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Interferencyjna metoda pomiaru nierównomierności biegu silnika 
 

W Polskiej Akademii Marynarki Wojennej trwają prace nad wykorzystaniem nierównomierności biegu silni-

ka w celach diagnostycznych. Zajmuje się tym wiele ośrodków, jednak w PAMW w celu uzyskania lepszej roz-

dzielczości i odporności na zakłócenia postanowiono wykorzystać interferometr Sagnaca, stosowany od kilkuna-

stu lat w nawigacyjnych żyroskopach optycznych. Profesjonalne żyroskopy optyczne zapewniają pomiary pręd-

kości kątowej z rozdzielczościami nawet 0,002°/h (Acielo FOG 24) przy prędkości obrotowej ograniczonej do  

50 obr/min. Rozdzielczość taka zdecydowanie przewyższa potrzeby diagnostyki silników tłokowych, jednak za-

kres mierzonej prędkości obrotowej jest zdecydowanie mniejszy od prędkości obrotowych nawet wolnoobroto-

wych silników okrętowych. W ramach prowadzonej pracy wykonano model interferometru Sagnaca przystoso-

wany do pomiarów w zakresie prędkości obrotowych typowych dla średnio obrotowych silników okrętowych. 

Przy prędkości obrotowej 750 obr/min uzyskano rozdzielczość 0,0055%. Czas pomiaru jest bardzo krótki około 

333 ns i jest on równy czasowi przejścia światła przez 100 m włókna światłowodu, dlatego metoda ta nie wpro-

wadza istotnych przesunięć fazowych jak i nie ogranicza ilości próbek na obrót. 

Słowa kluczowe: okrętowy silnik spalinowy, diagnostyka, indykowanie, nierównomierność biegu  
 

Interference method to measure engine instantaneous angular speed 

 
In the Polish Naval Academy (PNA) are carried out research works on the use of the instantaneous angular 

speed (IAS) in engine diagnostic purposes. Many research centers deals with that problem. However PNA in 

order to obtain better resolution and immunity to interference decided to use the Sagnac’s interferometer, which 

is used in the optical gyroscopes in navigation for several years. Professional optical gyroscopes provide meas-

urements of the angular velocity with the resolutions of even 0,002 °/h (Acielo FOG 24) at speed limited to 50 

rpm. Such resolution strongly outweighs the need for diagnostics of piston engines, but the range of the meas-

ured rotational speed is definitely smaller than the speeds even of low-speed marine diesel engines. During the 

work model of the Sagnac’s interferometer had been developed for measurement of rotational speeds typical for 

medium-speed marine diesel engines. For rotational speed of 750 rpm resolution 0,0055 % had been obtained. 

The time of measurement is very short, about 333ns, and it is equal to the time of passage of light through the 

fiber optic cable with length of 100 meters. Because of that this method does not introduce significant phase 

shifts and does not limit the number of samples per engine shaft revolution. 

Key words: Marine diesel engine, diagnostics, engine indication, instantaneous angular speed   

 

1. Wstęp 

W silnikach okrętowych napędu głównego efekt 

nierównomierności biegu silnika jest wynikiem 

interferencji zmienności momentu obrotowego 

silnika, zmienności momentu obciążenia i momentu 

bezwładności elementów obrotowych silnika wraz 

z wałem śrubowym, śrubą i wodą towarzyszącą. 

Obciążenie zmienia się, głównie w wyniku oddzia-

ływania falowania morza . Jeżeli prędkość kątowa 

jest wyznaczana względem kadłuba, to praktycznie 

wyznaczona jest różnica prędkości wału i składo-

wej obrotowej prędkości kołysania statku na fali. 

Chwilowa prędkość kątowa zmierzona z dużą 

rozdzielczością i odseparowana od sygnałów zakłó-

cających  może być bardzo użytecznym parame-

trem diagnostycznym, ponieważ dominujący 

wpływ na przyspieszenie kątowe wywiera suma-

ryczny moment od sił stycznych działających na 

wszystkie układy korbowe. Siły styczne z kolei 

zależą głównie od średniego ciśnienia indykowane-

go poszczególnych cylindrów. Dokładny pomiar 

prędkości obrotowej może być alternatywą indy-

kowania, szczególnie w silnikach bez kanałów 

indykatorowych [1].  

Poza tym samo obliczanie średniego ciśnienia 

indykowanego, szczególnie gdy pomiar jest wyko-

nany w dziedzinie czasu, obarczone jest błędem 

przekształcenia liniowego osi czasu do osi kąta. We 

wcześniej prowadzonych badaniach modelowych 

silnika 6AL20/24 stwierdzono, że tylko częściowe 

ograniczenie dawki paliwa dla dwóch kolejnych 

cylindrów spowodowało powstanie lokalnego błędu 

z przekształcenia osi rzędu 1,1°OWK. Błąd prze-

kształcenia osi skutkuje błędnym wyznaczeniem 

średniego ciśnienia indykowanego i w konsekwen-

cji błędami wyznaczenia mocy poszczególnych 

cylindrów. Znajomość przebiegu prędkości chwi-

lowej umożliwia korektę osi i w konsekwencji 

zwiększenie dokładności obliczeń.  

W ramach badań wstępnych ze względu na małą 

rozdzielczość i podatność na zakłócenia stwierdzo-

no nieprzydatność metod licznikowych w zastoso-
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waniu do diagnostyki okrętowych silników średnio-

obrotowych [2]. 

2. Prototyp interferometru 

Obecnie najdokładniejsze pomiary między in-

nymi odległości i prędkości wykonuje się optycz-

nymi metodami interferencyjnymi mierzącymi z 

rozdzielczościami większymi niż wynika to z dłu-

gości fali światła. Do pomiaru prędkości kątowej 

może służyć interferometr Sagnaca. Obecnie jest on 

stosowany głównie w systemach inercjalnej nawi-

gacji w lotnictwie, na okrętach podwodnych i w 

pociskach rakietowych. Urządzenia wykorzystujące 

interferometr Sagnaca umożliwiają pomiar prędko-

ści kątowej z rozdzielczością do około 

0,001°/godzinę i są używane jako czujniki tak zwa-

nych żyroskopów optycznych. Ze względu na pro-

stotę niektóre wersje tych interferometrów o nieco 

gorszych parametrach są tak tanie, że znalazły za-

stosowanie nawet w zabawkach. 

Historycznie pierwszą realizacją praktyczną in-

terferometru Sagnaca jest interferometr RLG (Ring 

Laser Gyroscope). Stanowi go komora lasera helo-

wo-neonowego, w którym rezonator optyczny wy-

konano z co najmniej 3 zwierciadeł. Jedno z nich 

jest półprzepuszczalne i przez nie wychodzą 2 

wiązki światła laserowego. Po zmianie toru jednej 

wiązki za pomocą pryzmatu tak, aby była równole-

gła do drugiej następuje interferencja światła. Po-

wstają prążki. W interferometrze tym wykorzystuje 

się efekt Sagnaca, polegający na tym, że w przy-

padku obrotu interferometru wokół dowolnej osi 

prostopadłej do płaszczyzny utworzonej z wiązki 

światła laserowego powstaje różna czasów przej-

ścia przez pętlę uzyskaną pomiędzy zwierciadłami 

dwóch wiązek światła propagujących się w prze-

ciwnych kierunkach (zgodnym i przeciwnym do 

obrotu pętli). Schemat takiego interferometru z 

rezonatorem pierścieniowym i widok uzyskanych 

prążków interferencyjnych przedstawiono na ry-

sunku 1. 

 
Rys. 1. Schemat inferferometru Sagnaca i widok 

prążków interferencyjnych na detektorze[3] 

Przy obrocie interferometru powstaje różnica 

faz Δф, a pozorne prędkości wiązek podobnie jak w 

zjawisku Dopplera wynoszą V+Rω oraz V-Rω, 

gdzie: ω to prędkość obrotu wokół osi interferome-

tru, V to prędkość światła wewnątrz interferometru. 

Pomiar różnicy faz możliwy jest poprzez analizę 

obrazu interferencji obu wiązek. Obrót względem 

dowolnej osi prostopadłej do płaszczyzny trójkąta 

utworzonego z wiązki światła laserowego powodu-

je przesunięcie prążków interferencyjnych propor-

cjonalnie do prędkości kątowej interferometru.  

Interferometr ten jest niewrażliwy na prze-

mieszczenia liniowe jak i obrót względem dowolnej 

innej osi prostopadłej do osi pomiarowej. Ze 

względu na stopień zaawansowania wykluczający 

amatorska budowę, z dalszych rozważań wyklu-

czono żyroskopy RLG.  

Zjawisko Sagnaca jest również wykorzystywane 

w żyroskopach z pętlą światłowodową FOG (Fiber 

Optic Gyroscope) np. w przedstawionym schema-

tycznie na rysunku 2.  

 

 
Rys. 2. Schemat żyroskopu światłowodowego[3] 

 

Prototypowy żyroskop światłowodowy został 

zmontowany na eksperymentalnej tarczy o średnicy 

pętli światłowodowej 320 mm z elementów dostar-

czonych przez firmę Skyhunt. Układ ten nie posia-

dał modułu transmisji bezprzewodowej, a wstępne 

pomiary wykonano obracającym się wraz z tarczą 

woltomierzem. Widok tego prototypu przedstawio-

no na rys. 3. 

 
Rys. 3. prototyp żyroskopu optycznego[3] 
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W interferometrze tym natężenie światła na 

wyjściu mierzone jest za pomocą fotodiody. Zależ-

ność amplitudy napięcia na fotodiodzie jako funk-

cję przesunięcia fazy pomiędzy wiązkami światła 

wyliczono ze wzoru 1. 

 

𝐼 = 𝐼0

(1 + cos(∆))

2
 1 

gdzie: 

I- natężenie fali światła (napięcie na fotodio-

dzie), 

Δф- przesunięcie fazowe  pomiędzy wiązkami 

opisuje formuła 2 

 

∆ =
2𝜋𝐿𝐷

𝑐
 2 

gdzie: 

L- długość światłowodu 

D- średnica pętli 

λ- długość fali światła 

c- prędkość światła  

 

Po przekształceniu wyznaczono najmniejszą 

prędkość kątową  dla której przesunięcie fazy 

Δф = π i powoduje wygaszenie interferujących 

wiązek .  

 

𝜋 =
𝑐

2𝐿𝐷
 3 

O ile prędkość kątowa jest mniejsza od  na-

pięcie fotodiody można jednoznacznie przekształcić 

na prędkość kątową według formuły: 

 

𝜔 = cos−1 (1 − 2
𝑈𝑚𝑎𝑥 − 𝑈

𝑈𝑚𝑎𝑥 − 𝑈𝑚𝑖𝑛

)
Ω𝜋

𝜋
 4 

gdzie: Umin, Umax najmniejsza i największa wartość 

napięcia fotodiody w czasie rozpędzania. 

Dla wyższej prędkości rozwiązanie jest niejed-

noznaczne i może przyjmować wartości: 

 
𝜔𝑛 = 2𝑛Ω𝜋 ∓ 𝜔 5 

gdzie: n- nr prążka interferencyjnego 

 

Zdecydowanie gorszą rozdzielczość uzyskuje 

się dla prędkości w otoczeniu n. Dlatego układ 

musi być projektowany do konkretnej prędkości 

obrotowej [3]. 

Dla badanego silnika 6AL20/24 przyjęto :   

L = 100m, D = 0,11m,  = 1,3x10
-6

m,  

c = 300·10
6
 m/s. Wówczas uzyskano prędkość 

kątową : 

s

rad
73,17

11,01002

10300103,1 66










, co stanowi 

około 169,3 obr/min. Ponieważ  maksymalna roz-

piętość napięcia mierzona 12 bitowym przetworni-

kiem stanowi 4096 poziomów, to rozdzielczość 

metody można określić jako równą około 

169,3/4096 = 0,04133obr/min w otoczeniu prędko-

ści 4,5. Stanowi to około 0,0055% prędkości 

nominalnej.  

 

3. Układ pomiaru i transmisji wyników 

Dotychczas w AMW w ramach uprzednio reali-

zowanych prac powstało wiele rejestratorów do 

analizy pracy silników. Jednak obecnie pomiar 

wykonywany jest na wirującym wale i konieczna 

jest transmisja sygnału do stacjonarnej części reje-

stratora. Możliwych było kilka wariantów układu 

pomiarowego: 

 Transmisja bezprzewodowa fali nośnej modu-

lowanej sygnałem analogowym z interferometru. 

Modulowana fala nośna odbierana jest w części 

stacjonarnej i tam jest demodulowana, przetwarza-

na na postać cyfrową i rejestrowana na komputerze. 

Modulowana fala nośna może zostać przesłana: 

o Pętlą indukcyjną powszechnie stosowaną 

w momentomierzach np. firmy Philips lub Kyma. 

Rozwiązanie to uznano za nieprzydatne ze względu 

na niską częstotliwość fali nośnej. Niska częstotli-

wość fali nośnej ogranicza znacząco pasmo przeno-

szonych tą metodą częstotliwości, zwykle do około 

1kHz.  

o Drogą radiową ze względu na znaczne 

częstotliwości fali nośnej. Ograniczenie pasma 

częstotliwości przesyłanego sygnału występuje 

praktycznie tylko ze względów formalno-

prawnych, które jednak nie muszą być respektowa-

ne przy urządzeniach małej mocy pracujących w 

pasmach ogólnodostępnych o zasięgu ograniczo-

nym do kilku metrów. W tego typu układach poja-

wiają się dodatkowe zniekształcenia sygnału pod-

danego modulacji i demodulacji po stronie analo-

gowej. Na obracającym się wale pojawia się dodat-

kowa modulacja częstotliwości w skutek efektu 

Doplera i modulacja amplitudy wywołana przysła-

nianiem anteny przez wał. Było to podstawową 

przyczyną porzucenia tego typu transmisji. 

 Przetwarzanie sygnału analogowego na postać 

cyfrową i wysłanie sygnału cyfrowego drogą ra-

diową w czasie rzeczywistym. Sygnał cyfrowy 

może być wysłany drogą radiową w postaci szere-

gowej. Maksymalna szybkość wysyłania z interfej-

su szeregowego typowych mikroprocesorów stan-

dardowo nie przekracza 115200 bodów. Do prze-

słania każdego pomiaru trzeba użyć dwóch ośmio-

bitowych bajtów, dwóch bitów startu i dwóch bitów 

stopu, czyli łącznie 20 bitów. W konsekwencji 

można dokonać pomiarów ciągłych w czasie rze-

czywistym w liczbie 5760 pomiarów na sekundę 

co, dla silnika o prędkości obrotowej 750 obr/min, 

zapewni wykonanie maksymalnie 460 pomiarów na 

obrót bez żadnej kontroli poprawności komunikacji. 

Jest to ilość być może wystarczająca do zastosowań 

technicznych, lecz poniżej naszych aspiracji w 

systemie badawczym. 

 Przetwarzanie sygnału analogowego na postać 

cyfrową, zapisanie wyników bezpośrednio na kar-
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cie pamięci i odczyt karty po zatrzymaniu silnika. 

Zakładając potrzebę zachowania kompatybilności z 

dotychczas wykonanymi przyrządami do indyko-

wania silników należy zapewnić 3600 pomiarów na 

obrót wału korbowego silnika. Wymagane jest 

wykonanie 45000 pomiarów na sekundę w przy-

padku silnika o prędkości obrotowej 750 obr/min. 

Każdy pomiar zajmuje 2 bajty, czyli 90000 baj-

tów/s. Aktualnie najbardziej popularne karty pa-

mięci posiadają pojemności 16 GB. Zapewni to 

możliwość pomiaru przez 177777 sekund, czyli 

około 50 godzin. Jest to czas wystarczający na cały 

cykl badań. Problematyczne pozostaje synchroni-

zowanie pomiarów z wynikami indykowania i wy-

branie z tak dużego pliku istotnych jego fragmen-

tów. Brak możliwości podglądu aktualnych wyni-

ków utrudnia realizację badań.  

Budując układ transmisji sygnału zdecydowano 

wykorzystać kombinacją metody 2 i 3. Układ mon-

towany na wale zawiera oprócz interferometru 

mikrokontroler z przetwornikiem analogowo cy-

frowym, zewnętrzną pamięcią RAM i moduł 

transmisji radiowej. Drugi moduł transmisji radio-

wej podłączono do komputera PC. Przewidziano 2  

tryby pracy: 

 Pomiar ciągły i wysyłanie wyników w czasie 

rzeczywistym służący do kalibracji i wstępnej kon-

troli pracy układu pomiarowego. 

 Tryb rejestracji – pomiar inicjowany wraz z 

startem indykatora. Wyniki pomiaru zapisywane w 

trybie DMA do pamięci RAM przez czas wynikają-

cy z założonego stopnia uśredniania. Po zakończe-

niu pomiaru następuje przesłanie zawartości RAM 

do PC z maksymalną możliwą prędkością i uzupeł-

nienie przebiegu indykowania i pomiarów drga-

niowych o przebieg prędkości chwilowej. Wspólny 

punkt startu i pomiary z synchronizowaną, rezona-

torem kwarcowym, prędkością umożliwiają bezpo-

średnie nałożenie tych przebiegów.  

Jako mikrokontroler wykorzystano układ AD-

uC841 firmy Analog Device o wydajności 20MIPS, 

o architekturze zbliżoną do procesorów RISC. Po-

mimo że, jest to procesor 8 bitowy to zawiera on w 

swej strukturze wiele elementów typowych dla 

zaawansowanych procesorów 32  bitowych. Proce-

sor ten opisany jest na stronie producenta. W reali-

zowanym zadaniu istotnymi elementami jest to, że 

procesor ten wyposażony jest w 12 bitowy prze-

twornik analogowo cyfrowy zapewniający możli-

wość pomiarów w trybie DMA z szybkością do 420 

k próbek/s. Procesor ten obsługuje 16 MB ze-

wnętrznej pamięci RAM przeznaczonej na zapisy-

wanie wyników pomiaru. Parametry te przewyższa-

ją nasze oczekiwania. Jedyną wadą procesora jest 

jego 52-pinowa obudowa PQFP stosunkowo trudna 

w użyciu bezpośrednio w układzie prototypowym. 

W tym celu w ramach prowadzonej pracy opraco-

wano małą płytkę przejściową o wymiarze 58 x 30 

mm, na której umieszczono mikroprocesor wraz z 

generatorem kwarcowym, kondensatorami, dławi-

kami, układem resetu, zworkami konfiguracyjnymi 

i układem buforów komunikacji RS232, niezbędnej 

do programowania procesora. Płytkę wyposażono 

w dwa 20-kołkowe złącza, na które wyprowadzono 

pozostałe istotne nóżki procesora oraz masę i zasi-

lanie 5 V. Listwy kołkowe wyprowadzono w ra-

strze typowym dla płytek prototypowych. Płytkę tą 

przedstawiono na rysunku 4. 

 
Rys. 4. Widok zmontowanej płytki przejściowej z 

obudowy 52 PQFP na płytkę prototypową wraz z 

elementami towarzyszącymi. 

 

W typowym układzie pracy procesora ADuC 

841 magistrala adresowa zewnętrznej pamięci 

RAM jest multipleksowana z portami P0 i P2. 

Wymaga to użycia zatrzasków adresowych. Jako 

zatrzaski użyto dwa 8-krotne przerzutniki D typu 

74HC573 zgodnie z zaleceniem producenta opubli-

kowanym na stronie: http://www.analog.com. 

Zamontowano je na płytce prototypowej wraz z 

pamięcią. W prototypie użyto statycznej pamięci 

RAM o pojemność 512 kb, Zapewnia to możliwość 

rejestracji 256 k pomiarów, co przy założonej roz-

dzielczości 3600 próbek na obrót, umożliwi jedno-

razowy pomiar w czasie 72 obrotów wału silnika. 

Przy założeniu, że jest to silnik 4-suwowy zapewni 

to z nawiązką 32 krotne uśrednianie. Pamięć wraz z  

zatrzaskami adresowymi umieszczono na płytce 

prototypowej. Na płytce prototypowej oprócz pa-

mięci zamontowano gotowy moduł komunikacji 

radiowej, wzmacniacz pomiarowy, stabilizatory 

napięcia i zasilacz diody laserowej. Uproszczony 

schemat ideowy układu pomiarowego przedstawio-

no na rys 5. 

 
Rys. 5. Uproszczony schemat ideowy układu pomia-

rowego. 
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Jako moduł komunikacji radiowej użyto trans-

ceiver firmy Hoperf Electronic o symbolu HM-

TRP-868S. Jest to miniaturowy moduł o wymiarach 

20 x 16 mm przewidziany do montażu powierzch-

niowego. Komunikacja pomiędzy modułem radio-

wym a procesorem odbywa się dwiema liniami 

(RXD/TXD) poprzez UART procesora o następują-

cych parametrach transmisji: 8 bitów, bez parzysto-

ści, 1 stop, poziom sygnału TTL. Szybkość 

transmisji wybierana jest z zakresu od 1,2 do 115,2 

kb/s. Wybrany moduł pracuje w paśmie częstotli-

wości od 849 do 889 MHz. Zależnie od wybranej 

szybkości transmisji zmienia się dewiacja często-

tliwości od 10 do 160 kHz przy największej pręd-

kości.  

Wysoka częstotliwość, moc wyjściowa 100 mW i 

modulacja FM z dużą dewiacją zapewnia pewne 

połączenie w warunkach obracającego się wału. 

Szczegółowy opis modułu wraz z instrukcją usta-

wiania poszczególnych rejestrów znajduje się na 

stronie producenta tj: http://www.hoperf.com.  

Moduł Radiowy wymaga napięcia zasilania 

3,3V i pobiera maksymalnie 100 mA w czasie na-

dawania i 25 mA w czasie nasłuchu. Do jego zasi-

lania wykorzystano analogowy stabilizator napięcia 

LM1085-3.3 nie wymagający elementów zewnętrz-

nych. Sam układ pomiarowy z procesorem, pamię-

cią i wzmacniaczem (rys. 7) pomiarowym wymaga 

zasilania napięciem 5 V i pobiera około 20 mA. 

Użyto stabilizatora LM7805. Całość zasilono z 

baterii akumulatorów o napięciu 7,5 V i pojemności 

2 Ah. Pomimo niskiej sprawności analogowych 

stabilizatorów przy łącznym poborze prądu do 120 

mA zastosowany akumulator zapewnia do 16 go-

dzin pracy w trybie nadawania.  

 

 
Rys. 6. Moduł pomiarowy gotowy do zamontowania 

na wale 

 

Obecne komputery PC nie są wyposażane w 

moduły radiowe zgodne z zastosowanym w ukła-

dzie pomiarowym HM-TRP-868S. Rzadko też 

wyposażane są one w interfejs szeregowy RS232. 

Obecnie podstawowym portem komunikacyjnym 

jest USB. Dlatego do komunikacji z układem po-

miarowym wykonano układ z wykorzystaniem 

gotowych modułów. Użyto modułu EM-218 EM-

USB03-MINI firmy Elkom Serwis. Opisany jest on 

na stronie producenta www.elkom-serwis.com.pl. 

Moduł ten jest konwerterem interfejsu USB na 

typowy port szeregowy, funkcjonalnie kompatybil-

ny z RS232 widzianym przez system operacyjny 

komputera jako kolejny COM. Znamienny jest tym, 

że sygnały wyjściowe wyprowadzone są w standar-

dzie TTL z możliwością wyboru za pomocą zworki 

standardu 5 V lub 3,3 V. Ponieważ moduł ten 

współpracuje bezpośrednio z opisanym wyżej mo-

dułem radiowym HM-TRP-868S o napięciu pracy 

3,3 V, wybrano poziom sygnałów 3,3 V. Moduł ten 

dostarcza również zasilanie do elementów ze-

wnętrznych 5 V z wydajnością prądową taką jak 

aktualnie użyty port USB komputera i 3,3 V o wy-

dajności do 50 mA. 50 mA jest to niewystarczający 

prąd do zasilania modułu radiowego, który w czasie 

nadawania wymaga 100 mA. Dlatego użyto analo-

gowego stabilizatora LM1085-3.3 zasilanego na-

pięciem 5V. Ze złożenia tych elementów powstał 

moduł komunikacyjny USB – Radio przedstawiony 

na rysunku 7. 

 

 
Rys. 7. Układ konwersji USB na szeregowy układ 

komunikacji radiowej 

Na potrzeby komunikacji opracowano prosty 

protokół komunikacyjny. Komendy, zapytania i 

potwierdzenia są pojedynczymi literami. Poszcze-

gólne litery oznaczają: 

 

‘S’ – Inicjuje pobranie parametrów sekwencji 

pomiarowej przez procesor ADuC841. 6 kolejnych 

bajtów musi zawierać: 1-bajtową maskę aktywnych 

kanałów analogowych, 3 bajty oznaczające ilość 

próbek w kanale, 2 bajty podzielnik zegara do tak-

towania pomiarów. Odebranie tej sekwencji powo-

duje ustawienie rejestrów i zapełnienie pamięci tak, 

aby procesor mógł dokonać pomiaru w trybie 

DMA. Procesor potwierdza poprawność danych 

wysyłając ‘S’. 

‘G’ – Start zaprogramowanej sekwencji pomiaru i 

zerowanie licznika wysłanych danych. Procesor 

potwierdza koniec sekwencji pomiarowej odsyłając 

literę ‘G’. 

‘L’ – Powoduje przesłanie 256 bajtów zawartości 

zewnętrznej pamięci poczynając od adresu zawar-
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tego w liczniku wysłanych bajtów. Po wysyłaniu 

256 bajtów jest obliczana i wysłana, jako 257 bajt, 

suma CRC tj. suma modulo 256 wszystkich wysła-

nych w aktualnym bloku bajtów. Przy odbiorze jest 

obliczana suma CRC i porównywana z odebraną. 

‘N’ – Komenda wysłana po odbiorze każdego z 

bloków, jeśli suma CDR była zgodna. Powoduje 

ona zwiększenie licznika wysłanych bajtów o 256. 

Dalsze działanie jest analogiczne do komendy ‘L’ 

(Kolejne ‘L’ użyte jest przy błędnej sumie CRC i 

powtarza transmisję poprzedniego bloku).  

‘V’ – Powoduje Pomiar napięcia na załączonych 

wejściach analogowych procesora i odesłanie, jako 

2 słów 8-bitowych z maksymalną możliwą prędko-

ścią (pomiar bezpośredni bez buforowania).  

‘A’ – Powoduje odesłanie znaku ‘E’ przez proce-

sor na wale. Służy do testów komunikacji bez inge-

rencji w pozostałe procedury. 

‘R’ – Powoduje restart procesora układu pomia-

rowego wykorzystywany przy zbyt długim oczeki-

waniu na potwierdzenie wysłanej komendy. 

Układ pomiarowy interferometru typu FOG 

wraz z układem pomiarowym i układem transmisji 

sygnału drogą radiową został przygotowany do 

umieszczenia na wale silnika 6AL20/24.  

4. Wnioski 

Istnieje możliwość budowy żyroskopu FOG do 

pomiaru chwilowej prędkości obrotowej wału silni-

ka w oparciu o typowe elementy telekomunikacyj-

nej techniki światłowodowej. 

Ograniczając się do pomiarów w ściśle określo-

nych zakresach prędkości obrotowych można 

znacznie uprościć konstrukcję żyroskopu i zwięk-

szać jego rozdzielczość. 

Transmisja radiowa z obracającego się wału 

wykorzystująca moduły radiowe HM-TRP-868S 

jest niezawodna jednak umożliwia przesłanie nie 

więcej niż 470 pomiarów na obrót wału korbowego. 

Zwiększenie rozdzielczości wymaga buforowania. 

Opracowany protokół transmisji umożliwia po-

miar bezpośredni jak i z buforowaniem co umożli-

wia wykonanie 3600 pomiarów na obrót. 

Pomiary rejestratora ciśnień i interferometru 

obecnie wyzwalane są równocześnie jednak jest 

różny czas dotarcia sygnałów wyzwalających do 

obu przyrządów. Taktowane są one taką samą czę-

stotliwością jednak uzyskiwaną z dwóch różnych 

oscylatorów, dlatego tylko w krótkim okresie czasu 

można uznać pomiary za synchroniczne. Jest to 

tematem kolejnego etapu pracy.  

 

 

Nomenclature/Skróty i oznaczenia 

FOG Fiber Optic Gyro/ żyroskop światłowodowy. 

RLG Ring Laser Gyro/ żyroskop z 

pierścieniowym laserem. 

OWK Crankshaft rotation / obrotu wału korbowego 
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