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Wstęp
Podczas prowadzenia badań eksperymentalnych 

występuje konieczność sprowadzenia wyznaczonych 
w warunkach rzeczywistych parametrów, do warun-
ków normalnych określonych w normach. W normach 
podanych jest szereg wzorów służących do wyznacze-
nia tak zwanych współczynników korekcji uwzględnia-
jących temperaturę i ciśnienie otoczenia. Najczęściej 
są to wzory korygujące parametry pracy silnika z różną 
dokładnością. Do takich wzorów należy między innymi 
wzór podany w normie DIN 70020:
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W niniejszej pracy autorzy proponują wzory korek-
cyjne współczynnika napełnienia osobno dla tempe-
ratury i ciśnienia. Ponadto zaproponowana zostanie 
metodyka obliczenia mocy silnika (i związanego z nią 
momentu obrotowego) na podstawie wyznaczonego 
w symulacji współczynnika napełnienia wykorzystując 
znane zależności empiryczne. Wyznaczona w ten spo-
sób moc, z dostateczną dokładnością, (szczególnie 
w zakresie niskich i średnich prędkości obrotowych) 
odzwierciadla rzeczywiste parametry pracy silnika.

1. Metodyka badań
Prowadzone badania miały charakter symulacyjny. 

W wyniku prowadzonych symulacji otrzymywano war-
tość współczynnika napełnienia dla różnych warunków 
otoczenia w całym zakresie prędkości obrotowych. 
Równanie wyznaczonej linii trendu stanowiło zależ-
ność korekcyjną dla ciśnienia i temperatury otoczenia. 
Symulacje wykonywano w oparciu o model układu do-
lotowego należący do grupy modeli jednowymiarowych 
uwzględniających zasadę zachowania energii i zerowy-
miarowy model opisujący zjawiska w cylindrach silnika.

Przepływ powietrza w układzie dolotowym opisano 
podstawowymi równaniami sformułowanymi dla ogól-
nego modelu płynu, wynikającymi z trzech podstawo-
wych zasad mechaniki [1]: zasady zachowania masy, 
zasady zachowania pędu i momentu pędu i zasady 
zachowania energii. Zjawiska w cylindrze opisano na-
tomiast równaniami zachowania masy i energii. Sto-
sując odpowiednie założenia upraszczające równania 
przyjmą postać:
 – dla przewodów dolotowych:
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 – dla cylindra:
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Układy równań rozwiązano wykorzystując jawną 
metodę MacCormacka [1], która jest szczególnie przy-
datna do rozwiązywania nielepkich przepływów gazu.

Opracowany program zawiera przyjazny interfejs 
grafi czny (rys. 1). Jak widać można symulować wpływ 
szeregu parametrów na napełnienie. Przyjęta metoda 
numeryczna jest bardzo stabilna. Wykonanie symulacji 
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dla dziesięciu następujących po sobie obiegów pracy 
silnika masa powietrza nie zmienia się, podczas gdy 
w kilku analizowanych podobnych programach zada-
nie obliczenia kilku obiegów skutkowało gwałtownym 
wzrostem do nieskończoności lub spadkiem do zera 
masy w cylindrze.

Program do obliczeń numerycznych opracowano 
w środowisku programu Matlab. Umożliwia on oblicze-
nie wartości:
 – masy powietrza pozostającej w cylindrze po za-

mknięciu zaworu dolotowego,
 – przebiegu ciśnienia w przewodzie dolotowym w za-

leżności od kąta OWK,
 – przebiegu ciśnienia w cylindrze w zależności od 

kąta OWK,
 – temperatury w cylindrze.

2. Wyniki badań
Symulacje prowadzono w oparciu o silnik o zapło-

nie samoczynnym SW 680. W trakcie badań wyko-
nano szereg obliczeń masy powietrza w cylindrze po 
zamknięciu zaworu dolotowego dla prędkości obroto-
wych wału korbowego silnika z zakresu od 1000 obr/
min do 2200 obr/min z krokiem co 200 obr/min. W trak-
cie badań dokonano symulacji wpływu ciśnienia baro-
metrycznego na masę powietrza w cylindrze (zakres 
badanych ciśnień zawierał się w przedziale od 50000 
Pa do 105000 Pa z krokiem co 5000 Pa), oraz wpływu 
temperatury otoczenia na masę powietrza w cylindrze. 
Do obliczeń przyjmowano temperatury z zakresu od 
203 K do 373 K z krokiem co 10 K.

Przykładowy wynik pojedynczej symulacji przed-
stawiono na rysunku 2. Utworzona w prawym dolnym 
rogu wykresu tabelka podaje obliczoną wartość masy 
powietrza po zamknięciu zaworu dolotowego. Odczy-
tane wartości masy brane są do dalszej analizy.

Wartości masy powietrza otrzymane w symulacjach 
podzielono przez stałą wartość masy powietrza wyni-
kającą z objętości skokowej w warunkach normalnych 
otrzymując w ten sposób współczynnik napełnienia. 

Na tej podstawie sporządzono wykres zależności war-
tości współczynnika napełnienia od ciśnienia barome-
trycznego dla stałych prędkości obrotowych wału kor-
bowego silnika (rys. 3).

Jak widać (rys. 3) zależność współczynnika na-
pełnienia od ciśnienia otoczenia jest liniowa. Widać 
również, że linie dla prędkości od 1000 obr/min do 
1800 obr/min pokrywają się. Natomiast dla prędkości 
obrotowych 2000 obr/min i 2200 obr/min również się 
pokrywają lecz położone są nieznacznie niżej od po-
zostałych. Największa różnica występuje w zakresie 
wyższych ciśnień i wynosi około 2%. 

Zależność współczynnika napełnienia od ciśnienia 
barometrycznego można zatem łatwo opisać za po-
mocą równania liniowego o postaci:
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Linia opisana równaniem pokrywa się z liniami uzy-
skanymi dla prędkości od 1000 obr/min do 1800 obr/min.

Do oceny wpływu temperatury otoczenia na napeł-
nienie wykonano symulacje przy zmiennych, w zakre-
sie od 203 K do 373 K, temperaturach otoczenia.

Charakterystykę zmian wartości współczynnika na-
pełnienia od temperatury otoczenia przy rozpatrywa-
nych prędkościach obrotowych przedstawiono na ry-
sunku 4.

Rozbieżności występujące pomiędzy poszczególny-
mi liniami nie przekraczają 10 %. Jedynie w przypadku 
linii dla 2200 obr/min i skrajnie niskich temperatur oto-
czenia różnica sięga około 15%. 

Na podstawie przebiegu linii (rys. 4) można stwier-
dzić, że zależność napełnienia od temperatury ma 
charakter potęgowy i można opisać go równaniem:
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Linię opisaną powyższym równaniem przedstawio-
no również na rysunku 4.

 
Rys. 1. Interfejs grafi czny programu symulacyjnego układu dolotowego
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Zależność mocy silnika od współczynnika napełnie-
nia można wyrazić wzorem empirycznym:
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Wartości współczynnika napełnienia ηv i współczyn-
nika nadmiaru powietrza λ wyznaczono z symulacji 
i badań eksperymentalnych wykorzystując zależności:
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Pozostałe wartości dotyczą danych silnika i charak-
terystyki paliwa.

Podsumowanie
W opracowaniach opisujących wpływ parametrów 

otoczenia (ciśnienia i temperatury) określa się ich 
wpływ na wyjściowe parametry pracy silnika, to jest 
moc i moment obrotowy, brak jest natomiast danych 
dotyczących wpływu ciśnienia i temperatury na współ-
czynnik napełnienia.

Dodatkowy program umożliwia obliczenie teoretycz-
nych wartości mocy i momentu obrotowego na pod-
stawie uzyskanych wartości współczynnika napełnie-
nia. Wymaga jednak przyjęcia wartości sprawności, 
co może sprawić, że uzyskane wyniki będą różnić się 
od wartości uzyskanych w badaniach eksperymen-
talnych. Przeprowadzone symulacje [1] potwierdzają 
wystarczającą zgodność wyników badań modelowych 
z wynikami badań eksperymentalnych.

Zaproponowane zależności wydają się być wygodne 
do zastosowania w praktyce. Zależności te dotyczą, co 
prawda symulacji przeprowadzonych dla konkretnego 
silnika jednak sama symulacja napełnienia ma charak-
ter ogólny gdyż model opisuje zjawiska w przewodzie 
dolotowym i cylindrze dla dowolnego silnika.

Rys. 2. Wyniki symulacji dla ciśnienia otoczenia p = 50000 Pa i temperatury 293 K i dla temperatury otoczenia 
T = 203 K i ciśnienia p = 100000 Pa

y = 9E-06x - 0,0027

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

50000 60000 70000 80000 90000 100000ci nienie otoczenia [Pa]

w
sp

ó
cz

yn
ni

k 
na

pe
ni

en
ia

1000 [1/min] 1200 [1/min]
1400 [1/min] 1600 [1/min]
1800 [1/min] 2000 [1/min]
2200 [1/min] Liniowy (1000 [1/min])

Rys. 3. Zależność współczynnika napełnienia od ci-
śnienia otoczenia
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Rys. 4. Charakterystyka zmian współczynnika napeł-
nienia od temperatury otoczenia
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Wykaz oznaczeń

CF – współczynnik korekcji,
Cv – ciepło właściwe przy stałej objętości,
Ed – energia doprowadzona do układu,
Ew – energia wyprowadzona z układu,

F – siła masowa,
i –  liczba cylindrów,
Lt –  teoretyczne zapotrzebowanie powietrza,
m – masa ładunku w cylindrze,
md – masa doprowadzona do cylindra,
mw – masa odprowadzona z cylindra,
n –  prędkość obrotowa silnika,
p – ciśnienie otoczenia podczas badań [Pa],
p0 – ciśnienie otoczenia normalne (101325 Pa),
T – temperatura otoczenia podczas badań [K],
q – wydajność jednostkowa źródła ciepła,
T – temperatura,
t – czas,
u – prędkość,
ΔU – zmiana energii wewn. układu,
Vs –  objętość skokowa cylindra,
Wd –  wartość opałowa paliwa,
Γ – przewodność cieplna,

ηi –  sprawność indykowana,
ηm –  sprawność mechaniczna,
ηv –  współczynnik napełnienia,
λ – wsp. nadmiaru powietrza.
ρ – gęstość,
ρpow –  gęstość powietrza,
τ – liczba obrotów wału korbowego silnika przypadają-
ca na suw pracy

Model performance environmental impact assessment 
for fi lling and engine performance

Abstract
This paper presents the results of analyzes of the impact environmental parameters (temperature and pressu-

re) to fi ll the cylinder internal combustion engine. The analysis was performed based on the results of model tests 
carried out on a diesel engine. Using a mathematical model based on equations, N - S, the values of the air mass 
remaining in the cylinder after intake valve closure for different values of pressure and temperature. Simulation 
studies were carried out for different speeds of the engine. The results are shown in the form of characteristics 
as a function of the fi lling ratio of ambient temperature and barometric pressure at the set speed value. For both 
parameters were determined trend line equation which also serves as a model for calculating the correction 
factor for the fi lling.
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