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Abstract
This work contains description of air velocity area in combustion engines cylinder during filling stroke. The
values was determined in two stages of flow simulation. First- the simulation of filling the cylinder on laboratory
place connect with measurement of velocity distribution of air in cylinder. Second stage – the simulation of flow used
numerical program Fluent, based on finite of volume methods. Achieved the analysis of errors appearing during the
measurements and numerical way. Made an investigation of comparative analysis of simulation results and
determined the numerical description methods the airflow in combustions engines inlet tracks. Schemat stanowiska
pomiarowego, stanowisko do pomiaru rozkáadu prĊdkoĞci w cylindrze, wektorowe pole prĊdkoĞci w ukáadzie
dolotowym silnika VW 1,9 TDI, wykresy pola prĊdkoĞci VY oraz VZ na páaszczyĨnie xy, oraz porównanie wartoĞci
pozyskanych na drodze pomiarowej i analitycznej są przedstawione artykule. Scheme of measuring stand, measuring
stand distribution of velocity in cylinder, The vectorial velocity field in inlet system of the VW 1,9 TDI engine,
diagrams of velocity field VY and VZ on xy plane, comparison the values get in measurement and numerical way are
presented in the paper. Introduced method can be useful for the simulation of the air flow in the intake of the engine
and to the similar class systems.
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POMIAROWA WERYFIKACJA NUMERYCZNEJ SYMULACJI
PRZEPàYWU POWIETRZA W UKàADZIE DOLOTOWYM SILNIKA
SPALINOWEGO
Streszczenie
Praca zawiera opis pola prĊdkoĞci powietrza w cylindrze silnika spalinowego podczas suwu napeániania.
Przedstawione wielkoĞci zostaáy wyznaczone w dwóch etapach symulacji przepáywu. Pierwszym byáa symulacja
napeániania cylindra na stanowisku laboratoryjnym poáączona z pomiarami rozkáadu prĊdkoĞci powietrza we wnĊtrzu
cylindra. Drugi etap, to symulacja wspomnianego przepáywu z wykorzystaniem numerycznego programu Fluent,
opartego na metodzie objĊtoĞci skoĔczonych. Dokonano analizy báĊdów pojawiających siĊ na drodze pomiarowej jak i
numerycznej. Przeprowadzono analizĊ porównawczą wyników symulacji, na podstawie której okreĞlono wytyczne co
do sposobu opisu numerycznego przepáywu powietrza w ukáadach dolotowych silników spalinowych. Schemat
stanowiska pomiarowego, stanowisko do pomiaru rozkáadu prĊdkoĞci w cylindrze, wektorowe pole prĊdkoĞci w
ukáadzie dolotowym silnika VW 1,9 TDI, wykresy pola prĊdkoĞci VY oraz VZ na páaszczyĨnie xy oraz porównanie
wartoĞci pozyskanych na drodze pomiarowej i analitycznej są przedstawione artykule. Przedstawiona metoda moĪe
byü przydatna do symulacji przepáywu powietrza w ukáadzie dolotowym silnika oraz w odniesieniu do ukáadów o
podobnej klasie.
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1. WstĊp
Rozwój motoryzacji jest determinowany (miĊdzy innymi) przez wyniki prac nad poprawą
ogólnej sprawnoĞci silników napĊdowych.
Jedna z dróg osiągniĊcia wyĪszej sprawnoĞci silnika spalinowego prowadzi poprzez
zwiĊkszenie napeánienia cylindrów powietrzem jak równieĪ wytworzenie przepáywu sprzyjającego
osiągniĊciu oczekiwanego przez konstruktora rozkáadu mieszanki paliwowo powietrznej.
Konstrukcja ukáadu dolotowego o niskim oporze przepáywu, w oczekiwany sposób formującego
strugi powietrza jak równieĪ umoĪliwiającego wykorzystanie zjawisk falowych powstających
podczas pracy silnika do celów poprawy napeánienia frapowaáa projektantów. Koszty ponoszone
na badania laboratoryjne zachĊcaáy do podejmowania prób matematycznego opisu zjawisk
wystĊpujących w ukáadach dolotowych. Niestety, wiĊkszoĞü prób analityczno-obliczeniowego
ujĊcia procesu napeániania cylindra silnika spalinowego, bazowaáa na zaáoĪeniach
upraszczających, co powodowaáo niską dokáadnoĞü, w nastĊpstwie nieprzydatnoĞü ich wyników
do celów praktycznych. Wprowadzone dawno temu matematyczne opisy zjawisk fizycznych,
implementowane na siatki numeryczne ze wzglĊdu na niską wydajnoĞü maszyn obliczeniowych,
stosowane byáy do zagadnieĔ jedno- lub dwuwymiarowych [3]. ZauwaĪalny w ostatnich czasach
szybki rozwój maszyn obliczeniowych wraz z doskonaleniem komercyjnych programów
numerycznych umoĪliwia aplikacje opisu matematycznego do zastosowaĔ w technice. Rozwój
symulacji 3D jest najbardziej owocnym rozwiązaniem opisu pracy urządzeĔ o záoĪonej geometrii.
Zawsze jednak powstaje pytanie o dokáadnoĞü wyników obliczeĔ numerycznych. Przykáadem
opisu matematycznego zjawisk przepáywu jest wykorzystanie komercyjnego oprogramowania o
nazwie Fluent do wyznaczania rozkáadu prĊdkoĞci strug powietrza zasilających cylinder silnika
spalinowego i doĞwiadczalna weryfikacja wyników obliczeĔ przy wykorzystaniu anemometrii
laserowej.
2. Eksperyment laboratoryjno-numeryczny
Eksperyment
laboratoryjno-numeryczny
obejmowaá
wyznaczenie
prĊdkoĞci
przepáywającego powietrza w uproszczonym modelu ukáadu dolotowego silnika spalinowego VW
1.9 TDI (rys. 1) oraz symulacjĊ numeryczną laboratoryjnego ukáadu dolotowego. Uproszczenie
zastosowane w laboratoryjnym modelu polegaáo na sposobie wywoáania przepáywu powietrza od
wlotu kolektora dolotowego przez kanaáy przewodu dolotowego do cylindra silnika. PominiĊcie
táoka i usytuowanie w jego miejscu wylotu umoĪliwiáo wytworzenie warunków podobnych do
panujących w funkcjonującym silniku podczas suwu napeánienia, gdy waá korbowy obróci siĊ o
üwierü obrotu. By przepáyw zbliĪyü do przepáywu wystĊpującego w pracującym silniku ukáad
pomiarowy rozszerzono o wyznaczenie, a nastĊpnie korekcjĊ prĊdkoĞci w przewodzie áączącym
wentylator z kolektorem. W związku z przyjĊtymi zaáoĪeni czĊĞü badawcza obejmowaáa pomiar:
uĞrednionej prĊdkoĞci za wentylatorem kanaáowym i chwilowe rozkáady prĊdkoĞci we wnĊtrzu
cylindra.
Zbudowano stanowisko pomiarowe (rys.1), które zgodnie z kierunkiem przepáywu powietrza,
skáada siĊ z nastĊpujących elementów:
- Wytwornicy mgáy parafinowej (12) Alpha F-80Z firmy Antari. Wybrano taki sposób barwienia
páynu (11) ze wzglĊdu na niewielką zmianĊ parametrów powietrza, którego prĊdkoĞü
wyznaczano.
- Wentylatora kanaáowego (10) o podwyĪszonym sprĊĪu, dobranego pod wzglĊdem ciĞnienia
i wydajnoĞci tak, by wywoáywaá jeden z przepáywów wystĊpujących w silniku spalinowym.
Wentylator byá poáączony z kolektorem dolotowym (6) przewodem (9), którego stosunek dáugoĞci
h, do Ğrednicy d przewodu przekraczaá 12 (h/d>12). Wymieniony zabieg poczyniono w celu
zniwelowania zaburzeĔ w przepáywie powietrza na wskutek zawirowaĔ od wentylatora (10).
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Rys.1. Schemat stanowiska pomiarowego –opis elementów w tekĞcie poniĪej
Fig. 1. Scheme of measuring stand

- Punktu pomiarowego (8) przystosowany do zamontowania termoanemometru, z którego uĪyciem
przeprowadzono pomiar uĞrednionej prĊdkoĞci we wnĊtrzu przewodu áączącego wentylator
kanaáowy (10) z kolektorem dolotowym (8).
- Ukáadu dolotowego silnika spalinowego 1.9 TDI wraz z cylindrem. W skáad konstrukcji
wchodziá: kolektor dolotowy (6), gáowica silnikowa (7) z zaworami (4), waákiem rozrządu (5)
i elementami przenoszącymi napĊd. Cylinder silnika (1) zostaá wykonany ze szkáa organicznego,
umoĪliwiającego wizualizacje zjawisk przepáywowych.
- Sondy anemometru laserowego (3) wysyáająca promienie laserowe (2).
- Dwukanaáowy anemometr laserowy firmy Dantec.
Wyznaczono z uĪyciem termoanemometru wartoĞü prĊdkoĞci powietrza v = 7 m/s we wnĊtrzu
przewodu áączącego wentylator kanaáowy z kolektorem dolotowym (rys.1).
Przeprowadzono pomiary we wnĊtrzu cylindra z uĪyciem anemometru laserowego (rys. 4).
Zakres pomiarowy obejmowaá wyznaczenie skáadowych prĊdkoĞci VY, VZ powietrza w punktach
znajdujących siĊ na páaszczyĨnie xy (rys. 3). Zdecydowano siĊ na páaszczyznĊ leĪącą w osi
symetrii i Ğrednicy cylindra (rys. 2).
PrzyjĊto plan pomiarowy wyznaczania prĊdkoĞci w dwudziestu oĞmiu punktach rozmieszczonych
co 10mm wzglĊdem siebie (rys. 3). Punkt nr 1 zostaá usytuowany w odlegáoĞci h=17mm od
páaszczyzny gáowicy i m=10 mm od wewnĊtrznej powierzchni tulei cylindrowej o Ğrednicy
D=Ø80mm.
CzĊĞü numeryczna doĞwiadczenia polegaáa na transformacji geometrii laboratoryjnego modelu
na postaü cyfrową, szczegóáowo opisanego w pracy [1]. NastĊpnie symulacja obejmowaáa
stacjonarny przepáyw powietrza od wlotu kolektora dolotowego poprzez kanaáy w gáowicy,
cylinder silnika do wylotu, za który przyjĊto przekrój cylindra odpowiadający poáoĪeniu denka
táoka w DMP (rys. 5). Skomplikowany ksztaát objĊtoĞci ograniczającej przepáywające powietrze w
symulowanym ukáadzie, oraz potrzeba uzyskania dokáadnych wyników obliczeĔ rozkáadu
prĊdkoĞci w cylindrze silnika, skáoniáy do moĪliwie wiernego odwzorowania geometrii. Celowym
byáo wykorzystanie maszyn wspóárzĊdnoĞciowych wykazujących dokáadnoĞü pomiaru rzĊdu
mikrometrów, a co najwaĪniejsze wyznaczających wymiary przedmiotów o ksztaácie
nieforemnym.
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Rys. 2. Widok przyjĊtej páaszczyzny pomiarowej xy
Fig. 2. The view of cylinder with xy measurement
plane

Rys. 3. Widok schematu pomiarowego na páaszczyĨnie xy
cylindra zawierającego 4 wiersze i 7 kolumn
Fig. 3. Scheme of points in xy measurement plane

Budowa modelu numerycznego obejmowaáa:
- odwzorowanie elementów wnĊtrza ukáadu dolotowego
- transformacjĊ geometrii do postaci numerycznej
- poáączenie elementów ukáadu
- dyskretyzowanie trójwymiarowej przestrzeni obliczeniowej
- okreĞlenie warunków brzegowych
- wybór opisu zjawisk fizycznych
- wybór sposobu aplikacji równaĔ róĪniczkowych
- przeprowadzenie obliczeĔ
- wizualizacjĊ wyników obliczeĔ.

Rys. 4. Stanowisko do pomiaru rozkáadu prĊdkoĞci
w cylindrze
Fig. 4. Measuring position distribution of velocity
in cylinder

Rys. 5. Wektorowe pole prĊdkoĞci w ukáadzie dolotowym silnika
VW 1.9 TDI
Fig. 5. The vectorial velocity field in inlet system of the VW 1,9
TDI engine

W przygotowanym modelu zadano warunki odpowiadające przepáywowi powietrza
w stanowisku laboratoryjnemu [2].
PrzyjĊto wartoĞci: gĊstoĞci powietrza ȡ=1.225 kg/m3 w temperaturze 297 K, lepkoĞü dynamiczna
Ș=1,7894E-05 Pa s. Ze wzglĊdu na liczbĊ Reynoldsa, której wartoĞü obliczono Re=23961 model
przepáywu przyjĊto jako turbulentny. W pierwszym podejĞciu obliczeniowym zrezygnowano z
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a)Wiersz pierwszy skáadowa prĊdkoĞci Y.

e)Wiersz pierwszy skáadowa prĊdkoĞci Z.

b)Wiersz drugi skáadowa prĊdkoĞci Y.

f)Wiersz pierwszy skáadowa prĊdkoĞci Z.

c)Wiersz trzeci skáadowa prĊdkoĞci Y.

g)Wiersz pierwszy skáadowa prĊdkoĞci Z.

d)Wiersz czwarty skáadowa prĊdkoĞci Y.

h)Wiersz pierwszy skáadowa prĊdkoĞci Z.

Rys. 6. Wykresy pola prĊdkoĞci VY oraz VZ na páaszczyĨnie xy, porównanie wartoĞci pozyskanych na drodze
pomiarowej i analitycznej
Fig. 6. Diagrames of velocity field VY and VZ on xy plane, comparison the values get in measurement and numerical
way
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zastosowania oferowanego przez program „Fluent” moduáu „energy”, a tym samym – z
uwzglĊdniania zjawiska przekazywania ciepáa.
Obliczenia przeprowadzono w trybie numerycznej dokáadnoĞci z szeĞcioznakową mantysą;
jako kres obliczeĔ przyjĊto osiągniĊcie przez rozwiązanie numeryczne wzglĊdem algebraicznego
rozwiązania dokáadnego zbieĪnoĞci rzĊdu 10-5. Zadaną dokáadnoĞü osiągniĊto w 400-tu krokach
obliczeniowych.
PoniĪej przedstawiono fragment stanowiska pomiarowego (rys.6) oraz numeryczną postaü tego
stanowiska z wektorowym rozkáadem prĊdkoĞci 3D (rys.7).
3. Analiza porównawcza wyników
Wyniki porównania pomiarów rejestrowane i opracowane z dokáadnoĞcią do setnej czĊĞci
metra na sekundĊ oraz wyniki obliczeĔ zaokrąglone do setnej czĊĞci metra na sekundĊ zostaáy
porównane (rys. 9). Biorąc pod uwagĊ skáadową prĊdkoĞci Y rozbieĪnoĞü miĊdzy pomiarami a
obliczeniami wynosi: minimalna 0%, maksymalna 12%, Ğrednia arytmetyczna rozbieĪnoĞci
wartoĞci prĊdkoĞci z 28 punktów to 6,3%. Analizując skáadową Z otrzymujemy rozbieĪnoĞci: min
0%, maksymalna 30%, Ğrednia arytmetyczna rozbieĪnoĞci wartoĞci prĊdkoĞci to 10,6%.
4. Wnioski
Przedstawiona metoda jest przydatna do symulacji przepáywu powietrza w ukáadzie
dolotowym silnika i podobnej klasie ukáadów.
Na dokáadnoĞü wyniku skáadają siĊ báĊdy numeryczne zbieĪnoĞci rozwiązania dyskretnego z
dokáadnym, które wystĊpują zawsze, ponadto są powiĊkszone o báĊdy wynikáe z niedoskonaáoĞci
siatki numerycznej dyskretyzującej model obliczeniowy. PoprawnoĞü geometrii modelu
obliczeniowego jest sumą dokáadnoĞci skanowania odlewu wnĊtrza ukáadu dolotowego oraz
obróbki numerycznej modelu.
CzĊĞü pomiarowa doĞwiadczenia charakteryzuje siĊ báĊdami wystĊpującymi na drodze
optycznej, rejestrowaniu impulsów przez fotoelement oraz ich nastĊpnym przetworzeniu do
postaci cyfrowej. Zaburzeniem przepáywającego czynnika przez dym konieczny dla rejestracji
ruchu.
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