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SYSTEM REJESTRACJI I ANALIZY  

WYKRESU INDYKATOROWEGO W CZASIE RZECZYWISTYM 

 

W artykule przedstawiono opis systemu rejestracji i analizy w czasie rzeczywistym wykresu indykatorowego tłokowego sil-

nika spalinowego. Oprócz prezentowania wykresu indykatorowego w czasie rzeczywistym, system prezentuje również w czasie 

rzeczywistym wykresy: szybkości zmian ciśnienia, temperatury, szybkości wydzielania ciepła oraz zmian prędkości, pracy 

i  mocy indykowanej w kolejnych cyklach pracy silnika.  

 

WSTĘP 

Indykowanie silnika spalinowego polega na rejestracji zmian ci-
śnienia roboczego wewnątrz cylindra w funkcji kąta obrotu wału 
korbowego. Uzyskany wykres indykatorowy jest źródłem bardzo 
istotnych informacji o rzeczywistym obiegu cieplnym silnika i do tej 
pory nie został zdystansowany przez inną metodę pomiarową. 

Opisany system do indykowania silników spalinowych jest naj-
nowszą wersją wciąż rozwijanego narzędzia pomiarowego, które 
jest od wielu lat używane do badań silnikowych w Instytucie Maszyn 
Cieplnych Politechniki Częstochowskiej [1]. System ten umożliwia 
jednoczesną rejestrację i analizę w czasie rzeczywistym wykresu 
indykatorowego. Analiza w czasie rzeczywistym oznacza, że po 
zakończeniu rejestracji przebiegu ciśnienia dla danego cyklu zostają 
wykonane niezbędne obliczenia i zaprezentowane ich wyniki. W tym 
samym czasie trwa rejestracja następnego cyklu. Dlatego moduł 
rejestracji cyfrowej stosowany w systemie musi posiadać możliwość 
akwizycji sygnałów w tle, tzn. podczas pracy programu do analizy 
danych. Kolejne cykle zmian ciśnienia i prędkości obrotowej są 
zapisywane w pamięci komputera i po zakończeniu rejestracji mogą 
być ponownie analizowane w trybie off-line oraz zapisane do pliku.  

1. OPIS SYSTEMU  

W skład opisywanego cyfrowego systemu (rys. 1) wchodzą: 
– czujnik ciśnienia w cylindrze sinika, 
– wzmacniacz sygnału ciśnienia,  
– nadajnik kąta obrotu wału korbowego (OWK), 
– moduł rejestracji cyfrowej, 
– SAWIR - program rejestracji i analizy wykresu indykatorowego. 

Działanie systemu polega na synchronicznej z aktualnym poło-
żeniem wału korbowego rejestracji w pierwszym kanale pomiaro-
wym ciśnienia w cylindrze indykowanego silnika. W drugim kanale 
rejestrowany jest czas trwania impulsów ze znacznika kąta OWK  
w celu obliczenia na jego podstawie chwilowej prędkości obrotowej 
silnika. Do synchronizacji przebiegu ciśnienia z rzeczywistym poło-
żeniem tłoka w cylindrze wykorzystywany jest dodatkowy znacznik 
wyzwalania umieszczony w określonym położeniu wału korbowego. 

 
Rys. 1. Schemat systemu do rejestracji i analizy w czasie rzeczywi-
stym wykresu indykatorowego silnika spalinowego  

2. OPIS PROGRAMU  

Program SAWIR (System Analizy Wykresu Indykatorowego  
w czasie Rzeczywistym) został zaprojektowany do pracy w systemie 
operacyjnym Windows. Panel komunikacji z użytkownikiem progra-
mu składa się z kilku okien (rys. 2). 

 

 
Rys. 2. Okna programu SAWIR w czasie jego pracy 

 
Po uruchomieniu programu na ekranie pojawia się okno głów-

ne, z którego za pomocą przycisków są obsługiwane podstawowe 
funkcje programu, m.in. wywoływane są okna pomocnicze do 
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wprowadzania parametrów dotyczących badanego silnika i rejestra-
cji oraz okna z wykresami prezentującymi wyniki analizy. 

Podstawowym trybem pracy programu SAWIR jest tryb reje-
stracji i analizy wyników w czasie rzeczywistym [3]. Wielkościami 
rejestrowanymi są: ciśnienie w cylindrze silnika i jego chwilowa 
prędkość obrotowa. Do pomiaru ciśnienia konieczny jest umiesz-
czony wewnątrz cylindra czujnik ciśnienia współpracujący z odpo-
wiednim wzmacniaczem. Natomiast chwilowa prędkość obrotowa 
obliczana jest dla każdego impulsu znacznika kąta obrotu wału 
korbowego na podstawie zmierzonego czasu trwania tego impulsu. 
Do rejestracji program wykorzystuje funkcję obsługi wejść analogo-
wych, która pozwala na wykonywanie akwizycji danych w tle, tzn. w 
czasie rejestracji sygnałów z silnika użytkownik posiada kontrolę 
nad programem. Pozwala to na realizację przez program obliczeń w 
czasie trwania rejestracji. Aby zsynchronizować proces analizy z 
rejestracją kolejnych cykli, po zarejestrowaniu każdego cyklu silni-
kowego wykonywana jest procedura bieżącej analizy wyników.  

Podczas rejestracji program prezentuje bieżące wartości: 
– ciśnienia maksymalnego wraz z kątem jego wystąpienia,  
– maksymalnej prędkości zmian ciśnienia wraz z kątem jej wystą-

pienia, 
– prędkości obrotowej,  
– jednostkowej pracy indykowanej,  
– mocy indykowanej  cylindra. 
– Równocześnie kreślone są bieżące wykresy: 
– ciśnienia w cylindrze w funkcji kąta obrotu wału korbowego, 
– ciśnienia w cylindrze w funkcji objętości, 
– pochodnej ciśnienia lub temperatury w funkcji kąta obrotu wału 

korbowego, 
– wydzielania ciepła lub wykładnika politropy w funkcji kąta obrotu 

wału korbowego, 
– zmian prędkości obrotowej, pracy i mocy indykowanej w kolej-

nych cyklach.  
Program umożliwia nie tylko rejestrację ciśnienia i jego analizę 

w czasie rzeczywistym, ale również wykonywanie dodatkowych 
funkcji, jak przeglądanie wyników, zapis oraz wczytywanie wcze-
śniejszych rejestracji. Przeglądanie pozwala na sekwencyjne wy-
świetlanie zapisanych w pamięci cykli silnikowych wraz z możliwo-
ścią pojedynczego ich przeglądania. Zarejestrowane przebiegi 
ciśnienia mogą być zapisywane do pliku w formacie binarnym – lub 
w formacie tekstowym. Zapisane dane można w dowolnej chwili 
ponownie wczytać z pliku i dokonać ich ponownej analizy. Program 
wyświetla informacje o tym, czy w pamięci operacyjnej są dane 
pochodzące z rejestracji czy ich brak lub nazwę wczytanego pliku z 
danymi. 

Bardzo istotną funkcją programu, wspomagającą prawidłowe 
przeprowadzenie analizy ciśnienia jest możliwość ustalania górnego 
martwego położenia (GMP) tłoka metodą termodynamiczną [2, 4, 5,  
6]. Odbywa się to poprzez uruchomienie procedury automatycznego 
ustalania, o ile impulsów znacznika OWK, znacznik wyzwalania 
rejestracji znajduje się przed położeniem wału korbowego odpowia-
dającym GMP tłoka w indykowanym cylindrze. Wykonanie tej pro-
cedury  jest konieczne gdy znacznik wyzwalania nie pokrywa się z 
momentem przejścia tłoka przez GMP. Procedura ustalania GMP 
powinna być uruchamiana przed rozpoczęciem właściwych rejestra-
cji. Polega ona na termodynamicznym określeniu położenia GMP na 
wykresie indykatorowym i dlatego może być wykonana jedynie dla 
silnika niepracującego, obracanego przez napęd zewnętrzny. W 
czasie wykonywania tej procedury dokonuje się rejestracji ciśnienia, 
impulsów znacznika OWK i znacznika wyzwalania w 10 kolejnych 
cyklach w celu wyznaczenia, o ile impulsów znacznika OWK znacz-
nik wyzwalania rejestracji poprzedza maksimum ciśnienia (co w 
przybliżeniu odpowiada GMP tłoka w indykowanym cylindrze). 

Jeżeli przesunięcie kątowe między znacznikiem wyzwalania reje-
stracji a GMP tłoka wyznaczone przez procedurę nie jest poprawne, 
można ręcznie skorygować jego wartość.  

W celu prawidłowego wykonywania obliczeń pracy indykowanej 
konieczna jest znajomość parametrów geometrycznych cylindra, 
które należy wprowadzić do programu przed rozpoczęciem rejestra-
cji (rys. 3). 

 

 
Rys. 3. Okno do wprowadzania parametrów geometrycznych  
cylindra 

 
Równie istotne jest prawidłowe skonfigurowanie samego sys-

temu rejestracji w oknie „Parametry rejestracji” (rys.4). Przede 
wszystkim należy dokonać wyboru jednego z dostępnych modułów 
lub kart akwizycji jako źródła sygnału rejestrowanego. 

 

 
Rys. 4. Okno do wprowadzania parametrów rejestracji  

 
Ustawiane parametry rejestracji to: 

– liczba próbek przypadająca na 1 cykl silnikowy – zależna od 
liczby impulsów generowanych przez nadajnik kąta OWK.  

– liczba cykli, które w sposób ciągły mają być zarejestrowane - 
program może rejestrować również w trybie ciągłym, tzn. po za-
rejestrowaniu żądanej liczby cykli następuje automatyczne 
wznowienie rejestracji - taką rejestrację można przerywać w 
dowolnym momencie przy użyciu przycisku STOP w oknie 
głównym programu, 

– ciśnienie odniesienia  - konieczne dla prawidłowego określenia 
ciśnienia absolutnego w przypadku wykorzystywania czujników 
piezoelektrycznych generujących sygnał proporcjonalny do 
zmian ciśnienia, 

– wzmocnienie sygnału ciśnienia, 
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– napięciowy zakres pomiarowy modułu rejestracji, 
– częstotliwość próbkowania sygnałów ciśnienia i nadajnika kąt 

OWK, 
– liczbę próbek ciśnienia uzyskiwanych na jeden impuls znaczni-

ka OWK – zaznaczenie okienka „dwa zbocza próbk.” pozwala 
na próbkowanie ciśnienia dwukrotnie przy każdym impulsie 
znacznika OWK – raz na jego zboczu narastającym i raz na 
zboczu opadającym, 

– źródło sygnału wyzwalającego początek rejestracji - wybranie 
wyzwalania zewnętrznego powoduje oczekiwanie przez układ 
rejestracji na sygnał wyzwalania co pozwala na rozpoczynanie 
wszystkich rejestracji od tego samego położeniu wału korbowe-
go odpowiadającego GMP tłoka. Wartość przesunięcia kątowe-
go między położeniem znacznika wyzwalającego a GMP tłoka 
jest wpisywana w odpowiednim polu. 
 
Okna z wykresami mogą być w dowolny sposób rozmieszcza-

ne przez użytkownika na ekranie. Można również indywidualnie 
zmieniać ich rozmiary oraz włączać i wyłączać ich wyświetlanie. 
Zamknięty wykres indykatorowy może być wyświetlany zarówno w 
skali liniowej (rys. 5), jak i logarytmicznej (rys.6). Przełączenia mię-
dzy tymi trybami dokonuje się przez klikniecie myszą na wykresie. 

W przypadku otwartego wykresu indykatorowego klikniecie 
myszą na nim zmienia zakres kąta OWK między pełnym cyklem 
silnikowym i jego fazą wysokociśnieniową (rys. 7). 

Dokładniejsza - niż tylko w oparciu o sam wykres indykatorowy 
- ocena jakościowa i ilościowa przebiegu procesu spalania w czasie 
rzeczywistym możliwa jest dzięki prezentacji dodatkowych wykre-
sów: 
– pochodnej ciśnienia w funkcji kąta obrotu wału korbowego 

(rys.8). 
– szybkości wydzielania ciepła i ciepła wydzielonego (rys.9) 
– temperatury w funkcji kąta obrotu wału korbowego (rys.10). 
– wykładnika politropy w funkcji kąta obrotu wału korbowego 

(rys.11). 
 

 
Rys. 5. Zamknięty wykres indykatorowy silnika w skali liniowej  

 
Wykresy prezentowane są w tempie odpowiadającym aktualnej 

prędkości silnika. Dla ułatwienia oceny zmienności pracy silnika 
wykresy z kolejnych cykli silnikowych mogą być również nakładane 
na siebie (rys.12).  

 
Rys. 6. Zamknięty wykres indykatorowy w skali logarytmicznej 

 

 

 
Rys. 7. Otwarty wykres indykatorowy silnika przedstawiony w róż-
nych zakresach kąta OWK  

 

 
Rys. 8. Wykres pochodnej ciśnienia w funkcji kąta OWK 
 

 
Rys. 9. Wykres szybkości wydzielania ciepła i ciepła wydzielonego 
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Rys. 10. Wykres temperatury w funkcji kąta obrotu wału korbowego 

 

 
Rys. 11. Wykres wykładnika politropy w funkcji kąta OWK 

 

 
Rys. 12. Nałożone na siebie wykresy indykatorowe wielu cykli  

 
Wykres zmian prędkości obrotowej, pracy i mocy indykowanej 

(rys.13) w kolejnych cyklach umożliwia bieżącą ocenę jakości pracy 
silnika i dokonywanie korekcji sterowania silnikiem. 

 

 
Rys. 13. Wykres zmian prędkości obrotowej, pracy i mocy indyko-
wanej  w kolejnych cyklach 

 
Zbiorcze wyniki analizy dla zarejestrowanych przebiegów ci-

śnienia można zapisać w pliku tekstowym. Zapisywane są w nim 
obliczone dla każdego cyklu silnikowego wartości: 

– ciśnienia maksymalnego i kąt jego wystąpienia,  
– maksymalnej prędkości zmian ciśnienia i kąt jej wystąpienia, 
– prędkości obrotowej,  
– jednostkowej pracy indykowanej,  
– mocy indykowanej  cylindra, 
– temperatury maksymalnej, 
– pochodnej ciśnienia lub temperatury w funkcji kąta OWK, 
– maksymalnej prędkości wydzielania ciepła. 

W tym samym pliku zapisywane są również wartości średnie 
ww. parametrów z wszystkich cykli. W oddzielnym pliku tekstowym 
zapisywane są dla każdego zarejestrowanego położenia kąta OWK 
obliczone wartości objętości komory spalania oraz średnie wartości 
ciśnienia, pochodnej ciśnienia, szybkości wydzielania ciepła i tem-
peratury. Ten plik może być wykorzystany do sporządzenia wykre-
sów ww. wielkości przy pomocy innego programu.  

PODSUMOWANIE 

Wieloletnia praktyka używania systemu pozwala stwierdzić, że 
system spełnia podstawy cel, jakim jest prezentowanie wykresu 
indykatorowego w czasie rzeczywistym, wraz z obliczaniem jed-
nostkowej pracy indykowanej, mocy indykowanej, prędkości obro-
towej silnika i ciśnienia maksymalnego, szybkości zmiany ciśnienia, 
temperatury, wykładnika politropy, szybkości wydzielania ciepła 
oraz zmian: prędkości, pracy indykowanej, mocy indykowanej  
w funkcji czasu. Wydajność systemu uruchomionego na komputerze 
wyposażonym w procesor o częstotliwości zegara 2 GHz  przy 
rejestracji ciśnienia z krokiem 1°OWK pozwala na obserwację 
wykresu indykatorowego w zakresie prędkości obrotowych silnika 
do 7500 obr/min.  
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Real time recording and analysis system  
for cylinder pressure diagram   

The article presents a description of the real-time re-

cording and analysis system for cylinder pressure diagram of 

the piston internal combustion engine Moreover, the system 

can additionally present in real time the following diagrams: 

rate of cylinder pressure rise, temperature, heat release rate 

and changes of engine speed , IMEP, indicated power in 

subsequent engine cycles. 
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