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Streszczenie 

Referat przedstawia metod  okre lania niedost pnych pomiarowo parametrów stosowanych  

w diagnozowaniu okr towych turbinowych silników spalinowych. Na przyk adzie silnika 

jednowirnikowego pokazano parametry sygna u diagnostycznego. Przedstawiono wst pne 

szacowanie parametrów w bilansowaniu obiegu jednowirnikowego turbinowego silnika 

spalinowego. Pokazano przyk adowe wyniki oblicze  sprawno ci termicznej komory spalania z 

wykorzystaniem uwiarygodnionych za pomoc  rachunku wyrównawczego zarejestrowanych 

danych pomiarowych. Przedstawiono dyskusj  otrzymanych wyników dla prezentowanej metody. 

 

S owa kluczowe: turbinowy silnik spalinowy, diagnoza, parametr pracy, rachunek wyrównawczy. 

 

A PROBLEM OF BALANCING THERMAL CYCLE USING RECONCILIATION  

CALCULATIONS IN THE DIAGNOSTICS OF MARINE GAS TURBINE ENGINES  

 

Summary 

 

This paper presents a method of determination of  experimentally inaccessible parameters for 

diagnosing marine gas turbine engines. The applied parameters of the diagnostic signal were shown 

for  

a one-rotor engine, chosen as an example. Initial estimations of parameters for balancing the cycle 

of  

a one-rotor gas turbine engine were presented. Example results of calculating thermal efficiency of 

the combustion chamber, verified by reconciliation calculations of the recorded values, were given.  

A discussion of the obtained results for the studied method was presented.  

 

Keywords: marine gas turbine engine, diagnosis, operation parameter, reconciliation calculations. 

 

 

1. WPROWADZENIE 

 

     Specyfika eksploatacji silników turbinowych  

w warunkach okr towych powoduje, i  

diagnozowane stany silników reprezentowane s  

przez ci gi dyskretnych sygna ów 

diagnostycznych, rejestrowanych przez okr tow  

sie  pomiarow  w niejednakowych odcinkach 

czasu. Pewnymi wska nikami stanu ca ego 

zespo u pr dotwórczego z turbinowym silnikiem 

spalinowym jak i jego podzespo ów s  sprawno ci 

wewn trzne: - spr arki iS , turbiny iT  oraz 

sprawno  termiczna komory spalania, 

definiowana zale no ci  w postaci:  

           

dpal

powppowspalpspal

dpal

powpowspalspal

pal

powspal

tKS

Wm

TcmTcm

Wm

imim

Q

QQ

2233

2233

23

     (1) 

gdzie strumie  masy spalin wyp ywaj cych  

z komory spalania  

                      palpowspal mmm 23               (2) 

 33 Ti entalpia w a ciwa spalin na wylocie  

z komory spalania, 
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22 Ti entalpia w a ciwa powietrza za 

spr ark , 

dpal WQ strumie  ciep a dostarczanego do 

komory spalania w postaci energii chemicznej 

paliwa o warto ci opa owa dolnej dW , 

W pracy przedstawiono wyniki oblicze  

sprawno ci termicznej komory spalania  

z wykorzystaniem uwiarygodnionych za pomoc  

rachunku wyrównawczego wyników pomiarów 

parametrów pracy jednowirnikowego turbinowego 

silnika spalinowego GTU-6A o mocy nominalnej 

600 kW. Schemat zdekomponowanego silnika  

z oznaczonymi strumieniami energii 

przedstawiono na rys. 1.  

Strumie  masy paliwa palm  zu ywanego 

przez silnik turbinowy jest wielko ci  mierzon  

bezpo rednio, natomiast strumienie ciep a 3spalQ  

i 2powQ oblicza si  w oparciu o wyniki pomiarów 

wielko ci reprezentuj cych niewiadome 

strumienie energii:  potencjalnej – ci nienie 

powietrza w ko cu procesu spr ania p2; 

zasilaj cej silnik – chemicznej, zdeterminowany 

warto ci  opa ow  doln  paliwa dW ; energii 

powietrza zasysanego przez silnik 1powQ  

okre lony przez ci nienie p1 i temperatur  T1; 

energii cieplnej spalin której miar  jest 

temperatura przed turbin  T3 lub zast pczo za 

turbin  T4 oraz energi  powietrza z temperatur  za 

spr ark  T2. 

Do okre lenia wielko ci nieznanych  

i niedost pnych pomiarowo rozpatrzono wi zy 

energetyczne wyznaczone przez bilanse strumieni 

energii (np. moc, strumie  ciep a), a nie ilo  

energii (moment obrotowy ciep o). 

     W praktyce ka dy opis stanu jest ograniczony 

dost pno ci  pomiarow  i jest modelem 

budowanym z uwzgl dnieniem przyj tych za o e  

upraszczaj cych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Schemat przep ywu strumieni energii przez podzespo y jednowirnikowego turbinowego  

silnika spalinowego 
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2. SZACOWANIE WIELKO CI 
    NIEDOST PNYCH POMIAROWO 
  
     Wielko ciami trudnymi pomiarowo, a cz sto 

niewiadomymi w opisie procesów w silnikach 

turbinowych jest temperatura spalin przed turbin   

i strumie  masy powietrza podawanego do 

komory spalania. Wielko ci te obliczane na 

podstawie równa  bilansowych, uzupe nia zbiór 

bezpo rednio mierzonych parametrów sygna u 

diagnostycznego,  

a dok adno  pomiaru ma wp yw na niepewno  

wyznaczenia sprawno ci maszyn wirnikowych 

silnika i komory spalania [1].  

     Uwiarygodnienie pomiarów i wielko ci 

nieznanych w bilansach masy i energii umo liwia 

zastosowanie metod rachunku wyrównawczego. 

Jego algorytm wy-maga wst pnego oszacowania 

wielko ci niewiadomych. Stosuj c klasyczn  

metod  uzgadniania warto ci wielko ci 

niewiadome obliczane s  z wybranych równa  

bilansowych zak adaj c, e dok adno  wst pnego 

szacowania nie jest znana [1, 3]. Przy du ych 

niepewno ciach wielko ci mierzonych oraz 

pewnej strukturze równa  warto ci poprawek 

wielko ci niewiadomych mog  powodowa , e 

estymaty tych wielko ci znajd  si  w przestrzeni 

rozwi za  niedopuszczalnych z punktu widzenia 

fizyki zagadnienia. W klasycznej metodzie 

uzgadniania liczba niezale nych równa  modelu 

musi by  wi ksza od liczby wielko ci 

niewiadomych. 

     Na podstawie dost pnych danych producenta 

oraz wyników prób gwarancyjnych, (wykonanych 

poza systemem energetycznym okr tu, z wi ksz  

dok adno ci  pomiarów ni  wykonywane 

mog yby by  z pomoc  okr towych uk adów 

pomiarowych), wst pnie oszacowano warto ci 

wielko ci niewiadomych. Przyj to dlatego, e 

dok adno  tego szacowania by a znana. 

Uogólniona metoda rachunku wyrównawczego 

wykorzystuje takie informacje o dok adno ci 

wst pnego szacowania niewiadomych. 

     W bilansowaniu obiegu silnika turbinowego 

wielko ci  zamykaj c  jest strumie  entalpii 

spalin wyp ywaj cych z komory spalania: 

  TTspalspalspalspal QPimim 4433        (3) 

przy czym dla komory spalania obowi zuje 

równo  w postaci:  

       

KSspalspalpowpow

KSdpalpalpal

Qimim

Wmim

3322

       (4) 

a dla strumienia powietrza opuszczaj cego 

spr ark : 

    SpowpowSpowpow QimPim 2211
        (5) 

gdzie w równaniach (3) – (5) 

SKST QQQ ,,  

– strumienie energii rozpraszanej odpowiednio 

przez 

    turbin , komor  spalania i spr ark  do 

otoczenia. 

     Uwzgl dniaj c fakt, i  moc rozwijana przez 

turbin  zu ywana jest na nap d spr arki oraz 

przekazywana odbiornikowi energii jako moc 

efektywna, równa jest ona sumie mocy: 

                        eST PPP                           (6) 

równanie (3) dla turbiny mo na zapisa  w postaci: 

       

Te

Sspalspalspalspal

QP

Pimim 4433
            (7) 

     Równanie bilansowe silnika otrzymano 

sk adaj c równania bilansowe dla jego 

podzespo ów (3) – (5): 

espalspal

KSdpalpalpalpowpow

QPim

Wmimim

44

11

    (8) 

gdzie:
   

           TKSS QQQQ              (9) 

w którym pozosta y tylko wyra enia 

uwzgl dniaj ce po czenie strumieni energii  

z otoczeniem. Chocia  równanie (8) powsta o  

z równa  bilansowych maszyn silnika, to nie 

zawiera ono nowej informacji. Jest ono 

wykorzystywane w miejsce równania bilansowego 

jednej z maszyn silnika, w zale no ci od 

dost pno ci pomiarowej parametrów pracy. 

     Strumie  spalin wylotowych wynika z bilansu 

strumieni powietrza roboczego, zasysanego, 

ch odz cego, uszczelniaj cego i strumienia 

paliwa. Model bilansu strumieni masy czynników 

roboczych w silniku przedstawiono na rysunku 2. 

     W ród zmiennych stanu wyst puj cych  

w równaniach modelu opisuj cego przetwarzanie 

energii w silniku [1] s  takie, których bezpo redni 

pomiar mo na dokona  z mo liw  do 

zaakceptowania dok adno ci , ale jest utrudniony 

technicznie lub praktycznie niemo liwy. 

Rezygnuj c z parametrów trudnych do zmierzenia 

na przyj tym poziomie oprzyrz dowania uk adu 

pomiarowego silnika mo na je obliczy , 

uzyskuj c dok adno  znacznie wy sz , ni  

otrzymana przy bezpo rednim pomiarze. 
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Rys. 2. Model bilansu strumieni masy g ównego czynnika roboczego w silniku jednowirnikowym 
 

                                          

    Metoda ta nie nak ada ogranicze  na liczb  

równa  bilansowych. Jednak nale y zachowa  

ostro no  przy wst pnym szacowaniu warto ci  

i macierzy kowariancji wielko ci niewiadomych. 

Optymalny dobór tych wielko ci jest 

zagadnieniem z o onym, zale nym od specyfiki 

rozwi zywanego problemu. 

     Stwierdzenie to szczególnie dotyczy wst pnego 

oszacowania warto ci i niepewno ci oszacowania 

niewiadomej entalpii spalin opuszczaj cych 

komor  spalania:  

)QPPim(
m

i TeSspalspal

spal

spal 44

3

3

1

 (10) 

     Z wyst puj cych w równaniach bilansowych 

parametrów najwi ksze trudno ci z okre leniem,  

z zadowalaj co wysokim stopniem dok adno ci, 

wykazuje moc zapotrzebowana przez spr ark . 

Do jej okre lania zastosowano równanie 

bilansowe spr arki (5) w postaci: 

    SpowpowpowpowS Qim-imP 1122
  (11) 

Strumie  powietrza zasysanego przez spr ark  

jest pomniejszony za spr ark  o strumie  

powietrza pobieranego do ch odzenia gor cych 

detali silnika 

               CHpowpowpow mmm .12               (12) 

to definiuj c wska nik udzia u powietrza 

ch odz cego gor ce detale silnika w strumieniu 

powietrza zasysanego przez spr ark  w postaci 

                          

1

.

pow

CHpow

m

m
                        (13) 

i podstawiaj c zale no ci (12) i (13) do równania 

(11), po przekszta ceniu otrzymano 

SpowpowpowS QiimP 121 )1(     (14) 

     Do obliczenia sprawno ci termicznej komory 

spalania pos u ono si  równaniem dla ca ego 

silnika (8), otrzymuj c po przekszta ceniu 

wyra enie (1) w postaci: 

       )im-im-Q

Pim(
Wm

palpalpow

espalspal

dpal

KS

11

44

1

           (15) 

Identyfikacja eksperymentalna parametrów 

prawej strony równania (15) powinna by  

dokonana  

z minimaln , osi galn  niepewno ci . Dotyczy to 

pomiaru strumienia paliwa lub ci nienia paliwa za 

pomp  paliwow , strumienia powietrza  

i temperatury spalin do okre lenia ich entalpii 

wed ug zale no ci (10) oraz mocy efektywnej 

silnika.  

 

3. DOST PNO  I DOK ADNO  
POMIAROWA PARAMETRÓW SYGNA U 
DIAGNOSTYCZNEGO 

 
      Kieruj c si  wymaganiami przydatno ci  

w diagnozowaniu oraz  uwzgl dniaj c: 

– reprezentacj  strumieni energii u ytecznej  

i zasilaj ce silnik, 

– wyst powanie w zale no ciach  opisuj cych 

przetwarzanie  energii  w  silnikach, 
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– do wiadczalnie potwierdzon  eksploatacyjn  

pewno  pomiarów, 

– spe nienie podstawowych wymaga  producenta 

pod wzgl dem bezpiecze stwa pomiarów, 

– zagwarantowania prawid owo ci 

funkcjonowania silnika, wiarygodno ci 

pomiarowej i mo liwo ci automatycznej 

rejestracji,   

pomiarom poddano nast puj ce parametry sygna u 

diagnostycznego:  

},,,,,,{ 00422 TpTpTpPD kkpalkkkemk  (16) 

gdzie: Dmk – zbiór wielko ci zmierzonych podczas 

          k – tej obserwacji;  

         keP  – moc efektywna silnika; 

         p2k, T2k  – ci nienie i temperatura powietrza 

za spr ark ; 

        ppalk  – ci nienie paliwa za pomp ; 

       T4k  – temperatura spalin za turbin ; 

   p0k  , T0k – ci nienie i temperatura powietrza  

atmosferycznego.  

     Rozwój technik pomiarowo-informatycznych 

umo liwia stosowanie ró norodnych procedur 

obliczeniowych wykorzystuj cych wyniki 

pomiarów [1, 3] z rozproszonych uk adów 

pomiarowo- rejestruj cych. Klasa dok adno ci 

okr towych uk adów pomiarowych nie zapewnia 

jednak uzyskania wiarygodno ci oblicze  

sprawno ci maszyn na poziomie pomiarów 

zdawczych czy gwarancyjnych. Dla potrzeb pracy 

zbudowano specjalny uk ad rejestruj cy parametry 

sygna u diagnostycznego podczas 

niestacjonarnego testu eksploatacyjnego [1]. 

Pos u y  on do okre lenia warto ci rednich 

parametrów przy ró nych mocach silników. 

Zastosowano tu czujniki okr towego uk adu 

pomiarowego. Z zarejestrowanych przebiegów 

parametrów wyselekcjonowano serie parametrów 

pracy potraktowane jako sekwencje czasowe 

stanów pracy ustalonej silników. Dla 

poszczególnych serii pomiarowych obliczono 

warto ci rednie parametrów id  oraz 

eksperymentalne odchylenia standardowe 
id . 

Na ich podstawie obliczono rednie b dy 

wzgl dne serii pomiarów, zgodnie z zale no ci : 

                         

i

d

d
d

i

i
                            (17) 

Dla otrzymanych populacji par: zmierzony 

parametr diagnostyczny – moc efektywna silnika 

obliczano wielko ci niedost pne pomiarowo, jako 

funkcje mocy efektywnej silnika. Zastosowano  

w tym celu modele regresyjne z funkcjami 

opisuj cymi w postaci wyk adniczej. W oparciu  

o przyj te funkcje opisuj ce, dla mocy 

wyró nianych w dokumentacji silnika, 

estymowano warto ci wielko ci niedost pnych 

pomiarowo. Przyk adowe wyniki dla sprawno ci 

termicznej komory spalania tKS , okre lonej na 

podstawie zale no ci (15), w funkcji mocy silnika 

przedstawiono na rysunku 3. 

Dla porównania dok adno ci wyników 

pomiarów szacowanych wielko ci w tabeli 1 

podano dopuszczalne warto ci niepewno ci 

wzgl dnych parametru di okr towego uk adu 

pomiarowego silnika typu GTU – 6A 
iOUPd  

ustalone na podstawie dokumentacji technicznej 

silnika oraz maksymalne niepewno ci wzgl dne 

uzyskane podczas rejestrowanych obserwacji 

parametrów. Dla temperatury spalin, ci nienia 

powietrza za spr ark  i ci nienia paliwa za 

pomp  niepewno ci wzgl dne metody pomiarowej 

s  mniejsze od dopuszczalnych niepewno ci  

okr towych uk adów pomiarowych. Jedynie 

wzgl dne niepewno ci pomiarów ci nienia paliwa 

i strumienia masy paliwa okaza y si  wi ksze od 
dopuszczalnych niepewno ci wzgl dnych 

okr towych uk adów pomiarowych. 
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Rys. 3. Przyk ad zale no ci sprawno ci termicznej komory spalania jako funkcji mocy silnika 

na podstawie estymowanej warto ci temperatury T3 
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Tabela 1. Niepewno ci metody pomiarowej  

i uk adu pomiarowego 

 

Parametr 

diagnostyczny 

Niepewno  

wzgl dna 

metody 

pomiarowej 

 

Niepewno  

wzgl dna 

okr towych 

uk adów 

pomiarowyc

h 

id  
id [%] 

iOUPd [%] 

Moc silnika 0,3814 1,0 

Temperatura spalin 

za turbin  
0,2448 1,5 - 2,8 

Ci nienie powietrza 

za spr arka 
0,2485 0,6 - 1,3 

Ci nienie paliwa 

za pomp  
1,1104 1,0 

Strumie  masy 

paliwa 
1,3725 1,0 

Pr dko  obrotowa 

wirnika 
0,1105 0,3 - 1,5 

 

4. UWIARYGODNIENIE WYNIKÓW  
    POMIARÓW I WIELKO CI 
    NIE MIERZONYCH ZA POMOC  
    RACHUNKU WYRÓWNAWCZEGO 
 
     Rachunek wyrównawczy zastosowano w celu 

skorygowania wielko ci zmierzonych i wst pnie 

obliczonych lub oszacowanych niewiadomych, 

tutaj np. sprawno ci komory spalania. W rachunku 

tym równania zachowania sk adaj ce si  na model 

matematyczny by y spe nione przy równoczesnej 

minimalizacji odchy ek wyników pomiarów od 

warto ci skorygowanych. Zastosowano tu zasad  

maksymalizacji funkcji wiarygodno ci  

w n-wymiarowej przestrzeni b dów [2]. 

Wynikaj cy z niej estymator najwi kszej 

wiarygodno ci jest równowa ny estymatorowi  

o minimalnej warto ci b dów estymacji  

w metodzie najmniejszych kwadratów Gaussa.  

W uogólnionej metodzie uzgadniania, zgodnie  

z zasad  estymacji redniokwadratowej, wa on  

funkcj  ryzyka mo na zapisa  nast puj co: 

   min1

cm

T

cm DDMDD      (18) 

gdzie:  

mD wektor wielko ci mierzonych 

niewiadomych, 

cD wektor wyników pomiaru i wielko ci 

niewiadomych, wst pnie oszacowanych, 

M macierz kowariancji wielko ci mierzonych  

i oszacowanych niewiadomych. 
 Ekstremum jest warunkowe, poniewa  

wielko ci mierzone i niewiadome s  ze sob  

wzajemnie powi zane równaniami modelu 

matematycznego analizowanego procesu: 

                               0dF                         (19) 

Nieliniowy uk ad równa  modelu (19) stanowi 

równania warunków w procedurze uzgadniania, 

polegaj cego na na wyznaczeniu warto ci 

poprawek i wyrównanych ocen wielko ci 

mierzonych oraz niewiadomych w celu spe nienia 

równa  modelu matematycznego. 

 

5. PODSUMOWANIE  

 

     Je eli pod poj ciem równania bilansowego 

rozumiane jest matematyczne wyra enie praw 

zachowania energii i praw zachowania substancji 

dla maszyn, to dla ustalonych warunków pracy 

silnika sprowadzaj  si  one do bilansu energii 

doprowadzonej i odprowadzonej od maszyny 

wirnikowej i komory spalania oraz ilo ci 

substancji odprowadzonej od nich do innych 

maszyn silnika lub do otoczenia. W adnej  

z maszyn silnika nie zachodzi wówczas 

akumulacja lub wydzielanie energii, czy te  

substancji.  

     Mo na wskaza  dwie korzy ci wykorzystania 

równa  bilansowych i rachunku wyrównawczego: 

1. Korekt  warto ci danych pomiarowych 

parametrów wyst puj cych w równaniach 

bilansowych  

2. Okre lenie wielko ci niedost pnych 

pomiarowo i nieznanych, poprzez pomiar  

z zadowalaj c  dok adno ci  ograniczonej 

liczby parametrów diagnostycznych  

i parametryzacj  drog  oblicze , pozosta ych 

zmiennych wchodz cych w sk ad równa . 

     W ród zmiennych stanu wyst puj cych  

w równaniach modelu opisuj cego przetwarzanie 

energii w silniku [1] s  takie, których bezpo redni 

pomiar mo na dokona  z mo liw  do 

zaakceptowania dok adno ci , ale jest utrudniony 

technicznie lub praktycznie niemo liwy. 

Rezygnuj c z parametrów trudnych do zmierzenia 

na przyj tym poziomie oprzyrz dowania uk adu 

pomiarowego silnika mo na je obliczy , 

uzyskuj c dok adno  znacznie wy sz , ni  

otrzymana przy bezpo rednim pomiarze. 

     Do obliczenia sprawno ci komory spalania 

zgodnie z zale no ci  (15), niezb dne jest 

okre lenie mocy zapotrzebowanej  przez spr ark  

wg (14) do czego niezb dna jest znajomo  

strumienia masy oraz ci nienia i temperatury 

powietrza przed i za spr ark , jako zmiennych 

stanu entalpii. Wówczas mo na unikn  jednego  

z najtrudniejszych pomiarów – redniej 

temperatury spalin za komor  spalania, a przed 

turbin , potrzebnej do okre lenia entalpii spalin.  

     Obliczenia pokaza y, e sprawno  komory 

spalania obni a si  podczas pracy silnika przy 
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cz ciowych obci eniach i biegu ja owym, 

chocia  jest zawsze niewiele mniejsza od jedno ci. 

     Prezentowana metoda, przy ograniczonej 

dost pno ci pomiarowej, jak to ma miejsce  

w przypadku okr towych silników turbinowych, 

staje si  metod  weryfikacyjn , stwarzaj c  

mo liwo  lokalizowania niesprawno ci  

w podzespo ach silnika. W tym celu przyjmuje si  

hipotez , e wielko ci charakteryzuj ce 

podstawowe podzespo y przyjmuj  warto ci  

w przedzia ach zmian dopuszczalnych, natomiast 

pewne jako niesprawne. Na podstawie wyników 

pomiarów mo na weryfikowa  przyj t  hipotez  

dla ró nych kombinacji parametrów pracy. 

Uzyskanie pozytywnego wyniku weryfikacji jest 

jednoznaczne ze zlokalizowaniem elementów 

niesprawnych lub niezdatnych. 

     W sytuacji ma ej dost pno ci pomiarowej 

silnika turbinowego, gdy liczba równa  

bilansowych, które mo na u o y  wykorzystuj c 

dost pne wyniki pomiarów, jest mniejsza od 

liczby niewiadomych, nale y stosowa  metod  

optymalizacyjn  z wykorzystaniem rachunku 

wyrównawczego. Wówczas uk ad równa  jest 

nieoznaczony  

i istnieje niesko czenie wiele jego rozwi za . 

Cech  charakterystyczn  tak postawionego 

problemu jest fakt, e liczba wielko ci 

charakteryzuj cych elementy niesprawne lub 

niezdatne nie ró ni si  znacznie od ilo ci 

parametrów diagnostycznych 

     Przedstawiona metoda oceny stanu silników 

turbinowych nie jest uniwersalna, a jej wady  

i zalety uwidaczniaj  si  podczas diagnozowania 

silników o wi kszym stopniu z o ono ci. Jednak 

jest to jedyna mo liwa droga praktycznej oceny 

zdolno ci silników do funkcjonowania  

w eksploatacji. 
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