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KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE MODERNIZACJI
UK£ADU PALIWOWEGO SILNIKA SAMOLOTOWEGO
WPROWADZENIE
Komputerowe modelowanie jest nieod³¹cznym etapem procesu tworzenia nowych
produktów i doskonalenia ju¿ istniej¹cych. Szczególnie wtedy, gdy projektant ma do
czynienia z obiektem tak z³o¿onym jakim jest silnik spalinowy. Proces modelowania
znacznie skraca czas projektowania, a co za tym idzie zmniejsza koszty opracowania
konstrukcji. Oczywicie modelowanie nie eliminuje ca³kowicie badañ eksperymentalnych, jednak dziêki niemu zawê¿a siê zakres tych prób. W zale¿noci od posiadanej wiedzy o obiekcie i zastosowanych uproszczeñ pozwala ono na znaczne zbli¿enie
siê do optymalnego rozwi¹zania.
Wiêkszoæ wspó³czesnych programów do modelowania silników spalinowych
obejmuje tylko fragmenty cyklu roboczego. Jednak istniej¹ tak¿e bardziej zaawansowane narzêdzia, pozwalaj¹ce na symulacjê pracy ca³ego silnika. Zawieraj¹ one szereg podmodeli poszczególnych elementów i procesów zachodz¹cych w silniku spalinowym. U¿ytkownik mo¿e sam zadecydowaæ jakie podmodele wykorzysta podczas
symulacji. Mo¿e te¿ wprowadziæ napisany przez siebie opis przebiegu konkretnego
zjawiska. Jednym z takich narzêdzi jest produkt firmy Ricardo o nazwie WAVE.
Wa¿nym aspektem modelowania, o którym nale¿y wspomnieæ, jest stopieñ przybli¿enia modelu do zjawisk zachodz¹cych w rzeczywistoci. Decyduje on o jakoci stworzonego modelu. Jednak nie jest sensowne d¹¿enie za wszelk¹ cenê do wiernego odwzorowania modelowanego obiektu. Takie podejcie mo¿e byæ bardzo czasoch³onne
a uzyskane efekty niewspó³mierne. Dobry model uwzglêdnia wiêc zjawiska, które maj¹
znacz¹cy wp³yw na interesuj¹ce nas badania, a pomija te, których wp³yw jest niewielki.

OBIEKT MODERNIZACJI
Badana jednostka napêdowa jest silnikiem czterosuwowym, benzynowym, ch³odzonym powietrzem. Silniki posiada 9 cylindrów rozmieszczonych w uk³adzie gwiazdowym.
Powietrze trafiaj¹ce do cylindrów jest sprê¿ane przez sprê¿arkê promieniow¹ napêdzan¹ z
wa³u korbowego silnika. £¹czna pojemnoæ skokowa cylindrów wynosi 29,87 dm3,
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Rys. 1. Widok silnika ASz-62IR produkowanego przez Wytwórniê Sprzêtu Komunikacyjnego
PZL  Kalisz

a stopieñ sprê¿ania 6,4:1. Silnik rozwija maksymalna moc podczas startu  1200 KM przy
2300 obr/min. Wtedy te¿ uzyskuje on maksymalne zu¿ycie paliwa  400 kg/h.

OPIS PROGRAMU RICARDO WAVE v7
Program WAVE v7 jest jednym z najbardziej zaawansowanych komercyjnych
programów do modelowania i symulacji osi¹gów silników spalinowych, wykorzystywanym na szerok¹ skalê przez ca³y sektor przemys³owy ze szczególnym uwzglêdnieniem przemys³u samochodowego, rolniczego, okrêtowego i energetycznego.
WAVE jest programem opartym na sieciach neuronowych, w którym ka¿de zjawisko fizyczne i chemiczne wystêpuj¹ce w silniku mo¿e byæ opisane za pomoc¹
znanych wzorów czy hipotez. Stanowi¹ one podstawê bardzo rozbudowanych bibliotek programu. Program posiada mo¿liwoci projektowania procesów dolotu,
spalania i wydechu. Program umo¿liwia generowanie ca³ociowych modeli silników spalinowych. Typowe aplikacje programu WAVE to:
l generowanie modeli osi¹gów silnika (zawiera tak¿e mo¿liwoæ uwzglêdnienia
w modelach turbodo³adowania),
l projektowanie systemów dolotowych i wylotowych, okrelanie sk³adników toksycznych spalin i emisji ha³asu,
l sterowanie procesami silnikowymi,
l zaawansowane modelowanie procesu spalania dla silników ZS i ZI obejmuj¹ce
tak¿e spalanie stukowe,
l mo¿liwoæ przeprowadzenia analizy termicznej komory spalania i systemu wylotowego.
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Program posiada bardzo prosty interfejs graficzny, który nowym u¿ytkowników
pozwala bardzo szybko zrozumieæ zasadê dzia³ania tego narzêdzia symulacyjnego.
Mo¿e byæ wykorzystywany na platformach systemowych PC/NT i UNIX .
Tworzenie modeli odbywa siê przy pomocy wbudowanej w WAVE aplikacji
WAVEBUILD, która za pomoc¹ prostych bloków umo¿liwia wybór i ³¹czenie interesuj¹cych nas elementów. Program WAVE posiada du¿¹ liczbê dobrze opracowanych
bibliotek podzespo³ów i zespo³ów silnikowych.
Wyniki symulacji mog¹ byæ generowane w postaci: plików tekstowych, tabel
i wykresów. Etapy symulacji mog¹ byæ przedstawione tak¿e w formie animacji komputerowej.
Program WAVE wspó³pracuje równie¿ z innymi programami in¿ynierskimi tj.
Matlab, Vectis-3D, StarCD-3D, EASY5. Kompatybilnoæ z innymi programami poszerza mo¿liwoci analizy a tak¿e umo¿liwia zweryfikowanie czasami kontrowersyjnych wyników badañ.

MODEL SILNIKA ASz-62IR
Badania symulacyjne modelu silnika ASz-62IR/M-24 przeprowadzono w maju
2005 roku na Uniwersytecie w Triecie (W³ochy). Celem badañ by³o stworzenie modelu silnika, weryfikacja uzyskanych wyników symulacji z wynikami badañ eksperymentalnych oraz analiza mo¿liwoci poprawienia osi¹gów silnika poprzez zastosowanie wielopunktowego wtrysku paliwa. Model silnika zbudowano na podstawie danych udostêpnionych przez Wytwórniê Sprzêtu Komunikacyjnego PZL  Kalisz.
W programie WAVE zosta³ wykonany jednowymiarowy model wy¿ej wspomnianego silnika. Stworzenie modelu wymaga³o dokonania szeregu za³o¿eñ upraszczaj¹cych, zarówno w konstrukcji czêci silnika, jak i w przebiegu procesów w nim zachodz¹cych. Rysunek 2 przedstawia widok ogólny modelu w oknie programu WAVE v7.
Aby symulacja przebiega³a prawid³owo, na samym pocz¹tku nale¿y odpowiednio
przyj¹æ g³ówne parametry modelu. Nale¿¹ do nich:
l liczba cykli symulacji = 5, zmniejszanie tej wartoci prowadzi do zmniejszenia
dok³adnoci analizy, zwiêkszenie do wyd³u¿enia czasu obliczeñ,
l rodzaj paliwa  OCTANE jest to model paliwa opowiadaj¹cy typowemu paliwu
do zasilania silników o zap³onie iskrowym,
l model gazu  Real Gas (Fast)  model ten zapewnia dobre przybli¿enie w³aciwoci powietrza przy krótkim czasach obliczeñ.
Nastêpnym krokiem przy budowie modelu jest zdefiniowanie wymiarów konstrukcyjnych silnika. Najwa¿niejsze z nich podano w tabeli 1.
W kolejnej fazie przyjêto model wymiany ciep³a Woshni oraz model przebiegu
spalania SI Wiebe. K¹t wyprzedzenia zap³onu (20° przed GMP) zosta³ uzyskany poprzez odpowiednie przesuniêcie charakterystyki prêdkoci wywi¹zywania ciep³a wzglêdem GMP (rysunek 3).

53

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR 1, 2007

Rys. 2. Widok modelu w programie WAVE v7
Tabela 1. Wymiary konstrukcyjne silnika
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Rys. 3. Za³o¿ony przebieg wywi¹zywania ciep³a
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Model ganika

Model ganika sk³ada siê z czterech przewodów sto¿kowych imituj¹cych gardziele oraz czterech przewodów o sta³ych rednicach (rysunek 4).

Rys. 4. Model ganika czterogardzielowego

Wtryskiwacze na wlocie do ganika imituj¹ rozpylacze. Wydatek paliwa uzale¿niono od prêdkoci obrotowej na podstawie wyników uzyskanych w czasie badañ.
Za³o¿ono te¿ sta³y wspó³czynnik odparowania paliwa. Wyznaczono go na podstawie
porównania uzyskanego spadku temperatury w ganiku z danymi eksperymentalnymi. Przyjêto wartoæ wspó³czynnika odparowania paliwa równ¹ 0,7.
Sprê¿arka do³adowuj¹ca

Ganik zosta³ po³¹czony z przewodem doprowadzaj¹cym mieszankê do sprê¿arki
za pomoc¹ elementu Yjunction. Element taki definiuje siê podaj¹c jego rednicê
i objêtoæ. Koniec tego przewodu zosta³ po³¹czony bezporednio z króæcem ss¹cym
sprê¿arki. W modelu zastosowano napêd sprê¿arki z wa³u korbowego silnika. Przyjêto prze³o¿enie napêdu 8,3125 oraz sprawnoæ mechaniczn¹ 0,95 co jest zgodne
z rzeczywistymi wartociami tych parametrów.
Do modelu sprê¿arki wprowadzono mapê sporz¹dzon¹ na podstawie oryginalnej
charakterystyki urz¹dzenia do³adowuj¹cego zastosowanego w silniku (rysunek 5).

WERYFIKACJA MODELU SILNIKA ASz-62IR
Poprawnoæ modelu zosta³a zweryfikowana poprzez porównanie przebiegów parametrów gazodynamicznych i osi¹gów w zale¿noci od prêdkoci obrotowej wa³u
korbowego.
Symulacjê przeprowadzono dla szeciu wartoci prêdkoci obrotowych. Obejmuj¹ one podstawowy zakres pracy silnika (18502300 obr/min). Prêdkoci te wy-
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Rys. 5. Charakterystyka sprê¿arki do³adowuj¹cej

brano ze wzglêdu na mo¿liwoæ porównania wyników symulacji z wynikami badañ
eksperymentalnych. W tabeli 2 przedstawiono wartoci dowiadczalne porównywanych parametrów.
Tabela 2. Wyniki symulacji
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Na rysunku 6 przedstawiono porównanie charakterystyk mocy efektywnej uzyskanych w trakcie badañ hamownianych i badañ symulacyjnych. Moc symulowana
ró¿ni siê od mocy zmierzonej maksymalnie o 20 KM, co daje b³¹d wzglêdny równy
oko³o 1,7 %. Maksymalna ró¿nica wartoci godzinowego zu¿ycia paliwa wynosi 0,004
kg/kW/h (rysunek 7), co daje b³¹d oko³o 1 %. Taki stopieñ korelacji potwierdza prawid³owe odwzorowanie rzeczywistego obiektu przez model.
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Rys. 6. Porównanie mocy efektywnej

Rys. 7. Porównanie godzinowego zu¿ycia paliwa

MODEL SILNIKA K9-E
Model silnika K9-E (tak oznaczono prototypow¹ wersjê z wielopunktowym wtryskiem benzyny) ró¿ni siê od ASz-62IR zastosowaniem w miejscu modelu ganika czterech przewodów o sta³ych rednicach oraz innym sposobem zasilania w paliwo (rys. 8).
W modelu wykorzystano 9 wtryskiwaczy typu proportional, umieszczonych na
pocz¹tku rur dolotowych. Pozwalaj¹ one na wprowadzenie sta³ego (dla danych warunków) wspó³czynnika nadmiaru powietrza ë. Dziêki temu za³o¿eniu mo¿liwe by³o
ustalenie wspó³czynnika ë odpowiadaj¹cego maksymalnej wartoci momentu obrotowego (rysunek 9).
Ustalono, ¿e maksymalny moment uzyskuje siê przy wspó³czynniku nadmiaru
powietrza równym oko³o 0,92.
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Rys. 8. Widok modelu silnika K9-E

Rys. 9. Przebieg momentu obrotowego z zale¿noci od prêdkoci obrotowej silnika oraz
wspó³czynnika nadmiaru powietrza

Nastêpnym krokiem badañ by³o poznanie wartoci optymalnego k¹ta wyprzedzenia zap³onu. W tym celu sporz¹dzono charakterystykê zale¿noci momentu obrotowego od prêdkoci obrotowej silnika i od k¹ta wyprzedzenia zap³onu. Symulacje
wykaza³y, ¿e maksymalny moment uzyskuje siê przy sta³ym (nie zale¿nym od prêdkoci obrotowej) k¹cie wyprzedzenia zap³onu, równym oko³o 26° przed GMP.
Ostatnim krokiem by³o poznanie optymalnego, ze wzglêdu na osi¹gi silnika, po³o¿enia wtryskiwacza i przyjêto odleg³oæ od pocz¹tku rury dolotowej równ¹ 120 mm.
Po wprowadzeniu uzyskanych danych optymalizacyjnych do modelu przyst¹piono do symulacji osi¹gów silnika K9-E.
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WYNIKI SYMULACJI PRACY SILNIKA K9-E
Na rysunku 10 porównano moc efektywn¹ rzeczywistego obiektu i uzyskan¹ z symulacji komputerowej. Maksymalna moc uzyskana z obliczeñ jest wiêksza wzglêdem zmierzonej o 50 KM (4,2 %). Wartoæ jednostkowego zu¿ycia paliwa jest za
mniejsza o 0,14 kg/KM/h (47 %) (rysunek 11).

Rys. 10. Porównanie mocy efektywnej

Rys. 11. Porównanie jednostkowego zu¿ycia paliwa

ANALIZA WYNIKÓW I WNIOSKI
Program WAVE v7 pozwala na zbudowanie w krótkim czasie modelu silnika oraz
na ³atwe porównanie wyników symulacji z wynikami badañ. Wyniki symulacji silnika
ASz-62 IR s¹ bardzo zbli¿one do wyników badañ. Ma³e wartoci b³êdów wyznaczenia parametrów pracy silnika pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e po modyfikacji model silnika
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ASz-62IR mo¿e pos³u¿yæ do przeprowadzenia symulacji silnika K9-E oraz ¿e wyniki
obliczeñ nie bêd¹ w du¿ym stopniu odbiegaæ od wyników przeprowadzonych w
przysz³oci prób.
Przeprowadzone badania potwierdzi³y istnienie potencjalnych korzyci wynikaj¹cych z zast¹pienia ganikowego systemu zasilania wielopunktowym wtryskiem benzyny. W tej sytuacji uzasadnione by³o podjêcie realizacji projektu badawczego modernizacji silnika lotniczego ASz-62IR/M-18, w wyniku której jednostka ta stanie siê
bardziej konkurencyjna na rynku. Bêdzie to wynikiem:
l zwiêkszenia mocy,
l zmniejszenia zu¿ycia paliwa,
l zmniejszenia drgañ silnika w wyniku poprawy równomiernoci zasilania poszczególnych cylindrów.
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Streszczenie
Artyku³ opisuje badania symulacyjne w programie WAVE. Zosta³y one wykonane w celu
uzasadnienia podjêcia realizacji projektu modernizacji silnika lotniczego ASz-62IR/M-18.
Celem badañ by³o potwierdzenie potencjalnych korzyci wynikaj¹cych z zast¹pienia ganikowego systemu zasilania sekwencyjnym wtryskiem benzyny.
COMPUTER AIDED MODERNIZATION OF FUEL SUPPLY SYSTEM
FOR AIRCRAFT ENGINE
Summary
The article describes simulation research done width the use of WAVE program. The
research was aimed at configuration of rightness of retrofitting aircraft engine ASz-62IR/M18 with fuel injection system.
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