 

Ponieważ jest to silnik dwusuwowy, to kontrola 

wymiany i uwarstwienia ładunku ma kluczowe 

znaczenia dla uzyskania kontrolowanego samoza-

płonu. 

Silniki o tłokach przeciwbieżnych mają szereg 

zalet (za [6], [7] oraz [8]): 

a) brak głowicy, 

b) kształt komory spalania (stosunek powierzchni 

komory spalania do jej objętości jest około 2 

krotnie mniejszy niż w klasycznych silnikach), 

c) wzdłużna wymiana ładunku, 

d) brak zaworów, 

e) łatwe do osiągnięcia duże stosunki S/D, 

f) wysoki stosunek mocy do objętości. 

Dodatkowo, w przypadku zastosowania nietypowe-

go przeniesienia ruch posuwisto-zwrotnego tłoków 

na obrotowy wału (silnik rewolwerowy, rys. 1) 

istnieje możliwość uzyskania symetrycznej kon-

strukcji, a przez to takich samych warunków pracy 

we wszystkich cylindrach, co znacząco ułatwia 

sterowanie procesem zapłonu HCCI. 

Należy zwrócić także uwagę na problemy: 

a) wysokie obciążenia termiczne (silniki dwusu-

wowe nie mają dodatkowego cyklu na „chło-

dzenie”), 

b) nietrywialna zamiana ruchu liniowego na obro-

towy w sposób efektywny, 

c) wysokie obciążenie pierścieni tłokowych, 
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d) bezpośredni wtrysk paliwa prostopadły do osi 

cylindra (aktualnie brak wtryskiwaczy przewi-

dzianych do takiej pracy). 

 
rys. 1 Silnik rewolwerowy 

fig. 1 Barrel engine 

Dodatkowo, okazuje się, że nie ma gotowych algo-

rytmów do optymalizacji wymiany ładunku w sil-

nikach o tłokach przeciwbieżnych, co jest dodat-

kowym problemem.  

 

2. Wymiana ładunku i definicje 

Wymiana ładunku to proces polegający na usu-

nięciu z cylindra zużytego ładunku (spalin) oraz 

ponowne jego napełnienie świeżym ładunkiem 

(powietrza lub mieszanki paliwowo-powietrznej). 

Im skuteczniej wymienimy ładunek tym osiągnie-

my wyższe ciśnienie efektywne i zwiększymy 

sprawność silnika. W celu ilościowego określenia 

jakości płukania wprowadza się zwyczajowo nastę-

pujące wielkości (zgodnie z [1] i [5]): 

a) Współczynnik wykorzystania czynnika prze-

płukującego (trapping efficiency) 
 

ηw =
𝑚𝑝𝑧

𝑚𝑝

 (1) 

  

Stosunek masy świeżego czynnika pozostającego w 

cylindrze po zakończeniu wymiany ładunku (𝑚𝑝𝑧) 

do ilości czynnika dostarczanego do cylindra (𝑚𝑝). 

Ma bezpośredni wpływ na sprawność. 

b) Sprawność przepłukania (scavenging eff.) 
 

ηs =
𝑚𝑝𝑧

𝑚𝑐

 (2) 

  

Stosunek masy świeżego czynnika pozostającego w 

cylindrze po zakończeniu wymiany ładunku (𝑚𝑝𝑧) 

do całkowitego ładunku cylindra (𝑚𝑐). 

Ma bezpośredni wpływ na moc. 

c) Współczynnik napełnienia (charging eff.) 
 

ηv =
𝑚𝑝𝑧

𝑚𝑠

 (3) 

  

Stosunek masy świeżego czynnika pozostającego w 

cylindrze po zakończeniu wymiany ładunku (𝑚𝑝𝑧) 

do teoretycznej masy, którą można by zamknąć w 

cylindrze (𝑚𝑠 = 𝑉𝑠 × 𝜌𝑑, gdzie 𝜌𝑑 – gęstość w 

dolocie) 

d) Współczynniki ilości czynnika przepłukujące-

go (delivery ratio) 
 

η =
𝑚𝑝

𝑚𝑠

 (4) 

  

Stosunek ilości czynnika dostarczanego do cylindra 

(𝑚𝑝) do teoretycznej masy, którą można by za-

mknąć w cylindrze (𝑚𝑠) 

Warto zauważyć, że ηv = 𝜂 × 𝜂𝑤 

 

Dąży się do tego by ηw → 1, wtedy nie tracimy 

powietrza/mieszanki paliwo-powietrznej do wyde-

chu. W przypadku ηs sprawa nie jest już taka 

oczywista, w przypadku chęci wykorzystania we-

wnętrznego EGR w celu redukcji emisji nie chcemy 

go maksymalizować, lecz trzymać na określonym 

poziomie. 

Wartości współczynników wymiany ładunku zależą 

głównie od ustawień rozrządu (geometrii okien), 

ale także ciśnienia i temperatury ładowania oraz 

prędkości obrotowej silnika.  

 

3. Metody wymiany ładunku 

Stosowanych jest kilka podstawowych metod 

wymiany ładunku:  

a) poprzeczne (cross scavenge) – pierwotnie okna 

dolotowe i wylotowe były umieszczone po 

przeciwnych stronach cylindra (rys. 2), co nio-

sło ze sobą ryzyko płaskiego przepływu od do-

lotu do wylotu z bardzo niską sprawnością 

przepłukania (tzw. short circuiting). Zaradzano 

temu wprowadzając pochylenie kanałów dolo-

towych lub specjalny deflektor na tłoku. Oba te 

rozwiązania nie gwarantowały optymalnego 

płukania a ponad to znacznie komplikowały 

technologię wykonania, obecnie praktycznie 

nie stosowane z powodu niskiej sprawności 

płukania. 

 
rys. 2 Płukanie poprzeczne 

fig. 2 Cross scavenge 

b) zwrotne (loop scavenge) – wg. systemu MAN 

(okna wylotowe nad oknami dolotowymi, sto-

sowane w silnikach ZS) lub wg. systemu 

Schnürle (okna dolotowe umieszczone po obu 

stronach okien wylotowych) w których nastę-

puje zmiana kierunku strumienia i intensywne 

zawirowanie (rys. 3).  
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rys. 3 Płukanie zwrotne 

fig. 3 Loop scavenge 

c) wzdłużne (uniflow scavenge) – strumień świe-

żego ładunku płynie jednokierunkowo od wlo-

tu do wylotu (rys. 4). W standardowym roz-

wiązaniu wylot jest otwierany zaworami, co 

wprowadza dodatkową komplikację układu, ale 

upraszcza sterowanie, a dolot poprzez odsła-

nianie okien. W konfiguracji z tłokami prze-

ciwbieżnymi zarówno dolot jak i wylot jest 

otwierany i zamykany przez tłoki. Przepłukanie 

wzdłużne pozwala uzyskać najlepsze wskaźni-

ki płukania, ale wymaga odpowiedniego do-

brania kąta skręcenia kanałów dolotowych 

(względem osi cylindra, swirl angle). Przy zbyt 

małym wymieszanie paliwa z powietrzem bę-

dzie niedostateczne, przy zbyt dużym pojawi 

się charakterystyczne rdzeniowanie przepływu, 

które sprawi, że w osi cylindra pozostanie stary 

ładunek. 
 

 
rys. 4 Płukanie wzdłużne  

(z zaworami i w układzie o tłokach przeciwbieżnych) 

fig. 4 Uniflow scavenge  

(with valves and in opposed-piston arrangement) 

Skuteczność przepłukania jest najgorsza w płukaniu 

poprzecznym, najlepsza zaś w wzdłużnym. Porów-

nanie między poszczególnymi metodami wraz 

otrzymanymi wskaźnikami płukania można znaleźć 

w pozycjach [3] i [4]. Warto tutaj powiedzieć, że 

współczynniki napełnienia w przypadku płukania 

wzdłużnego są porównywalne z silnikami cztero-

suwowymi, natomiast nie tracimy pełnego obrotu 

wału korbowego wyłącznie na płukanie. 

4. Przegląd modeli 

Porównawcze: 

Istnieją 2 podstawowe teoretyczne modele płuka-

nia: 

a) idealne wytłaczanie (perfect scavenge), gdzie 

świeża mieszanka nie miesza się z pozostałym 

ładunkiem i wypycha go na zewnątrz zajmując 

jego miejsce (przybliża płukanie wzdłużne) 

b) idealne mieszanie (perfect mixing), gdzie świe-

ża mieszanka natychmiastowo i całkowicie 

miesza się z ładunkiem pozostałym w cylindrze 

(przybliża płukanie zwrotne) 

Modele te zakładają stałe ciśnienie ładowania, stałą 

objętość oraz adiabatyczność procesu.  
 

 
rys. 5 Modele płukania 

fig. 5 Scavenge models 

Modele 0-wymiarowe i strefowe: 

W pozycji [4] można znaleźć przegląd 10 modeli 0-

wymiarowych i strefowych. Niestety, wymagają 

one od 1 do 5 współczynników kalibracyjnych a 

proponowane zakresy ich zmienności zniechęciły 

autorów do próby ich zastosowania do silnika no-

wego typu. Po przebadaniu silnika na hamowni 

dokonana zostanie kalibracja modelu dla silnika o 

tłokach przeciwbieżnych, co umożliwi w przyszło-

ści wykorzystanie modeli 0-wymiarowych we 

wstępnych pracach koncepcyjnych. 

 

Modele 1-wymiarowe: 

Model 1-wymiarowy dostarcza wielu informacji 

niemożliwych do zasymulowania modelem 0-

wymiarowym, np. straty wzdłuż długości przewo-

dów, oddziaływanie fal ciśnieniowych na parametry 

pracy silnika i uproszczone analizy strat termody-

namicznych. Silnik w takich symulacjach stanowi 

zazwyczaj osobny podmodel. Zgodnie z wiedzą 

autorów na rynku są 3 wiodące programy stosowa-

ne do analizy silników tłokowych: GT Power, AVL 

Boost oraz Ricardo WAVE, które mają wbudowane 

podmodele dla silników 4- i 2-suwowych. Niestety, 

żaden z nich nie obsługuje układu z tłokami prze-

ciwbieżnymi. 
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Jedynym programem obsługującym płukanie 

wzdłużne w silnikach o tłokach przeciwbieżnych na 

jaki napotkano był Diesel RK, niestety jest on zde-

cydowanie mniej elastyczny jeśli chodzi o modelo-

wanie osprzętu pomocniczego i geometrii silnika 

niż powyższe programy, co przekreśliło możliwości 

jego wykorzystania. 

 

Dodatkową wadą programów 0 i 1 wymiarowych 

jest brak informacji o uwarstwieniu ładunku, która 

wydaje się być krytyczna do praktycznego zaim-

plementowania i kontroli spalania HCCI. 

 

Modele 3-wymiarowe: 

Modele 3-wymiarowe nie są najlepsze do badania 

wskaźników pracy silnika jako całości dla różnych 

ustawień (punktów pracy, czasów wtrysków, dłu-

gości dolotu itp.) z powodu znacznie większej zło-

żoności obliczeniowej, są natomiast niezastąpione 

jeśli chodzi o ilość informacji, które można z nich 

wyciągnąć, przykładowo: przebieg mieszania, stra-

tyfikację ładunku, strefy zawirowania, wychwyce-

nie niesymetryczności, wpływ zaokrąglenia okien 

dolotowych i wylotowych na wymianę ładunku.  

 

Programy, które nadają się do takich symulacji to 

tzw. CFD ogólnego zastosowania takie jak Ansys 

Fluent lub AVL Fire. Ich użyteczność jest limito-

wana przez czas wymagany do analizy jednego 

przypadku, gdzie przez czas należy rozumieć za-

równo czas samych obliczeń jak i przygotowania 

modelu.  

 

Czas obliczeń: 

Dla analizowanego silnika jeden cykl pracy ze 

spalaniem 0-D i bez uwzględnienia wymiany ciepła 

liczył się blisko 24 godziny na wysokiej klasy 

komputerze PC (by uzyskać powtarzalne wyniki z 

cyklu na cykl należy przeliczyć około 4-5 cykli). 

Czas ten można „łatwo” zredukować mając dostęp 

do klastra obliczeniowego. 

 

Czas przygotowania modelu: 

Przygotowanie modelu trwa nierzadko kilka razy 

dłużej niż jego rozwiązanie, zwłaszcza dla przy-

padków ustalonych. Z praktyki zawodowej autorów 

można przytoczyć przypadki, gdzie tworzenie mo-

delu do ustalonej wymiany ciepła zajmowało 50 dni 

roboczych a same obliczenia 2 dni z wykorzysta-

niem klastra obliczeniowego.  

 

Należy zwrócić uwagę, że ciąg przygotowania 

modelu obliczeniowego w postaci stworzenia mo-

delu geometrycznego – dyskretyzacji - ustawienia 

programu obliczeniowego jest nie tylko czaso-

chłonny, ale przede wszystkim nużący dla inżyniera 

go wykonującego. Prowadzi to do podatności na 

popełnianie błędów i małą powtarzalność (np. nie w 

każdym przypadku analizowany jest dany parametr, 

ustawienia zbieżności delikatnie się różnią, jakość 

siatki nie jest analogiczna między modelami, skale 

na wykresach nie są takie same między przypad-

kami co utrudnia porównanie wyników itp.). 

 

Praktycznie jedyną możliwością skrócenia czasu 

przygotowania modelu dla danego poziomu do-

świadczenia inżyniera w pracy z programem jest 

zastosowanie języków skryptowych jeśli program 

obliczeniowy je wykorzystuje. 

 

Wnioski: 
Autorzy nie znaleźli gotowych modeli, które można 

by było bezpośrednio wykorzystać do analizy silni-

ka o tłokach przeciwbieżnych. Skutkiem tego zmu-

szeni byli sięgnąć do programów CFD ogólnego 

zastosowania. Ponieważ chciano analizować wy-

mianę ładunku dla różnych ustawień rozrządu (któ-

ry w silnikach 2-suwowych jest zależny od geome-

trii okien) wymaganym byłoby za każdym razem 

przejście od modelu geometrycznego poprzez jego 

dyskretyzację do ustawień programu obliczeniowe-

go. Autorzy postanowili zatem wykorzystać w 

maksymalnym stopniu możliwości oprogramowa-

nia w celu automatyzacji procesu wymiany ładunku 

i opracowali swój algorytm postępowania. 

 

5. Rozrząd 

Do zdefiniowania w pełni geometrii rozrządu 

należy podać takie parametry jak: prędkość obro-

towa silnika 𝑛, średnica cylindra 𝐷, skok 𝑆, efek-

tywny stopień sprężania 𝜀𝑒𝑓𝑓, przesunięcie fazowe 

między tłokiem wylotowym a dolotowym Δ𝛼, dłu-

gości kanałów dolotowych i wylotowych, ich ewen-

tualne odsunięcie od DMP oraz ich ilość na obwo-

dzie (rys. 6). Niezbędne jest też zdefiniowanie 

funkcji ruchu tłoka w zależności kąta obrotu wału 

korbowego. 

Warto zauważyć, że część z tych parametrów 

nie podlega modyfikacji z przypadku na przypadek, 

np.: 

a) prędkość obrotowa dla konkretnego punktu 

pracy  

b) średnica i skok wynikają z założonej pojemno-

ści skokowej, założonego stopnia nadskokowo-

ści oraz dostępnych wymiarów rur przeznaczo-

nych na cylindry (pewne średnice są prefero-

wane przez dystrybutorów i wprowadzenie nie-

standardowego wymiaru podrożyłoby znacząco 

konstrukcję) 

c) liczba oktanowa paliwa definiuje stopień sprę-

żania 

d) ilość kanałów na obwodzie jest limitowana 

względami technologicznymi i zużyciem pier-

ścieni, optymalna grubość żebra wynika z do-

świadczenia eksploatacyjnego silników dwu-

suwowych 

e) funkcja ruchu zależy od mechanizmu przenie-

sienia ruchu posuwisto-zwrotnego na obrotowy 

i nie ulega zmianom dla danego skoku 
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rys. 6 Geometria silnika 

fig. 6 Engine geometry 

6. Algorytm obliczeniowy 

Podstawowe założenia: 

a) maksymalne przyspieszenie procesu tworzenia 

modelu obliczeniowego, 

b) powtarzalność jakości siatki, 

c) takie same ustawienia programu obliczeniowego, 

d) takie same ustawienia do analizy wyników (za-

kresy, skale, powierzchnie), 

e) jasna i precyzyjna dokumentacja dla każdego z 

analizowanych przypadków. 

 

Poniżej zaproponowano algorytm postępowania 

wykorzystujący następujące programy oraz ich 

języki skryptowe (rys. 7): 

a) Excel – Visual Basic for Application (VBA) 

b) NX – VBA/C#/C++/Java 

c) Workbench – IronPython 

d) DesignModeler/Meshing 

e) Fluent – Scheme 

f) CFD Post – CCL 

g) Matlab – Matlab 
 

 
rys. 7 Przepływ informacji 

fig. 7 Flow of information 

Informacje podstawowe (Excel): 

Zdecydowano, że ze względów praktycznych 

najlepiej będzie definiować dane wejściowe w 

arkuszu kalkulacyjnym. Po podaniu wymienionych 

w punkcie 5 danych obliczane są długość całkowita 

cylindra od DMP tłoka wylotowego do DMP tłoka 

dolotowego oraz długość komory spalania tak, by 

spełnić efektywny stopień sprężania („komora 

spalania” jest formowana między poruszającymi się 

tłokami, dlatego też zależnie od ustawień wysoko-

ści okien trzeba odpowiednio manipulować odle-

głością wstępną między tłokami). Dodatkowo, 

obliczane są kąty otwarcia i zamknięcia poszcze-

gólnych okien i kąt dla osiągnięcia GMP (rys. 8). 

Na tym etapie dokonywana jest prosta wizualizacja 

tzw. czasoprzekrojów, czyli pola otwarcia okien dla 

konkretnych kątów (rys. 9). Przy pewnej dozie 

doświadczenia można wstępnie doregulować roz-

rząd obserwując tylko ich przebieg.  

 
 

 
rys. 8 Wykres kołowy zdarzeń 

fig. 8 Event pie chart 

 

 
rys. 9 Przykładowe czasoprzekroje 

fig. 9 Examples of time-area plots 

Model geometryczny (NX): 

Tworząc w odpowiednio staranny sposób para-

metryczny model geometryczny można w prosty 

sposób modyfikować jego wymiary. Ponieważ 

analizowana jest wymiana ładunku za pomocą CFD 

to należy stworzyć model płynu. Najłatwiej jest 

zacząć od modelu ciała stałego (które wprawdzie 

nie jest wymagane, ale może się przydać do analizy 

wymiany ciepła) a następnie za pomocą operacji 

boolowskich tworzyć geometrię płynu. Gwarantuje 

nam to, że zmiana wysokości kanałów w modelu 

ciała stałego pociągnie za sobą prawidłową mody-

fikację modelu płynu. 

Tak stworzony model geometryczny został po-

łączony z arkuszem kalkulacyjnych przechowują-

cym informacje o geometrii za pomocą funkcji 

ug_excel_read(ścieżka do arkusza; ar-

kusz!komórka), przykładowo: ug_excel_read (Ex-

cel_dir+"_v_"+version+".xlsm","DANE!$m$19"). 

Parametry przechowywane są w menu 

„Expressions”. Dzięki temu aktualizacja wartości w 

arkuszu kalkulacyjnym pozwala wymuszać zmianę 

modelu geometrycznego (rys. 10). 
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rys. 10 Model geometryczny (ukryty dolot i wylot),  

ciało stałe oraz płyn 

fig. 10 Geometrical model (inlet and outlet hidden),  

solid and fluid body 

W modelu NX przechowujemy także informacje 

o nazwach brył i ścian, służy do tego dodatek NX 

Workbench Associative Interface (rys. 11), który 

umożliwia dwustronną komunikację między pakie-

tami NX i Workbench. Nazewnictwo to jest prze-

kazywane dalej do programu przygotowującego 

siatkę oraz programu obliczeniowego. Warto zau-

ważyć, że większość programów obliczeniowych 

rozpoznaje pewne charakterystyczne nazwy jak np. 

wall_nazwa zostanie zidentyfikowana jako ściana, a 

pressure_inlet_nazwa jako wlot z warunkiem ci-

śnienia.  
 

 
rys. 11 Okno dodatku Workbench Associative Interface 

do nadawania nazewnictwa 

fig. 11 Workbench Associative Interface add-on window 

used for adding named selections 

Wstępne przygotowanie (Design Modeler): 

Program Design Modeler dokonuje konwersji 

formatu geometrii na wewnętrzny programu 

Workbench. Jeśli w NX podzieliliśmy jakiś element 

na kilka łatwo dyskretyzowalnych brył i przypisali-

śmy je do jednej nazwy to możemy korzystając ze 

skryptu w języku JavaScript wybrać bryły należące 

do danej nazwy i utworzyć z nich nową część. Ko-

nieczność takiego działania wynika z topologii 

przechowywania geometrii (rys. 12): jeśli do danej 

części (part) należy kilka brył (bodies), to będą one 

dyskretyzowane razem, nie będzie ścianek między 

bryłami, węzły będą ze sobą połączone. Części 

natomiast między sobą nie są połączone, występują 

podwójne ścianki przez które płyn nie przepływa, 

chyba, że zamienimy je na typ interface, który 

umożliwi interpolację i przepływ danych. 
 

 
rys. 12 Topologia modelu w DesignModeler 

fig. 12 Model topology in DesignModeler 

Dyskretyzacja przestrzenna (Meshing): 

Program po uruchomieniu i wczytaniu geometrii 

odczytuje wygenerowany przez arkusz kalkulacyj-

ny plik zawierający ustawienia dyskretyzacji 

(rys. 13) a następnie tworzy siatkę. Poniżej zostaną 

przedstawione poszczególne etapy. 

a) Użytkownik zadaje mesh size, czyli rozmiar 

elementów na bryle (w tym samym miejscu 

ustawia się również co ma być inicjalizowane 

w początkowej chwili obliczeń, całe menu jest 

odczytywane dynamicznie, to znaczy po doda-

niu nowego wiersza dla nowej bryły skrypt to 

uwzględni i wygeneruje odpowiedni plik wej-

ściowy). 

 

 
rys. 13 Widok ustawień w arkuszu 

fig. 13 Settings in the spreadsheet 
 

 

rys. 14 Skrypt w Excelu (VBA, wycinek) 

fig 14. Script in Excel (VBA, fragment) 
 

b) Arkusz kalkulacyjny generuje z pomocą VBA 

(rys. 14) następujące makro w języku Ja-

vaScript, które będzie wczytane przez program 

Meshing. Tutaj przykładowo nada więzy na 

rozmiary elementów dla wszystkich brył nale-

Volumes What to patch Mesh Size Soft/Hard

ns_v_cylinder_fluid combustion 1.5

ns_v_in_canals_air air 0.9 hard

ns_v_air_box air 2

ns_v_ex_canals fumes 0.9 hard

ns_v_ex_box fumes 1.3

- - - -

Patching Name pressure temperature s0 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 N2

1 air 300000 465 0 0.23 0 0 0 0 0 0 0 0.77

2 fumes 265000 700 0 0 0.26035 0.06042 0 0 0 0 0.001 0.67823

3 combustion 21500000 2400 0 0 0.26035 0.06042 0 0 0 0 0.001 0.67823

- - - - - - - - - - - - - -
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żących do Name Selection 

„ns_v_cylinder_fluid” 
 

 

rys. 15 Makro generowane przez arkusz (JS, wycinek) 

fig. 15 Macro generated by spreadsheet (JS, fragment) 

c) Program Meshing wczytuje wygenerowany 

wcześniej plik i tworzy siatkę (rys. 16) 
 

 
rys. 16 Efekt po wczytaniu makra 

fig. 16 Loading the macro effect 

Oczywiście zalecana jest każdorazowa weryfikacja 

otrzymanej siatki, choć istnieje możliwość dopisa-

nia weryfikacji statystyk jakości siatki i dopiero 

jeśli są one nieakceptowalne powiadomienie o tym 

fakcie użytkownika. 

 

Obliczenia (Fluent): 

Program obliczeniowy pobiera wszystkie ustawie-

nia analizy z arkusza kalkulacyjnego, są one wpro-

wadzane do programu przez TUI (Text User Inter-

face), czyli linię komend (rys. 17). Warto zauwa-

żyć, że poprzez linię komend można dostać się do 

większej liczby opcji niż te dostępne w GUI pro-

gramu Fluent. Ustawienia są pogrupowane tema-

tycznie: 

- warunki brzegowe 

- ustawienia dla objętości (rys. 13) 

- powierzchnie do wizualizacji 

- monitorów na powierzchniach i w objętościach 

kontrolnych 

- ustawienia solver-a (typ, dyskretyzacja równań, 

modele turbulencji i transportu) 

- wydarzeń w trakcie obliczeń (np. zmiana kroku 

czasowego) 

- definicja map konturowych, animacji itp. 

 
rys. 17 Fragment skryptu TUI programu Fluent 

fig. 17 Fluent TUI script fragment 

Spalanie (Cantera): 

Ponieważ głównym celem badawczym było do-

pracowanie rozrządu, nie zaś szczegółowa analiza 

spalania i emisji (która zresztą nie ma większego 

sensu dla nieoptymalnego ustawienia okien dolo-

towych i wylotowych), to w celu zaoszczędzenia 

czasu obliczeniowego zdecydowano się podmieniać 

w GMP skład mieszanki na otrzymany z programu 

0-wymiarowego. Parametry wyjściowe zaznaczone 

są na niebiesko na rys.18, wyjściowe zaś na zielo-

no. Zawartość spalin miała symulować wewnętrzny 

EGR spalin, które pozostały w cylindrze. 

 
rys. 18 Obliczenia 0-D spalania 

fig. 18 0-D combustion calculation 

Dane wejściowe do skryptu można eksportować po 

zamknięciu kanałów dolotowych i wylotowych 

(mamy wtedy już wszelkie wymagane informacje) i 

wymusić obliczenia w tle uproszczonego spalania 

podczas sprężania (program Fluent za pomocą 

języka Scheme umożliwia zapis dowolnych wielko-

ści do pliku oraz uruchamianie w tle innych pro-

gramów z plikami wsadowymi). Zanim tłok dojdzie 

do GMP obliczenia będą już zakończone i Fluent 

będzie mógł wczytać wyniki obliczeń spalania za 

pomocą odpowiedniego zdarzenia wywoływanego 

w GMP. 

 

Obróbka wyników (Matlab): 

Do wymienionych wskaźników jakości płukania 

wchodzą takie wielkości jak masa czynnika dostar-

czanego do cylindra (𝑚𝑝). Można ją wyznaczyć 

całkując w okresie płukania wydatek przez kanały 

dolotowe (na podstawie monitorów powierzchnio-

wych na interface między cylindrem a kanałami 

dolotowymi): 
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𝑚𝑝 = ∫ �̇�𝑜𝑘𝑛𝑎 𝑑𝑜𝑙𝑜𝑡𝑜𝑤𝑒

𝑡𝑘

𝑡𝑝

𝑑𝑡 (5) 

Wielkości 𝑚𝑝𝑧 i 𝑚𝑐 wyznacza się z uśrednionych 

po masie monitorów objętościowych w cylindrze 

po zamknięciu okien dolotowych i wylotowych. 

Okazało się, że o ile dla jednego przypadku wy-

znaczenie powyższych wielkości jest stosunkowo 

proste (podłączenie monitorów, dopisanie całkowa-

nia, wyznaczenie współczynników jakości), to 

porównanie ze sobą kilku przypadków wymagałoby 

każdorazowo dodatkowego nakładu pracy i byłoby 

mało optymalne w przypadku zmiany funkcji ruchu 

tłoka.  Postanowiono więc napisać postprocesor, do 

którego podstawowych cech i możliwości: 

- obiektowość oraz modułowość, 

- zapisywanie/wczytywanie wcześniej zdefiniowa-

nych baz danych, 

- wyszukiwanie w folderze różnych przypadków i 

automatyczna obróbka wyników, 

- wyznaczanie współczynników jakości, porówny-

wanie tabelaryczne między przypadkami, 

- szczegółowe informacje geometryczne o danym 

przypadku, 

- możliwość tworzenia dowolnie skomplikowanych 

wykresów bazujących na monitorach do porówna-

nia różnych przypadków, 

- łatwe dokumentowanie wykresów (przycisk do 

automatycznego zapisu wszystkich wykresów w 

wybranym formacie w wysokiej jakości), 

- całkowanie, różniczkowanie w zadanym zakresie 

czasu/kąta.  
 

 
rys. 19 Tabelaryczne porównanie przypadków 

fig. 19 Tabular comparison of cases 

 
rys. 20 Czasoprzekroje dla badanego przypadku  

(linie ciągłe) oraz modyfikacje użytkownika 

fig. 20 Time-area plots for analysed case (solid line) and 

modifications made by user 

Plikami wejściowymi do aplikacji były: 

- parametry geometryczne pobierane z arkusza 

kalkulacyjnego, 

- pliki .out, czyli wspomniane wcześniej monitory, 

będące zapisem przebiegów parametrów fizycznych 

w czasie (temperatury, ciśnienia itp.). 

 

 
rys. 21 Okno główne programu 

fig. 21 Main windows of the program 

 

 7. Szacowanie oszczędności czasowych 

Przykład szacowania oszczędności czasowych: 

ustawienie monitora objętościowego 

- w przypadku arkusza kalkulacyjnego: dla każdego 

przypadku będzie mierzone ciśnienia i temperatury 

w cylindrze, dopisanie pierwszej pozycji zajmuje 

około 25 sekund, przekopiowanie i zmiana z ci-

śnienia na temperaturę 12 sekund, ustawienie moni-

tora skryptem zajmuje ok. 0.2 sekundy. 

Ustawienie 300 monitorów w arkuszu zajmuje 

około 25 minut + minuta wczytanie (większość 

ustawień jest taka sama, zamiana np. ch4 na co2 

zajmuje kilka sekund) 

- ręczne ustawienie jednego monitora zajmuje ok. 

25 sekund, co przy 300 monitorach daje ok. 125 

minut. 
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Dla kolejnego przypadku (inny rozrząd) w przy-

padku użycia skryptu cały proces zajmuje 1 minutę, 

ręcznie znowu musimy liczyć 125 minut. 

W przypadku 30 przypadków zaoszczędzimy peł-

nych 8 dni roboczych. 

 

8. Planowane kierunki rozwoju  

Analiza wymiany ładunku jest z założenia ana-

lizą niestacjonarną. Duża złożoność obliczeniowa 

wynika z ilości kroków czasowych, którą trzeba 

przeliczyć (około 2000-3600/cykl), dlatego też 

każda redukcja wymiarów domeny obliczeniowej 

jest wysoce wskazana. Cześć układu, w której 

przepływ ma charakter jednowymiarowy (np. dolot, 

wylot) można uprościć korzystając z możliwości 

kosymulacji z programami jednowymiarowymi 

takimi jak GT Power i Ricardo WAVE. Komunika-

cja między programami następuje na wydzielonych 

powierzchniach kontrolnych (warunkach brzego-

wych). Dodatkowo, niskim nakładem kosztów 

obliczeniowych można uwzględnić wpływ turbiny i 

sprężarki na pracę układu.  

 

9. Podsumowanie 

Tematem była optymalizacja rozrządu w silni-

kach rewolwerowych o tłokach przeciwbieżnych. 

Autorzy opracowali skończony algorytm postępo-

wania pozwalający na sukcesywną poprawę zało-

żonych wskaźników jakości. Arkusz kalkulacyjny 

programu Excel wzbogacony o skrypty VBA oka-

zał pełnoprawnym narzędziem inżynierskim steru-

jącym procesem optymalizacyjnym 

Należy wyraźnie pokreślić, że analizy mają charak-

ter wyłącznie jakościowy - jest to wynik przede 

wszystkim uproszczonej geometrii układu, a także 

pominięcia efektów wymiany ciepła i braku mode-

lowania pełnego procesu spalania. Dodatkowo, na 

tym etapie brak jest wyników z hamowni, które 

umożliwiłyby weryfikację procesu płukania. Udało 

się jednak wykazać, że przedstawiony sposób po-

stępowania pozwala na wyciągniecie wniosków do 

dalszych etapów projektowania i umożliwi znaczą-

ce przyspieszenie prac nad dopracowaniem układu 

rozrządu w silnikach o tłokach przeciwbieżnych.  

  

 

Nomenclature/Skróty i oznaczenia 

DMP Dolne Martwe Położenie/Bottom Dead 

Center 

GUI Graficzny interfejs użytkownika/Graphical 

User Interface 
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