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Streszczenie 
Celem artykułu jest interpolacja i analiza uśrednionych według pięćdziesięciu realizacji rzeczywi-

stych wykresów indykatorowych za pomocą funkcji sklejanych opisujących, analitycznie postać tych 
wykresów oraz ocena dokładności tej interpolacji. Analizie i ocenie dokładności poddano wartości 
średniego ciśnienia indykowanego pi oraz sprawności indykowanej ηi wyznaczonych dla wykresu rze-
czywistego i wykresu interpolowanego.  

Ponadto w artykule przeprowadzono analizę i ocenę błędu wyznaczania średniej maksymalnej 
wartości ciśnienia cyklu pracy silnika AD3.152 UR zasilanego olejem napędowym, czystym estrem 
metylowym kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego FAME oraz ich mieszaniną oznaczoną B20. 

Podczas eksperymentalnego sporządzania wykresu indykatorowego silnik pracował według ze-
wnętrznej charakterystyki prędkościowej przy prędkości obrotowej wału korbowego n = 2000 obr/min. 

WSTĘP 

Wynikowym efektem procesów termodynamicznych, termochemicznych i hydro-
aerodynamicznych oraz wymiany ciepła, zachodzących w cylindrze tłokowego silnika we-
wnętrznego spalania, jest wykres indykatorowy. Jest on ważnym ilościowym i jakościowym 
źródłem informacji o tych procesach oraz umożliwia wyznaczenie: indykowanych wskaźni-
ków pracy silnika, charakterystyk wydzielania ciepła podczas procesu spalania, równowago-
wego składu czynnika roboczego zmieniającego się w funkcji kąta obrotu wału korbowego, 
„twardości” pracy silnika wyrażonej wielkością dp/dα, itp. 

Postać wykresu indykatorowego zależy przede wszystkim od: przebiegu i jakości rozpyla-
nia paliwa podczas procesu wtrysku, ilości oraz właściwości aerodynamicznych powietrza 
doprowadzonego do cylindra, itp. Wielkości te decydują o jakości tworzonej i spalanej mie-
szanki palnej. Od właściwie realizowanego procesu spalania zależy jakość przemiany energii 
chemicznej zawartej w paliwie na energię mechaniczną, natomiast od tej przemiany – zużycie 
paliwa oraz emisja szkodliwych składników ze spalinami i hałas silnika.  

Przygotowanie do analizy eksperymentalnie zdjętego wykresu indykatorowego, musi 
uwzględniać dokładne i wiarygodne określenie na wykresie indykatorowym położenie tłoka 
w GZP oraz zapewniać wygładzenie uśrednionych według realizacji wartości ciśnień w cylin-
drze [1, 5].  
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Wygładzanie uśrednionych wg 50 realizacji cykli pracy silnika ciśnień wykresu indykato-
rowego ma na celu odfiltrowanie wysokoczęstotliwościowych, często losowych zaburzeń 
wykresu indykatorowego.  

W artykule przedstawiono metodę interpolacji rzeczywistych wykresów indykatorowych 
za pomocą funkcji sklejanych, które analitycznie opisują przebieg zmiany ciśnienia 
w cylindrze silnika spalinowego oraz przeprowadzono analizę i ocenę dokładności interpola-
cji uśrednionych rzeczywistych wykresów indykatorowych. Analizie i ocenie dokładności 
poddano wartości średniego ciśnienia indykowanego pi oraz sprawności indykowanej ηi wy-
znaczonych dla wykresu rzeczywistego i wykresu interpolowanego sporządzonego dla silnika 
AD3.152 UR zasilanego olejem napędowym, czystym estrem metylowym kwasów tłuszczo-
wych oleju rzepakowego FAME oraz ich mieszaniną oznaczoną B20. 

Podczas eksperymentalnego sporządzania wykresu indykatorowego silnik pracował we-
dług zewnętrznej charakterystyki prędkościowej. 

1. OBIEKT BADAŃ I STANOWISKO BADAWCZE 

Obiektem badań w prezentowanej pracy był trzycylindrowy silnik spalinowy o zapłonie 
samoczynnym AD3.152 UR z bezpośrednim wtryskiem paliwa do komory spalania usytu-
owanej w denku tłoka. Układ zasilania badanego silnika wyposażony był w rozdzielaczową 
pompę wtryskową typu DPA oraz wtryskiwacze paliwa z rozpylaczami czterootworowymi.  

Badany silnik posiada górnozaworowy układ rozrządu, z pionowo osadzonymi zaworami 
w głowicy. Zawory za pośrednictwem popychaczy i dźwigienek zaworowych, napędzane są 
przez wałek rozrządu umieszczony w bloku silnika. Podstawowe dane silnika przedstawiono 
w tabeli 1. 

Tab. 1. Podstawowe dane techniczne silnika Perkins AD3.152 UR [3] 
Układ cylindrów rzędowy 
Liczba cylindrów, c 3 
Rodzaj wtrysku bezpośredni 
Kolejność pracy cylindrów 1 – 2 – 3 
Stopień sprężania, ε 16,5 
Średnica cylindra, D [m] 91,44·10-3 
Skok tłoka, S [m] 127·10-3 
Pojemność skokowa silnika, Vss [m

3] 2,502·10-3 
Długość korbowodu, lk [m] (223,80÷223,85) 10-3 
Moc nominalna silnika, Ne [kW] 34,6 
Prędkość obrotowa mocy nominalnej, nN [obr/min] 2250 
Maksymalny moment obrotowy silnika, Me [Nm] 165,4 
Prędkość obrotowa maksymalnego momentu obrot. nM [obr/min] 1300÷1400 
Statyczny kąt wyprzedzenia wtrysku paliwa, αww [°OWK] 17 
Prędkość obrotowa biegu jałowego, nbj [obr/min] 750±50 

 
Schemat blokowy hamownianego stanowiska badawczego przedstawiono na rys. 1. 
Stosowany podczas badań system pomiarowy wielkości szybkozmiennych składa się 

z czterech torów pomiarowych: toru pomiarowego ciśnienia w komorze spalania, toru pomia-
rowego ciśnienia w przewodzie wtryskowym, toru pomiarowego wzniosu iglicy wtryskiwa-
cza oraz dekodera kąta obrotu wału korbowego. 

W tabeli 2 przedstawiono właściwości fizykochemiczne paliw wykorzystywanych pod-
czas badań. 
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Rys. 1. Schemat blokowy stanowiska badawczego [2] 

Tab. 2. Podstawowe właściwości fizykochemiczne paliw silnikowych stosowanych do zasilania 
silnika podczas badań [4] 

Parametr 
Olej napędowy 

Ekodiesel Ultra D 
Paliwo roślinne  

FAME 
Liczba cetanowa 51,4 51 
Wartość opałowa [MJ/kg] 43,2 36,7 
Gęstość w temperaturze 15°C [g/cm3], 0,8354 0,883 
Lepkość kinematyczna [mm2/s] (~40°C) 2,64 4,47 
Napięcie powierzchniowe [N/m] (20°C) 3,64·10-2 3,58·10-2

Temperatura zapłonu [°C] 63 pow. 130 
Temperatura mętnienia [°C] -17 -2 
Temperatura zablokowania zimnego filtru [°C] -23 -14 
Przeciętny skład elementarny [%] 

- C 
- H 
- O 

 
87,2 
12,7 

0 

 
76,8 
12,1 
11 

Zawartość siarki S [mg/kg] 9 8,1 
Zawartość wody [mg/kg] 43,8 113 
Zawartość zanieczyszczeń stałych [mg/kg] 5 18 
Pozostałość po koksowaniu w 10%-owej pozostałości 
destylacyjnej [%(m/m)] 

 
0,01 

 
0,28 

Badania działania korodującego na płytkach miedzi [klasa] 1 1 

2. RZECZYWISTY WYKRES INDYKATOROWY I JEGO 
INTERPOLACJA 

Rzeczywisty, uśredniony z pięćdziesięciu realizacji wykres indykatorowy opisano za po-
mocą pięciu funkcji sklejanych, które zapewniają wygładzenie wykresu rzeczywistego. Wy-
gładzenie wykresu realizowane jest dla jego części, obejmującej zmianę ciśnienia w cylindrze 
trwającej od chwili zamknięcia zaworu dolotowego do chwili otwarcia zaworu wylotowego. 
Zastosowana metodyka jest przydatna do interpolacji rzeczywistych wykresów indykatoro-
wych silników z jednoetapowym wtryskiem paliwa zaś nie można jej wykorzystać do interpo-
lacji takich wykresów indykatorowych sporządzanych dla silników w których doprowadzenie 
paliwa realizowane jest w postaci przedwtrysków, wtrysku zasadniczej porcji i powtrysków 
paliwa, bowiem powoduje to zmianę kształtu ww. wykresów.  

Ilustrację graficzną zaproponowanej metodyki interpolacji przedstawiono na rysunku 2. 
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Rys. 2. Ilustracja graficzna interpolacji rzeczywistego wykresu indykatorowego za pomocą 

następujących funkcji sklejanych: politropy sprężania constpVn =1 , paraboli trzeciego stopnia 

3α= ap ; elipsy 12

2

2

2

=+α
B

p

A
; paraboli drugiego stopnia 2α= bp  i politropy rozprężania 

constpVn =2  [6] 

Średnią wartość wykładnika politropy sprężania 1n  wyznaczano jako wartość średnią 
z wartości obliczonych według wzoru: 
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Obliczanie in1 i ich uśrednienie przeprowadza się wykorzystując rzeczywiste wartości ciśnie-
nia pi wykresu indykatorowego i wielkości zmieniającej się objętości cylindra Vi, dla 

pwzd ,αα∈α . Wartość wykładnika politropy sprężania n1 oraz politropy rozprężania n2 można 

wyznaczyć także w oparciu o przedstawienie rzeczywistego wykresu indykatorowego w podwój-

nej skali logarytmicznej Vlogplog −  i wykorzystując przy tym metodę regresji liniowej [8, 10], 

co przedstawiono na rys. 3. Bezwymiarowe wielkości p  i V  zdefiniowano zależnościami:  

co V

V
Vi

p

p
p ==     (2) 

gdzie: po - ciśnienie otoczenia, Vc – objętość komory spalania przy położeniu tłoka w GZP. 

Wykres indykatorowy przedstawiony w podwójnej skali logarytmicznej umożliwia wy-
znaczenie początku procesu spalania, jako punktu oderwania się wykresu od linii prostej 
przedstawiającej politropę sprężania o stałej wartości wykładnika tej politropy, zaś koniec 
procesu spalania, jako punkt oderwania się wykresu od prostej przedstawiającej politropę 
procesu rozprężania [8, 10]. Na rys. 3 przedstawiono wykres indykatorowy sporządzony 
w podwójnej skali logarytmicznej dla silnika AD3.152 UR pracującego według zewnętrznej 
charakterystyki prędkościowej i prędkości obrotowej wału korbowego n = 1400 obr/min oraz 
przy zasilaniu silnika olejem napędowym.  
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Rys. 3. Wykres indykatorowy silnika AD3.152 UR pracującego wg zewnętrznej charakterystyki 

prędkościowej przy n = 1400 [obr/min], zasilanego ON, przedstawiony w podwójnym układzie 
współrzędnych logarytmicznych, gdzie: n1 – wykładnik politropy sprężania, n2 – wykładnik 
politropy rozprężania, pw – początek procesu wtrysku paliwa, ps – początek procesu spalania, 
ks – koniec procesu spalania 

Znając wartość wykładnika politropy sprężania 1n sporządza się wykres procesu sprężania 

( )αsprp  (rys. 2), który umożliwia wyznaczenie punktu O1, będącego początkiem procesu spa-

lania. Wartość kąta opóźnienia samozapłonu jest: 

pwpsos α−α=α      (3) 

Odcinek rzeczywistego wykresu indykatorowego należący do przedziału GZPps α,αα∈  

opisuje się parabolą trzeciego stopnia o wierzchołku w punkcie O1 ( )psps p,α : 
3α= ap       (4) 

Uwzględniając przesunięcie tego punktu względem początku układu współrzędnych, któ-
rym jest punkt 0(0,0) odpowiadający położeniu tłoka w DZP o wektor [ ]psps p,u α  otrzymujemy: 

     ( ) 3
psps app α−α=−     

Dla punktu 1, który odpowiada ciśnieniu w cylindrze przy położeniu tłoka w GZP: 

GZPαα =  i GZPpp = , 

a zatem 

      ( )3psGZPpsGZP app α−α=−  

stąd 

( )3psGZP

psGZP pp
a

α−α
−

=       (5) 

Interpolowane wartości ciśnienia dla GZPps ,αα∈α  można wyznaczyć ze wzoru: 

( )3
psps app α−α+=      (6) 

Vlogx;plogy ==
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Wykres indykatorowy należący do przedziału 
maxpGZP α,αα∈  interpoluje się elipsą 

o środku w punkcie O2 ( )GZPp p,
max

α  i osi elipsy GZPmax ppA −=  oraz osi GZPpmax ααB −= . 

Równanie elipsy ma postać: 
( ) ( ) 12

2

2

2

=−+
α−α

A

pp

B
GZPpmax      (7) 

Wartości ciśnienia w interpolowanym przedziale 
maxpGZP,αα∈α  z uwzględnieniem 

przesunięcia o wektor O O2 oblicza się ze wzoru: 

( )
2

2

1
B

App maxp
GZP

α−α
−+=      (8) 

Punkt odpowiadający maksymalnej temperaturze cyklu na rzeczywistym wykresie indyka-
torowym przyjęto jako punkt odpowiadający maksymalnej wartości iloczynu pV lub też okre-
ślano go z wykorzystaniem wykresu przedstawionego na rys. 3 jako punkt końca procesu spa-
lania, oznaczonego cyfrą 2 na rys. 2. Rzeczywisty wykres indykatorowy należący do 

maxmax Tp ,αα∈α  interpoluje się parabolą drugiego stopnia o wierzchołku leżącym w punkcie O3 

o współrzędnych ( )maxp p,
max

α : 
2α−= bp       (9) 

Uwzględniając przesunięcie wierzchołka paraboli względem początku układu współrzęd-
nych o wektor ( )maxp p,u

max
α , wartości ciśnienia na interpolowanym odcinku wykresu wyzna-

czano z zależności: 

  ( ) 2
maxpmax bpp α−α−=      (10) 

gdzie: 

  ( )2
maxmax

max

pT

Tmax pp
b

α−α
−

=       (11) 

Odcinek wykresu indykatorowego należący do przedziału owT ,
max

αα∈α  interpolowany 

jest politropą o średniej wartości wykładnika politropy n2 wyznaczonej dla rzeczywistego 
wykresu indykatorowego należącego do wyżej wskazanego przedziału. Bieżące wartości ci-
śnienia w cylindrze dla tej części wykresu obliczano ze wzoru: 

( )
( )

2n

T
T f

f
pp max

max 







α

α
=      (12) 

Znając wartości ciśnienia procesu rozprężania do punktu 3, który odpowiada położeniu 
tłoka w DZP obliczano wartości parametrów termodynamicznych czynnika roboczego w tym 
punkcie. Znając wartości stałego średniego ciśnienia w cylindrze podczas procesu napełniania 
pdśr oraz stałego średniego ciśnienia w cylindrze w czasie procesu wylotu spalin pwśr, pracę 
suwów pompowych obliczano ze wzoru: 

( ) Srdśrwśsp VppL −=      (13) 

Pracę indykowaną cyklu pracy silnika obliczano jako sumę prac wyznaczonych dla po-
szczególnych interpolowanych odcinków rzeczywistego wykresu indykatorowego i pracy 
suwów pompowych obliczonej wg wzoru (13). 
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3. WYNIKI BADAŃ  
Na rysunku 4 przedstawiono przykładowy rzeczywisty i interpolowany wykres indykato-

rowy sporządzony przy pracy silnika według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej przy 
n = 1400 obr/min i zasilaniu go olejem napędowym. Na rysunku tym przedstawiono także 
równania opisujące poszczególne części wykresu, jak również wartości wyznaczonych 
współczynników funkcji sklejanych. 

 
Rys. 4. Rzeczywisty i interpolowany wykres indykatorowy silnika AD3.152 UR pracującego  

wg zewnętrznej charakterystyki prędkościowej przy n = 1400 [obr/min], zasilanego ON,  
gdzie: --- – p(α) – rzeczywisty przebieg zmiany ciśnienia w cylindrze, –– – pa(α ) – przebieg 
zmiany wartości ciśnienia interpolowanego za pomocą odpowiednich funkcji sklejanych 

W tabeli 3 przedstawiono wartości wybranych wskaźników indykowanych cyklu pracy 
silnika AD3.152UR oraz wartości błędu wyznaczenia tych wartości z wykorzystaniem inter-
polowanego wykresu indykatorowego.  

Tab. 3. Wartości wybranych wskaźników indykowanych cyklu pracy silnika AD3.152UR 
wyznaczonych w oparciu o rzeczywisty wykres indykatorowy i wykres interpolowany dla 
pracy silnika wg zewnętrznej charakterystyki prędkościowej i przy zasilaniu go ON, FAME 
i B20 przy prędkości obrotowej wału korbowego n = 2000obr/min 

Paliwo 

Wartości ciśnienia indykowanego oraz sprawności indykowanej wyznaczone dla rze-
czywistego i interpolowanego wykresu indykatorowego 

Wykres rzeczywisty Wykres wygładzony Błąd Δpi, Błąd Δηi, 
pi, MPa ηi pi, MPa ηi Δpi, % Δηi, % 

ON 1,15 0,494 1,098 0,472 4,52 4,45 
FAME 1,084 0,502 1,105 0,512 1,93 1,99 
B20 1,079 0,472 1,027 0,449 4,81 4,87 
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WNIOSKI 

Otrzymane wyniki badań silnika AD3.152 UR i ich analiza pozwalają sformułować nastę-
pujące wnioski: 
1. Interpolacja rzeczywistego wykresu indykatorowego funkcjami sklejanymi zapewnia 

otrzymywanie gładkich i ciągłych charakterystyk wydzielania ciepła. 
2. Największą wartość błędu interpolacji rzeczywistego wykresu indykatorowego za pomocą 

funkcji sklejanych otrzymano dla wykresu sporządzonego przy zasilaniu silnika mieszan-
ką B20 gdzie Δpi = 4,81% oraz Δηi = 4,87%. 

3. Przedstawiony w podwójnej skali logarytmicznej wykres indykatorowy umożliwia w ła-
twy sposób wyznaczenie wartości wykładników politropy sprężania i rozprężania oraz po-
czątek i koniec procesu spalania, a tym samym okres opóźnienia samozapłonu i czas 
trwania procesu spalania. 
Wiarygodnie wyznaczone zakresy zmienności wartości współczynników funkcji interpo-

lacyjnych mogą być wykorzystane zarówno do diagnozowania, jak i sterowania procesem 
spalania w tłokowych silnikach spalinowych. 
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CI ENGINE REAL INDICATOR DIAGRAM  
INTERPOLATED WITH SPLINE FUNCTIONS 

Abstract 
The paper aims to provide an interpolation and analysis of the real indicator diagrams, averaged 

over 50 runs, performed with the use of glued functions which analytically describe the form of those 
diagrams. The analysis and accuracy assessment were carried out for values of mean indicated pres-
sure pi and indicated efficiency ηi determined for real and interpolated diagrams.  

The paper also presents the analysis and assessment of error in the determination of the mean 
maximum pressure value in the working cycle of the AD3.152 UR engine fuelled by diesel oil, pure 
methyl ester of rapeseed oil fatty acids FAME and the blend of both fuels marked B20.   

When the indicator diagram was taken experimentally, the engine operated in the mode of external 
speed characteristics at the crankshaft rotational velocity n = 2000 rpm. 
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