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WYKORZYSTANIE PROGRAMU STAR  CD
DO MODELOWANIA ZJAWISK W SILNIKACH SPALINOWYCH
WSTÊP
Zwiêkszaj¹ce siê wymogi ekologiczne stawiane silnikom spalinowym obejmuj¹ce g³ównie obni¿enie toksycznoci spalin wymagaj¹ ci¹g³ego unowoczenienia konstrukcji i sterowania. Taka optymalizacja dotyczy przebiegu procesu spalania.
Do przeprowadzenia takiej optymalizacji konieczna jest g³êboka wiedza dotycz¹ca
zjawisk zachodz¹cym w czasie spalania oraz wewn¹trz cylindra silnika. Zdobywanie
tej wiedzy opiera³o siê g³ównie o rozwa¿ania teoretyczne zjawisk fizycznych potwierdzone przez badania eksperymentalne (pomiar cinienia, analiza sygna³ów optycznych, metody laserowe).
Jednak nawet przy tak dog³êbnej wiedzy przeprowadzenie optymalizacji wymaga
opracowania rozwi¹zania a nastêpnie jego przedstawienia. Zatem prace prowadzone
s¹ metod¹ prób i analizy b³êdów. Przez co konieczne jest tu zbudowanie prototypu.
Metody te s¹ bardzo kosztowne ze wzglêdu na zakup aparatury badawczej i budowê
stanowiska dowiadczalnego. Istotna jest tak¿e czasoch³onnoæ takich eksperymentów.
W takiej sytuacji modelowanie komputerowe zaczê³o zyskiwaæ coraz wiêksze
uznanie zarówno w zespo³ach in¿ynierów, naukowców jak i dydaktyków. Przy badaniu skomplikowanych procesów silnikowych, obejmuj¹cych przep³ywy ro¿nych czynników, wymianê ciep³a pomiêdzy poszczególnymi elementami, proces spalania itd.,
badania symulacyjne s¹ czêsto jedynym sposobem wiod¹cym do przeprowadzenia
skutecznej analizy. Badania takie dodatkowo znacznie zmniejszaj¹ koszt eksperymentu i pozwalaj¹ na precyzyjn¹ analizê, która nie zale¿y od czynników zak³ócaj¹cych trudnych do wyeliminowania na stanowisku badawczym.

PROGRAM STAR  CD
Przyk³adem programu specjalizowanego do modelowania i analizy zjawisk zachodz¹cych w cieczach jest program Star  CD. Program ten wykorzystuj¹c analizê
CFD (Computational Fluid Dynamices) umo¿liwia stworzenie dowolnej geometrii trójwymiarowej i poprzez nadanie odpowiednich warunków brzegowych, przeprowadze* Antoni NAZAREWICZ, Marcin SZLACHETKA, Miros³aw WENDEKER  Katedra Silników Spalinowych i Transportu, Wydzia³ Mechaniczny, Politechnika Lubelska.
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nia wewn¹trz niej dowolnego procesu chocia¿by: przep³ywu czynnika, wymiany ciep³a, spalania itd. Analiza CFD jest oparta na metodzie objêtoci skoñczonych i pozwala na symulowanie zjawisk zwi¹zanych z przep³ywami.
W celu wykonania obliczeñ konieczne jest wykonanie nastêpuj¹cych kroków:
1) Opracowanie geometrii przedmiotu:
Program Star-CD umo¿liwia budowanie w³asnych modeli przestrzennych. Wymaga to zbudowania dok³adnego modelu geometrycznego przestrzeni wype³nionej
p³ynem. Jest to bardzo pracoch³onne. W tym programie lepszym rozwi¹zaniem jest
import geometrii 3D wykonanej za pomoc¹ zaawansowanego oprogramowania CAD
i zapisanego w pliku wymiany danych rozpoznawanego przez Star-CD. Modu³em
umo¿liwiaj¹cym import jest Pro-Surf (rys. 1). Posiada on mo¿liwoæ otwierania
plików o rozszerzeniu *.iges. Tak zaimportowany plik ma postaæ powierzchni.
2) Wygenerowanie siatki objêtociowej na uprzednio przygotowanej powierzchni.

Rys. 1. Modu³ Pro-Surf programu Star-CD

Wykonane jest to w tym module Proam. Odpowiednie przygotowanie siatki ma
decyduj¹ce znaczenie przy póniejszych obliczeniach. Zbyt ma³a liczba elementów
siatki skutkuje ma³¹ dok³adnoci¹ przeprowadzanych analiz. Z drugiej strony zbyt
du¿a liczba elementów zwiêksza czas potrzebny na przeprowadzenie obliczeñ.
3) Przygotowanie do analizy obejmuj¹ce:
l Okrelenie w³aciwoci p³ynów (cinienie, gêstoæ, w³aciwoci fizyczne i chemiczne, ),
l Nadanie warunków brzegowych (wejcie, wyjcie, interakcja ze ciankami, ),
l Okrelenie typu analizy (stany ustalone lub stany dynamiczne),
l Uwzglêdnienie zjawisk (turbulencje, mieszanie p³ynów, wtrysk, spalanie, film
paliwowy, ).

44

Nazarewicz A., Szlachetka
M., Wendeker
M.: Wykorzystanie
POSTÊPY
NAUKI I TECHNIKI
NR 1, 2007 programu Star  CD...

Rys. 2. Okno modu³u Proam

4) Uruchomienie analizy.
5) Wizualizacja i analiza wyników w module post-processing.
Post-procesor posiada szerok¹ gamê metod prezentacji wyników. Mo¿liwe jest
prezentowanie przebiegów (cinieñ, temperatur, prêdkoci, gêstoci, ) zarówno
w przekrojach jak i bry³ach objêtociowych za pomoc¹ warstwic lub wektorów. Mo¿na tworzyæ wykresy powy¿szych zmiennych w funkcji czasu lub okrelonych punktów geometrii.

MODELOWANIE PRZEP£YWU PALIWA
Star-CD umo¿liwia modelowanie zarówno pojedynczych obiektów jak i bardzo
skomplikowanych uk³adów zawieraj¹cych przewody proste, przewody giête, zawory,
przewê¿enia itd. Przyk³adem takiego uk³adu mo¿e byæ prototypowy uk³ad zasilania
w paliwo silnika lotniczego K9E (rysunek 3). Dla czêci uk³adu, znajduj¹cej siê pomiêdzy zbiornikiem paliwa i stron¹ ss¹c¹ pompy paliwowej, wykonano analiz¹ prêdkoci przep³ywu paliwa [2].
Rozbudowany modu³ wywietlania wyników obliczeñ umo¿liwia prezentacjê
wyników za pomoc¹ kolorów powi¹zanych ze skal¹ lub za pomoc¹ d³ugoci wektorów (rysunek 4). Na podstawie takiej wizualizacji w ³atwy sposób mo¿na zaobserwowaæ jak zmienia siê prêdkoæ w poszczególnych miejscach charakterystycznych i czy
wystêpuj¹ lokalne spiêtrzenia na elementach rozdzielaj¹cych.
Dziêki wykorzystaniu programu Star-CD mo¿liwe by³o sprawdzenie, bez potrzeby budowania stanowiska, jakie wartoci spadku cinieñ wystêpuj¹ na poszczególnych elementach uk³adu (rysunek 5). Pozwala to na dowolne modyfikacje uk³adu ju¿
w fazie projektowania jeszcze przed zakupem poszczególnych elementów.
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Rys. 3. Czêci uk³adu zasilania w paliwo silnika lotniczego K9E

Rys. 4. Mo¿liwoci wywietlania wyników obliczeñ
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Rys. 5. Wartoci cinieñ na poszczególnych odcinkach uk³adu
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MODELOWANIE PROCESU SPALANIA W SILNIKU ZI
Kolejnym rodzajem symulacji mo¿liwych do wykonania w programie Star-CD jest
modelowanie przestrzeni roboczych silnika. Rysunek 6 przedstawia kolejne fazy p³omienia podczas spalania siê gazu widoczny jako zmiany temperatury wewn¹trz cylindra. Symulacja zosta³a wykonana dla bezporedniego wtrysku paliwa do komory spalania. Jest to jeden z wielu rodzajów modeli spalania oferowanych przez program.
Paliwem wykorzystywanym w tego typu obliczeniach jest wzorcowy oktan C8H18. Na
podstawie tych wyników mo¿na bardzo dok³adnie przeledziæ proces spalania pocz¹wszy od punktu inicjalizacji (pocz¹tek zap³onu od wiecy zap³onowej) do jego
koñca. Mo¿liwe jest równie¿ bezporednie odczytanie temperatury spalin w czasie
pocz¹tku procesu wylotu. Ca³kowity czas trwania symulacji procesu spalania wynosi³
20 ms. Wykonanie podobnych symulacji dla ro¿nych warunków pracy silnika (zmienne
obci¹¿enie i prêdkoæ obrotowa) pozwala na uzyskanie typowych charakterystyk silnikowych (krzywa mocy i momentu) z uwzglêdnieniem emisji typowych sk³adników
toksycznych spalin. Opcjonalny modu³ spalania stukowego pozwala na wykrycie i
analizê tego typu anomalii.

Rys. 6. Rozprzestrzenianie siê temperatury w cylindrze w procesie spalania (model silnika z
komor¹ walcow¹)

Symulacja wtrysku paliwa wykorzystuje model torów kropli Lagrange«a. Krople
paliwa maj¹ mo¿liwoæ wymiany ciep³a z najbli¿szym otoczeniem, a tak¿e wymiany
momentu pêdu z faz¹ gazow¹. Stopieñ odparowania paliwa, iloæ nap³ywaj¹cego powietrza a tak¿e sk³ad spalin mog¹ zostaæ wyznaczone przy u¿yciu modeli transportu.
Bogate biblioteki zawieraj¹ rozbudowane modele:
l odparowania kropel paliwa,
l chemicznych i termicznych hipotez przebiegu procesu spalania,
l reakcji powstawania sk³adników toksycznych spalin.
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Rys. 7. Modelowanie wtrysku benzyny MPI (model silnika z komor¹ walcow¹)

Na rysunku 7 przedstawiono przebieg bezporedniego wtrysku paliwa do cylindra
dla dwóch chwil przesuniêtych o 2 ms. Mo¿emy zaobserwowaæ nawet pojedyncze
krople, których kolor wiadczy o ich aktualnej temperaturze, na podstawie której mo¿emy wnioskowaæ o stopniu ich odparowania. Badania takie mog¹ byæ u¿yteczne do
optymalizacji sterowania procesem spalania ze wzglêdu na interesuj¹ce nas strategie.
Star-CD poza mo¿liwociami prowadzenia prostych obliczeñ na modelach z siatk¹
nieruchom¹, pozwala równie¿ na analizê w zmieniaj¹cej siê topologii obszaru (rys. 8).
Dzia³anie programu w takim przypadku polega na pracy w stanach nieustalonych
gdzie w ka¿dym kolejnym kroku na pocz¹tku zmienna jest geometria siatki a nastêpnie wykonywane s¹ obliczenia CFD.
W przypadku silników spalinowych opracowana zosta³a specjalna nak³adka przygotowuj¹ca ruchom¹ siatkê. Jest to modu³ ES-ICE (rys. 9)

Rys. 8. Przekrój przez siatkê w 440° OWK po GMP
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Rys. 9. Okno ProICE

Nak³adka ta przygotowana jest do opracowania ruchu zaworów i t³oka w uk³adzie. Pozwala to na przeprowadzenie modelowania ca³ego cyklu pracy silnika z
uwzglêdnieniem wymiany ³adunku.

Rys. 10. Prêdkoæ przep³ywu w czasie. Wymiana ³adunku uzyskana przy zastosowaniu
programu Star-CD z podprogramem ES-ICE

WNIOSKI
Na podstawie opisu poszczególnych modu³ów, mo¿liwoci obliczeniowych i oferowanych sposobów wizualizacji uzyskanych wyników mo¿na stwierdziæ, ¿e program
Star-CD jest efektywnym narzêdziem do modelowania zjawisk wystêpuj¹cych w t³okowych silnikach spalinowych. Modele oparte s¹ na zjawiskach fizycznych i chemicznych opisanych za pomoc¹ znanych wzorów czy hipotez. Stanowi¹ one podstawê bardzo rozbudowanych bibliotek programu.
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Przedstawione w referacie przyk³ady wykorzystania programu do rozwi¹zywania
rzeczywistych problemów wystêpuj¹cych podczas projektowania silników spalinowych, pozwalaj¹ wnioskowaæ, ¿e badania symulacyjne z wykorzystaniem tego typu
programów powinny byæ nieodzownym elementem fazy projektowania, pozwalaj¹cym zaoszczêdziæ czas i rodki.
Program stanowi tak¿e doskona³e narzêdzie dydaktyczne. Posiada mo¿liwoæ ³atwej zmiany ustawieñ warunków brzegowych, szybkiego dodawania i wy³¹czania
poszczególnych modu³ów jak i mo¿liwoæ ledzenia on-line wyników analizy. Wszystko to mo¿e pomóc studentom jak i m³odym pracownikom nauki zrozumieæ fenomen
zjawisk fizycznych zachodz¹cych w t³okowych silnikach spalinowych.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono wykorzystanie programu Star  CD do modelowania zjawisk
w silnikach spalinowych. Pokrótce zosta³o przedstawione rodowisko programu. Opisano
równie¿ ogólna budowê rodowiska programu wraz z podstawowymi jego funkcjami oraz
stosowanymi modu³ami. Przedstawiono równie¿ etapy tworzenia trójwymiarowego modelu
i sposoby odczytywania wyników.

APPLICATION OF STAR  CD PROGRAM TO MODELING PHENOMENA
IN COMBUSTION ENGINES
Summary
This article presents the way how to use Star  CD program for modeling phenomena in
combustion engines. The environment of this program is briefly introduced. It also describes
the general constructions and applied modules. This paper also illustrates the steps of creating three-dimensional models and ways of reading the results.
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