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Wstęp 
Interpolacja sprowadza się do znalezienia w danym 

przedziale funkcji, która przyjmuje odgórnie zadane wartości w 
określonych punktach, tzw. węzłach głównych. Koncepcja 
wykorzystania tej techniki w badaniach na hamowni silnikowej 
pojawiła się w sytuacji, gdy opracowywano wyniki uzyskane 
przy długotrwałych, wielokrotnie powtarzanych cyklach 
eksperymentu. Ponieważ większość rezultatów prezentowano w 
postaci standardowych charakterystyk prędkościowych silnika, 
wykorzystano ideę ograniczenia liczby punktów pomiarowych i 
oszacowania pozostałych danych w sposób analityczny.  
Z założenia zabieg ten miał skrócić nie tylko czasochłonność 
procesu badawczego, ale również zminimalizować koszty 
przeznaczone na jego realizację. Do obliczeń wybrano 
iteracyjną metodę Neville`a, której formuły matematyczne były 
niezwykle łatwe do adaptacji pod standardowy arkusz 
kalkulacyjny.  

 
1. Zakres i metodyka 

Podstawę do przeprowadzenia obliczeń stanowił wzór, 
który w 1934 roku zaproponował angielski matematyk Eric 
Harold Neville [6]. Jeżeli funkcja jest zdefiniowana w x0, x1,..., xn 
oraz xj i xi stanowią różne punkty tego zbioru, wtedy można 
przedstawić [3]:  

 

     
                                                       

       
     

               
Wzór (1) jest wielomianem stopnia n, który interpoluje 

funkcję w n+1 punktach x0, x1,..., xn. Przy jego zastosowaniu 
tworzy się tzw. tablicę rekurencyjną, a jej kolejne człony 
obliczane są z wykorzystaniem poprzednich elementów (tabela 
1). Na przykład wartość pierwszego wielomianu składowego 
W0,1 wyznaczyć można w następujący sposób [3]: 

 

     
 

     

                                          

 
Tab.1. Przykład schematu Neville`a (tablicy rekurencyjnej) dla 
wielomianu trzeciego stopnia 

xn n=0 n=1 n=2 n=3 

x0 W0 
   

x1 W1 W0,1 
  

x2 W2 W1,2 W0,1,2 
 

x3 W3 W2,3 W1,2,3 W0,1,2,3 

 

2. Stanowisko i obiekt badań 
Badania stanowiskowe prowadzono w standardowej 

hamowni silnikowej, znajdującej się na wyposażeniu Katedry 
Eksploatacji Pojazdów Samochodowych Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Rys. 1). Obiekt 
stanowiła jednostka Fiat 1.3 JTD 16V MULTIJET, której dane 
techniczne przedstawiono w tabeli 2. 

 

 
 

Rys.1. Widok ogólny stanowiska z badanym silnikiem 
 

Parametry pracy silnika określono dzięki urządzeniom, 
które znajdowały się na wyposażeniu stanowiska. Były to m.in.: 
hamulec elektrowirowy EMX 100, masowa miernica paliwa 

Wykorzystanie schematu Neville΄a                   
w badaniach laboratoryjnych  

 
  

Tomasz Stoeck, Wawrzyniec Gołębiewski 

 

Streszczenie 
 

W artykule przedstawiono procedurę obliczeniową bazującą na metodzie interpolacyjnej Neville`a, którą zastosowano przy wyznaczaniu 
charakterystyk dwuwymiarowych. Zasadniczym celem było określenie liczby punktów pomiarowych i analityczne oszacowanie brakujących 
danych. Zabieg pozwolił skrócić czas prowadzenia eksperymentu, przy jednoczesnej redukcji ponoszonych kosztów eksploatacyjnych. 

 
Słowa kluczowe: interpolacja, badania laboratoryjne, hamownia silnikowa, charakterystyki dwuwymiarowe. 

  



  eksploatacja i testy 

  

AUTOBUSY   6/2015    207 

AUTOMEX AMX 212F, oprzyrządowanie sterująco-pomiarowe 
(panel mocy, tablica rozdzielcza Fiat Panda 2, komputer klasy 
PC) oraz dodatkowe układy, zapewniające zgodność 
eksperymentu z normą PN-ISO 15550: 2009 [8]. Jednostkę 
zasilano olejem napędowym letnim klasy „B” wg PN-EN 
590+A1: 2011 [7]. 

 
Tab. 2. Dane techniczne silnika Fiat 1.3 JTD 16V MULTIJET [12] 

Parametr Opis 

Rodzaj silnika 
wysokoprężny, czterosuwowy 
doładowany z chłodnicą powietrza 
doładowującego  

Rodzaj doładowania 
turbosprężarka o stałej geometrii z 
upustem spalin 

Wtrysk paliwa bezpośredni, system Common Rail 

Kolejność wtrysku 1-3-2-4 

Ciśnienie wtrysku [MPa] 140 

Rodzaj rozrządu 
górnozaworowy, podwójny wałek 
krzywkowy w głowicy 

Liczba i układ cylindrów 4 w układzie liniowym 

Skok tłoka [mm] 82 

Średnica cylindra [mm] 69,6 

Objętość skokowa  1248 

Stopień sprężania [cm3] 18,1 

Moc maksymalna [kW] 51 

Prędkość obrotowa przy mocy 
maksymalnej [obr/min] 

4000  

Maksymalny moment obrotowy 
[kN·m] 

0,145 

Prędkość obrotowa przy 
maksymalnym momencie 
obrotowym [obr/min] 

1750  

 
Badania stanowiskowe prowadzono dla następujących 

prędkości obrotowych silnika x [obr/min]: 1000, 1800, 2600, 
3400, 4200. Uzyskane rezultaty wykorzystano w obliczeniach 
analitycznych celem wykreślenia wybranych charakterystyk 
zewnętrznych: momentu obrotowego Ttq=f(x), mocy efektywnej 
Pe=f(x), jednostkowego zużycia paliwa b=f(x) oraz zużycia 
paliwa B=f(x). Ich graficzną interpretację przedstawiono na 
rysunkach 3 i 4. 

 

3. Wyniki badań i obliczeń 
Ze względu na liczbę punktów pomiarowych do opisu 

poszczególnych krzywych zastosowano wielomian interpolujący 
czwartego stopnia. Jako przykład obliczeniowy wybrano 
charakterystykę mocy efektywnej. W tabeli 3 przedstawiono 
sposób wyznaczenia wartości funkcji dla argumentu 
pośredniego x=3800. 

 
Tab. 3. Wyznaczenie wartości wielomianu interpolacyjnego dla 
argumentu pośredniego x=3800 

xn n=0 n=1 n=2 n=3 n=4 

1000 7,5 
    1800 25,1 69,1 

   2600 35,5 51,1 37,6 
  3400 43,0 46,8 45,7 47,0 

 4200 43,9 43,5 44,3 44,5 44,8 

 

W obliczeniach skorzystano z wzoru (1), który dla n=4 
przyjmuje postać: 

              
                                   

     

              

Po podstawieniu wartości liczbowych otrzymano: 

                 
                                 

         
 

Końcowa wartość wielomianu interpolującego czwartego 
stopnia dla argumentu pośredniego x=3800 wyniosła: 

                     . 

W analogiczny sposób przeprowadzono obliczenia dla 
wszystkich punktów pośrednich. Ich zestawienie wraz z 
wynikami pomiarów dla badanych parametrów silnika 
przedstawiono w tabeli 4. 

  
Tab. 4. Wyniki pomiarów i obliczeń analitycznych 

Lp. 
x Ttq Pe b B 

[obr/min] [kN·m] [kW] [g/kWh] [g/s] 

1 1000 0,072 7,5 333,9 0,70 

2* 1400 0,117 17,8 275,5 1,32 

3 1800 0,133 25,1 249,3 1,74 

4* 2200 0,135 30,7 242,5 2,08 

5 2600 0,131 35,5 245,7 2,42 

6* 3000 0,126 39,7 252,7 2,77 

7 3400 0,121 43 260,9 3,12 

8* 3800 0,115 44,8 270,7 3,40 

9 4200 0,100 43,9 286,2 3,49 
*dane oszacowane analitycznie 

 
W celu sprawdzenia poprawności algorytmu Neville`a 

wystarczy w arkusz kalkulacyjny podstawić dowolny węzeł 
główny. Przykładowo wartość momentu obrotowego w punkcie 
x=4200 powinna wynieść dokładnie tyle co wynik pomiaru, czyli 
Ttq(4200)=0,100 (tabela 5). Uzyskanie odmiennych wartości 
świadczyłoby o błędach w formułach numerycznych. 

 
Tab. 5. Wyznaczenie wartości wielomianu interpolacyjnego dla 
argumentu pośredniego x=3800 

xn n=0 n=1 n=2 n=3 n=4 

1000 0,072 
    1800 0,133 0,317 

   2600 0,131 0,125 -0,067 
  3400 0,121 0,111 0,105 0,162 

 4200 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

 
Proponowana metodyka jest bardzo wygodna od strony 

praktycznej, gdyż pozwala na bezproblemowe dodawanie 
kolejnych węzłów. Należy jednak podkreślić, iż zwiększanie 
liczby punktów pomiarowych i operowanie wielomianami 
wysokiego stopnia może być kłopotliwe, przede wszystkim ze 
względu na prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych 
oscylacji oraz zakłóceń. Ekstrema pojawiają się zwykle na 
końcach przedziału, znacznie odbiegając od przebiegu 
rozpatrywanej krzywej. Zjawisko to po raz pierwszy opisał 
niemiecki matematyk Carl Runge w 1901 roku [9]. Stąd przy 
prowadzeniu obliczeń bezpieczniej posługiwać się funkcjami 
sklejanymi [2, 4, 5].  
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Rys. 2. Charakterystyki zewnętrzne badanego silnika: momentu 
obrotowego Ttq=f(x), mocy efektywnej Pe=f(x) 

 

 
Rys. 3. Charakterystyki zewnętrzne badanego silnika: 
jednostkowego zużycia paliwa b=f(x), zużycia paliwa B=f(x) 

 
Wnioski 

Metodyka oparta o schemat Neville`a umożliwia obliczenie 
wartości wielomianu interpolacyjnego w zadanym punkcie, bez 
konieczności przedstawiania jego końcowej postaci. Do jej 
największych zalet zaliczyć należy łatwość dodawania lub 
odejmowania kolejnych węzłów (punktów pomiarowych), bez 
uciążliwego przeliczania składowych w stworzonej tablicy 
rekurencyjnej. Pozwala to na prowadzenie prostych rachunków 
ręcznych lub stworzenie formuł w arkuszu kalkulacyjnym, co 
daje możliwość ich ponownego wykorzystywania w badaniach o 
zbliżonym profilu. Należy również podkreślić, iż pierwowzór 
metody przedstawiono dwa lata po ukazaniu się pracy 
nowozelandzkiego matematyka Alexandra Craiga Aitkena, który 
zaproponował zbliżony sposób prowadzenia obliczeń 
iteracyjnych [1]. Przykłady jej praktycznego zastosowania w 
badaniach silnikowych przedstawiono w publikacjach [10, 11]. Z 
tego względu metoda Neville`a stosowana jest znacznie 
rzadziej, pomimo identycznej jakości oferowanego przybliżenia.  
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Make good use of Neville΄a diagram in laboratory researches 

  
Abstract 

 
Article describes calculation procedure basing on interpolation Neville`a method, which has been used by determining two-dimensional 

characteristics. Main aim was limitation measure points and analytical assessment remaining dates. Measure allowed to shorten experiment time 
by reduction exploitation costs. 

  
Key words: interpolation, laboratory researches, engine test stand, two-dimensional characteristics. 

  
Autorzy:  

Dr inż. Tomasz Stoeck - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

Dr inż. Wawrzyniec Gołębiewski - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
 
 


