60th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering
of Lublin University of Technology
The Evening School of Engineering was founded by government order on May 13, 1953. Professor Stanisław
Ziemecki, Ph.D., was appointed the first rector, while Stanisław Podkowa, M.Sc., Eng., took the position of dean of the
Faculty of Mechanical Engineering (which was the only faculty the School had at that time). The Evening School of
Engineering was transformed into the Undergraduate School of Engineering by government order on April 28, 1965.
Apart from the Faculty of Mechanical Engineering, the Undergraduate School of Engineering also comprised of the
Electrical Engineering Faculty (established in 1964) and the Faculty of Civil Engineering (established in 1965). Finally,
on August, 1, 1977, the Undergraduate School of Engineering was transformed into Lublin University of Technology.
During the sixty years of its existence, the Faculty has been developing dynamically, adapting its structure to the
economic situation of the times. At present, the Faculty has 3147 full-time and part-time students and it offers six major
programs in the following disciplines: mechanics and machine design, transport, materials engineering, biomedical engineering, mechatronics (offered together with the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science), as well as
management and production engineering (offered together with the Faculty of Management). The Faculty of Mechanical
Engineering also offers a wide variety of refresher and training courses. In addition to that, there are numerous courses in
English, which results in a higher and higher number of international exchange students who choose to study at the Faculty. Our graduates are highly valuable to potential employers and many of them decide to found their own companies.
The Faculty of Mechanical Engineering employs 137 teaching and research staff (including 30 professors and
doctors with habilitation, 88 assistant professors and lecturers, 19 teaching assistants) and 103 non-teaching staff (engineering and technical, administrative, and support staff). The Faculty is committed to professional development of its
academic staff. It has the right to award both the Doctor of Science degree (habilitation) in the discipline of machine
design and maintenance and the doctoral degree in the following disciplines: machine design and maintenance, mechanics, production engineering. The research conducted by the academic staff of the Mechanical Engineering Faculty is of
high quality, which is reflected in the ever increasing number of published monographs and papers in prestigious scientific journals, active participation of the staff members in both national and international congresses and conferences, as
well as their cooperation with international research bodies.
The Faculty of Mechanical Engineering has close relations with business entities, mainly from the Lublin region.
Owing to this cooperation, the Faculty staff are constantly developing new innovative technological solutions that are
later granted patents. The Faculty is a leader on the national scale in inventiveness, or the number of inventions applied
for patent protection.
Some of the actions that will be taken in the foreseeable future to enhance the potential of the Faculty of Mechanical Engineering include:
• expanding the curriculum to include new fields of study as well as increasing the number of courses for overseas
students;
• obtaining the right to award the Doctor of Science degree (habilitation) in another discipline;
• expanding the scientific and research base due to the creation of the Center for Innovation and Advanced Technologies of Lublin University of Technology;
• diversifying the sources of financing research and teaching activities;
• concentrating on the commercialization of its research and development work.
On the occasion of the 60th anniversary of our Faculty, I would like to wish all the staff members more success
with their research and teaching work.
Because of this special occasion, the whole current issue of the Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance
and Reliability includes selected papers presenting the best scientific results of our Faculty research groups.
Professor Zbigniew Pater, Ph.D., D.Sc. (Eng.), Dean of the Faculty
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W skrócie – A bstracts
WEREMCZUK A, Kęcik K, RUSINEK R, Warmiński J. The dynamics
of the cutting process with Duffing nonlinearity. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013; 15 (3): 209–213.

WEREMCZUK A, Kęcik K, RUSINEK R, Warmiński J. Dynamika procesu
skrawania z nieliniowością Duffinga. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013; 15 (3): 209–213.

The paper presents the nonlinear one degree of freedom model of cutting process.
To describe the dynamics the Duffing model with time delay part is used. The model
is solved analytically by using the multiple time scale method. The stability lobe
diagrams are determined numerically and analytically. The obtained results show
that stability region depends on initial conditions of the system.

W artykule przedstawiono jednowymiarowy nieliniowy model skrawania. Do opisu procesu przyjęto model Duffinga z opóźnieniem czasowym. Model rozwiązano analitycznie
za pomocą metody wielu skal czasowych. Wykres stabilności otrzymano numerycznie
i analitycznie. Wykazano, że obszary stabilności zależą od warunków początkowych
układu.

Piernikarski D, Hunicz J, Komsta H. Detection of knocking combustion in a spark ignition engine using optical signal
from the combustion chamber. Eksploatacja i Niezawodnosc –
Maintenance and Reliability 2013; 15 (3): 214–220.

Piernikarski D, Hunicz J, Komsta H. Detekcja spalania stukowego w silniku o zapłonie iskrowym za pomocą sygnału optycznego z komory spalania. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and
Reliability 2013; 15 (3): 214–220.

The aim of the presented research was to investigate spectral properties of the
combustion flame with special regard to the detection and estimation of intensity of
knocking combustion. Research was made using modified single cylinder test engine
with spark ignition (SI) equipped with an optical sensor having direct access to the
combustion chamber. Measurements were based on wideband intensity of optical
radiation and chemilumines¬cence phenomena occurring in the combustion flame
under the influence of high temperature and pressure. Spectral recordings were done
for wavelengths typical for emission of intermediate products, covering the range from
250 nm to 625 nm, including typically investigated radicals like C2, CH, CN, OH.
Obtained results confirmed, that occurrence and intensity of knock can be determined
on the basis of further signal analysis. Comparison with in parallel recorded indicated
pressure have shown that characteristics of emitted spectra is more sensitive to the
changing of engine operating conditions.

Celem prezentowanych badań było zbadanie widmowych własności płomienia w komorze spalania ze specjalnym uwzględnieniem możliwości detekcji i oceny intensywnosci
spalania stukowego. Badania zostały wykonane na zmodyfikowanym jednocylindrowym
silniku o zapłonie iskrowym (ZI), wyposażonym w optyczny czujnik z bezpośrednim
dostępem do komory spalania. W pomiarach wykorzystano zjawiska szerokopasmowej
emisji optycznej oraz chemiluminescencji towarzyszące spalaniu mieszanki paliwowopowietrznej. Sygnał optyczny poddawano filtracji, wyodrębniając długości fal typowe
dla emsji produktów przejściowych, w zakresie od 250 do 625 nm, obejmującym typowe
rodniki takie jak C2, CH, CN oraz OH. Uzyskane rezultaty potwierdziły, że pojawienie się
i intensywność spalania stukowego mogą zostać ocenione na podstawie dalszej analizy
sygnału zarejestrowanego zarówno w szerokim paśmie promieniowania jak i dla widma
chemiluminescencji poszczególnych rodników. Porównanie z rejestrowanym równocześnie przebiegiem ciśnienia pokazało, że emitowane widmo jest bardziej wrażliwe na
zmiany warunków pracy silnika.

Kęcik K, Mitura A, Warmiński J. Efficiency analysis of an autoparametric pendulum vibration absorber. Eksploatacja i Niezawodnosc
– Maintenance and Reliability 2013; 15 (3): 221–224.

Kęcik K, MituraA, Warmiński J. Analiza efektywności autoparametrycznego
wahadłowego tłumika drgań. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and
Reliability 2013; 15 (3): 221–224.

This paper presents results of a study of a dynamic response of an autoparametric
system consisting of the oscillator with an attached pendulum vibration absorber. The
harmonic balance method is applied to get the autoparametic resonance conditions.
The analytical full vibration absorption condition has been determined and verified
by numerical simulations. Additionally, the influence of oscillator and pendulum
damping on dynamics and the vibration absorption effect is presented.

W pracy przedstawionoanalizę dynamiki autoparametrycznego układu składającego się z
oscylatora wraz z dołączonym eliminatorem drgań w postaci wahadła. W celu uzyskania
obszarów rezonansu autoparametrycznego zastosowano metodę bilansu harmonicznych.
Wyznaczono analitycznie,a następnie zweryfikowano numerycznie warunek pełnej
eliminacji drgań. Dodatkowo, przedstawiono wpływ tłumienia oscylatora i wahadła na
zjawisko eliminacji drgań oraz dynamikę układu.

Tor-Świątek A. Evaluation of the effectiveness of the microcellular
extrusion process of low density polyethylene. Eksploatacja i Niezawodnosc
– Maintenance and Reliability 2013; 15 (3): 225–229.

Tor-Świątek A. Ocena efektywności procesu wytłaczania mikroporującego
polietylenu małej gęstości. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and
Reliability 2013; 15 (3): 225–229.

From a processing point of view, evaluation of effectiveness is essential for the proper
conduct of each polymer processing process. However, it is particularly important
in the case of modified plastics processing aids, such as blowing agents, the addition
of which causes changes in both the process course and the physical properties and
structure of the resulting product. Carrying out a proper analysis of the efficiency of the
process, taking into account the criteria and methods can efficiently and reliably carry
out a extrusion process. This paper presents the results of assessing the effectiveness
of the microcellular extrusion process of LDPE modified with selected microblowing
agent in the form of microspheres.

Z przetwórczego punktu widzenia ocena efektywności ma istotne znaczenie dla właściwego prowadzenia każdego procesu przetwórstwa tworzyw polimerowych. Jednak szczególnie ważna jest ona w przypadku przetwórstwa tworzyw modyfikowanych środkami
porotwórczymi, których dodanie powoduje zmiany zarówno w przebiegu procesu, jak i
we właściwościach fizycznych oraz strukturze otrzymanego wytworu. Przeprowadzenie
właściwej analizy efektywności procesu, uwzględniającej odpowiednie kryteria i metody
pozwala wydajnie i niezawodnie prowadzić proces wytłaczania. Artykuł prezentuje wyniki badań oceny efektywności procesu wytłaczania mikroporującego polietylenu małej
gęstości modyfikowanego środkiem mikroporującym w postaci mikrosfer.

Beer K, Pałka K, Surowska B, Walczak M. A Quality
Assessment of Casting Dental Prosthesis. Elements. Eksploatacja i
Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013; 15 (3): 230–236.

Beer K, Pałka K, Surowska B, Walczak M. Ocena jakościowa
odlewanych elementów protetycznych. Elements. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013; 15 (3): 230–236.

Properties of fixed and mobile dentures, as well as their design have a significant
impact on their durability in a complex state of biomechanical loads that occur in the
oral cavity during the chewing process. Elements that are usually mechanical damaged
(cracking) in skeletal prostheses are metal clamps. Damage of fixation of dentures
not only results in the inability to further operation, but also is causing discomfort in
the patient and can lead to injury of the oral cavity, teeth and risk of complications
in case of access into the digestive system.The aim of this study was to evaluate the
quality of items of prostheses manufactured using available techniques and the analysis of the causes of premature loss of functional quality of these elements. Dental
cobalt matrix alloy – Wironit Extra-hard was used for the study. Qualitative research
consisted of the evaluation of the nature and intensity of internal casting defects and
evaluation of macro-and microstructure of manufactured castings using microscopic
techniques. Research of breakthroughs indicate the occurrence of casting shrinkages.
Microstructural research revealed the presence of a typical dendritic structure of
the matrix in form of solid a solution Co-Cr-Mo and eutectic. Strength test results
achieved in the relation to the macro and microstructure were also carried out. A
quantitative assessment of the intensity of casting defects using image analysis was
realized. Potential risks of casting technology were identified and a methodology of
monitoring the state of elements of dentures was proposed.

Właściwości stosowanych uzupełnień protetycznych stałych i ruchomych oraz ich
konstrukcja mają istotny wpływ na ich trwałość w warunkach złożonego stanu obciążeń
biomechanicznych, jakie występują w jamie ustnej w trakcie procesu żucia. Elementami,
które najczęściej ulegają uszkodzeniom mechanicznym (pękaniu) w protezach szkieletowych są metalowe klamry. Uszkodzenie mocowania protezy skutkuje nie tylko brakiem
możliwości jej dalszej eksploatacji, ale również jest przyczyną uczucia dyskomfortu dla
pacjenta i może powodować skaleczenia jamy ustnej, uszkodzenia zębów oraz ryzyko
powikłań w przypadku przedostania się do układu pokarmowego. Celem pracy była ocena
jakościowa elementów protez wytwarzanych dostępnymi technikami oraz analiza przyczyn przedwczesnej utraty funkcjonalności tych elementów. Do badań zastosowano stop
stomatologiczny na osnowie kobaltu Wironit Extra-hard. Badania jakościowe polegały na
ocenie rodzaju i nasilenia wewnętrznych wad odlewniczych oraz ocenie makro- i mikrostruktury wytworzonych odlewów z wykorzystaniem technik mikroskopowych. Badania
przełomów wskazują na występowanie rzadzizn spowodowanych skurczem odlewniczym.
Badania mikrostrukturalne wykazały obecność typowej struktury dendrytycznej z osnową
w postaci roztworu stałego Co-Cr-Mo i eutektyką. Wykonano również analizę wyników
badań wytrzymałościowych w powiązaniu z uzyskiwaną makro i mikrostrukturą. Dokonano oceny ilościowej nasilenia wad odlewniczych wykorzystując analizę obrazu.
Wskazano potencjalne zagrożenia technologii odlewania oraz zaproponowano metodykę
monitorowania stanu elementów protez.
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W skrócie – A bstracts
Łusiak T. The experimental and numerical analysis of helicopter performance in urban areas and in SAR operations. Eksploatacja i Niezawodnosc
– Maintenance and Reliability 2013; 15 (3): 237–240.

Łusiak T. Analiza eksperymentalna oraz numeryczna eksploatacji śmigłowców
w aglomeracjach miejskich oraz w akcjach ratowniczych. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013; 15 (3): 237–240.

The paper discusses the methods of experimental and numerical analysis of helicopter
performance in urban areas and search and rescue operations. The phenomenon of
aerodynamic interference between the helicopter and the object located in its immediate vicinity was examined. The main focus was on the impact of interference on
helicopter loading, airflow around the helicopter and helicopter properties in these
specific cases. The paper provides a set of research results using the FLUENT software
on the dynamic response to the disturbed simulation model of the helicopter rotor
including the deformation of helicopter blades as well as the results of laboratory
research on physical helicopter models.

Praca przedstawia sposoby analizy eksperymentalnej oraz numerycznej użytkowania
śmigłowca w aglomeracjach miejskich oraz akcjach ratowniczych. Rozpatrzono zjawisko
interferencji aerodynamicznej pomiędzy śmigłowcem a obiektem znajdującym się w jego
bezpośredniej bliskości. Analizie poddano wpływ zjawiska interferencji na obciążenia,
opływ i własności śmigłowca w szczególnych przypadkach jego użytkowania. Przedstawiono wyniki obliczeń wykorzystujących program FLUENT, odpowiedzi dynamicznych
na zaburzenia symulacyjnego modelu wirnika śmigłowca uwzględniającego deformacje
łopat oraz rezultaty laboratoryjnych badań eksperymentalnych na modelach fizycznych
śmigłowca.

Kowalik K, Sykut B, Marczak H, Opielak M. A method of evaluating energy consumption of the cutting process based on the example
of hard cheese. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability
2013; 15 (3): 241–244.

Kowalik K, Sykut B, Marczak H, Opielak M. Metoda badania
energochłonności procesu cięcia na przykładzie sera żółtego. Eksploatacja i
Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013; 15 (3): 241–244.

The article demonstrates a method of measuring energy requirements of a cutting
process as researched at the Department of Process Engineering, Safety and Ecotechnology. The specially constructed workstation and examples of results obtained
are presented. The cutting process has been conducted using stainless steel and lowfriction coated blades with each blade’s entry conditions variables, such as speed
and the angle of entry, determined. In order to compare cutting resistance caused
by friction between the blades' surface and the cut substance, wire cutting has also
been performed.

W artykule przedstawiono metodę badania energochłonności procesu cięcia opracowaną
w Zakładzie Inżynierii Procesowej, Bezpieczeństwa i Ekologii. Zaprezentowano skonstruowane stanowisko badawcze oraz przykładowe wyniki badań wykonane z wykorzystaniem
tego stanowiska. Proces cięcia prowadzono nożami ze stali narzędziowej oraz pokrytymi
powłokami charakteryzującymi się małym współczynnikiem tarcia, przyjmując w planie
badań dla każdego noża zmienne wejściowe: kąt ostrza oraz prędkość cięcia. Aby porównać
opory cięcia wynikające z tarcia materiału o powierzchnię noża przeprowadzono także
cięcie materiału drutem.

Jacniacka E, Semotiuk L. Experimental methods for determining
uncertainty of measurement using inspection probes. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013; 15 (3): 246–252.

Jacniacka E, Semotiuk L. Doświadczalne metody wyznaczania niepewności pomiaru sondami przedmiotowymi. Eksploatacja i Niezawodnosc
– Maintenance and Reliability 2013; 15 (3): 246–252.

The paper presents the results of determining uncertainty of measurement using
an inspection probe on numerically controlled vertical milling machines. To do
the measurements, methods developed for coordinate measuring machines were
employed. For the measurement system consisting of a vertical machining center
FV-580A and OMP60 touch probe, the uncertainty of measurement was determined
for the coordinates of the point, one-dimensional length measurement, two-dimensional length measurement, as well as for length measurement using multiple
measurement strategies.

W pracy przedstawiono wyniki wyznaczania niepewności pomiaru sondą przedmiotową
na frezarkach pionowych sterowanych numerycznie. Do pomiarów zaadaptowano metody
opracowane dla współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Dla systemu pomiarowego składającego się z centrum obróbkowego FV580A i sondy OMP 60 wyznaczono
niepewność pomiaru: współrzędnych punktu, jednowymiarowego pomiaru długości,
dwuwymiarowego pomiaru długości oraz pomiaru długości z zastosowaniem przedmiotu
niekalibrowanego.

Ferdynus M. An energy absorber in the form of a thin-walled column
with square cross-section and dimples. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013; 15 (3): 253–258.

Ferdynus M. Absorber energii w postaci cienkościennego słupa o przekroju
kwadratowym z wgłębieniami. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and
Reliability 2013; 15 (3): 253–258.

The object of the research was a thin-walled energy absorber made of aluminium in the
form of a column having square cross-section and a series of dimples in the corners.
As the possibilities of practical applications of the absorber appear to be considerable,
the paper presents prospects of building a palletization head. An influence of the global
initial deflections on sub-critical form of the equilibrium path was examined. This was
an attempt to assess the structure’s susceptibility to deviations of the column’s axis
from the ideal one. In the article a way of the column’s model construction was described in detail. The model takes into account the corner dimples, the initial deflections
and the perturbations caused by geometrical imperfections. Advantages of the new
solution were presented in comparison with a column having smooth walls.

Obiektem badań jest cienkościenny absorber energii w postaci słupa o przekroju kwadratowym z szeregiem wgłębień w narożach wykonany z aluminium. Możliwości zastosowań
praktycznych wydają się duże, przedstawiono perspektywę dotyczącą budowy głowicy do
paletyzacji. Bada się wpływ globalnych ugięć wstępnych na podkrytyczną postać ścieżki
równowagi, jako próbę oceny wrażliwości tej ko`nstrukcji na odchylenia od osi idealnej
słupa. W pracy przedstawiono szczegółowo sposób budowy modelu słupa z wgłębieniami
oraz ugięciem wstępnym i zaburzeniami imperfekcjami geometrycznymi. Zalety nowego
rozwiązania przedstawiono w porównaniu ze słupem o gładkich ścianach.

Filipek P. Estimating air-fuel mixture composition in the fuel injection
control process in an SI engine using ionization signal in the combustion
chamber. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013;
15 (3): 259–265.

Filipek P. Szacowanie składu mieszanki w procesie sterowania wtryskiem
benzyny w silniku ZI z wykorzystaniem sygnału jonizacji w komorze spalania. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013; 15 (3):
259–265.

The paper offers a comparison between signals produced by a lambda sensor and
ionization sensor to estimate air-fuel mixture composition in the fuel injection control
process in an SI engine. The method of measurement is described and characteristics
of the ionization signal in the conducted experimental tests are given. The paper also
presents a numerical model of the internal combustion engine that was designed and
then used in the simulations to examine the usefulness of ionization signal for estimating air fuel mixture composition. The conducted tests demonstrated the advantage
of the controller using the ionization measurement in the combustion chamber over
the controller using signals produced by a classic lambda sensor.

W artykule zawarto porównanie sygnałów z sondy lambda oraz czujnika jonizacji do
szacowania składu mieszanki w procesie sterowania wtryskiem benzyny w silniku o
zapłonie iskrowym. Opisano sposób pomiaru i charakterystykę sygnału jonizacji w przeprowadzonych badaniach doświadczalnych. Przedstawiono stworzony model matematyczny
silnika spalinowego, którego użyto do przeprowadzenia badań symulacyjnych, testujących
użyteczność sygnału jonizacji do szacowania składu mieszanki paliwowo-powietrznej.
Wykazano przewagę regulatora wykorzystującego pomiar jonizacji w komorze spalania
w porównaniu z regulatorem korzystającym z sygnału klasycznej sondy lambda.

Jakliński P. Analysis of the dual control system operation during failure conditions. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance
and Reliability 2013; 15 (3): 266–272.

Jakliński P. Analiza działania dublowanego systemu sterowania
w stanach awaryjnych. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance
and Reliability 2013; 15 (3): 266–272.

The paper presents an analysis of the ASz-62IR-16E aircraft engine dual control
system during failure conditions. The studies which are part of the certification tests
in accordance with CS-E are described. The engine was equipped with a prototype
electronic fuel injection control system. The experiments were conducted on the
ASz-62IR-series piston aircraft engine test stand located in WSK “PZL-Kalisz” S.A.
Robustness of the electronic control system has been studied for a single sensor failures
and the effects of these failures have been evaluated. The tests included simulated

W artykule przedstawiono analizę działania dublowanego systemu sterowania silnika lotniczego ASz-62IR-16E w stanach awaryjnych. Opisano badania stanowiące fragment próby
dowodowej zgodnej z normą CS-E. Silnik wyposażony był w prototypowy, elektroniczny
układ sterowania wtryskiem paliwa. Próby wykonano na stoisku hamownianym silników
lotniczych tłokowych ASz-62IR w WSK „PZL-Kalisz” S.A. Badano odporność układu
na pojedyncze awarie czujników oraz oceniano skutki tych awarii. Wykonano próby, w
których symulowano awarie czujników prędkości obrotowej, ciśnienia powietrza w ko-
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W skrócie – A bstracts
failures of engine speed, manifold air pressure and engine temperature sensors. The
results of these tests were described and presented on the time-domain charts. The
paper concludes with an analysis and a summary.

lektorze dolotowym i temperatury silnika. Wyniki tych prób opisano i przedstawiono na
wykresach przebiegów czasowych oraz przeprowadzono ich analizę. Artykuł zakończono
podsumowaniem.

Tarkowski P, Pytka J, BudzyńskI P, Kaznowski Ł. A test method
for evaluation and classification of unsurfaced airfields. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013; 15 (3): 273–278.
The study presents a project of a method for testing, evaluation and classification of
unsurfaced airfields, with respect to wheel-soil interactions analysis. Basic theoretical
considerations have been included in this study, together with a review of existing
methods as well as instrumentation, which will be applied in the presented method.
It is supposed the method to be advantageous for a better utilization of grassy,
unsurfaced airfields in Poland and other EU countries, mainly through improving
the safety level of airfield operations.

Tarkowski P, Pytka J, BudzyńskI P, Kaznowski Ł. Metoda oceny i
klasyfikacji gruntowych nawierzchni lotniskowych. Eksploatacja i Niezawodnosc
– Maintenance and Reliability 2013; 15 (3): 273–278.
W pracy przedstawiono projekt metody oceny gruntowych nawierzchni lotniskowych
w aspekcie warunków współpracy kół podwozia samolotu z nawierzchnią. Zawarto
podstawy teoretyczne, dostępne metody pomiarowe możliwe do zastosowania w
projektowanej metodzie a także opisano projektowane rozwiązania. Przewiduje się,
że przewidziana do wdrożenia metoda może przynieść znaczne korzyści w zakresie
lepszego wykorzystania licznych lotnisk trawiastych w Polsce, także w aspekcie
bezpieczeństwa operacji lotniczych.

Tomczak J, Pater Z, Bulzak T. Effect of technological parameters on
the rotary compression process. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance
and Reliability 2013; 15 (3): 279–283.

Tomczak J, Pater Z, Bulzak T. Wpływ parametrów technologicznych
na przebieg procesu obciskania obrotowego. Eksploatacja i Niezawodnosc –
Maintenance and Reliability 2013; 15 (3): 279–283.

The paper presents results of a numerical analysis of the rotary compression process
for producing extreme steps of a multi-step hollow shaft. The numerical simulations
of the process were conducted by the finite element method (FEM), using Simufact
Forming version 11.0. Applications of hollow parts in industry are discussed and
benefits of their use are presented. With numerical modeling, the effect of basic rotary
compression parameters (deformation ratio δ, wall thickness go, billet initial diameter
D, advance speed v and rotary speed n of the tools) on shape of the produced parts
are determined. Also, force parameters of the process, tool thrust force and torques
are determined. The presented numerical analysis results confirm the possibility of
producing multi-step hollow shafts using tube sections as billet material by metal
machining methods.

W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej procesu obciskania obrotowego
skrajnych stopni odkuwki wielostopniowego wałka drążonego. Symulacje numeryczne
procesu przeprowadzono metodą elementów skończonych (MES), przy zastsowaniu
komercyjnego pakietu oprogramowania Simufact Forming w wersji 11.0. Omówiono
obszar wykorzystania elementów drążonych w przemyśle i przybliżono korzyści płynące
z ich stosowania. Poprzez modelowanie numeryczne określono wpływ podstawowych
parametrów obciskania obrotowego (stopnia gniotu δ, grubości ścianki go, początkowej
średnicy wsadu D, prędkości postępowej v i obrotowej n narzędzi) na kształt otrzymanych wyrobów. Wyznaczono parametry siłowe procesu siły nacisku narzędzi i momenty
obrotowe. Opisane rezultaty badań numerycznych potwierdzają możliwość wytwarzania
odkuwek wielostopniowych wałków drążonych ze wsadu w postaci odcinków rury
metodami obróbki plastycznej.

Bieniaś J, Jakubczak P, Majerski K, Ostapiuk M, Surowska
B. Methods of ultrasonic testing, as an effective way of estimating durability and diagnosing operational capability of composite laminates used
in aerospace industry. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and
Reliability 2013; 15 (3): 284–289.

Bieniaś J, Jakubczak P, Majerski K, Ostapiuk M, Surowska B. Metody badań ultradźwiękowych, jako efektywny sposób
szacowania trwałości oraz diagnozowania zdolności eksploatacyjnych laminatów kompozytowych stosowanych w lotnictwie. Eksploatacja i Niezawodnosc
– Maintenance and Reliability 2013; 15 (3): 284–289.

The paper presents selected issues in the field of exploitation research and the prediction capabilities of durability of composite laminates by ultrasonic methods used
in the aerospace industry. Some research methods allow to set the quality parameters
and operating in real aircraft structures. The study determined the relationship between
the amplitude decrease of the ultrasonic wave and the level of porosity for hand layup manufactured glass / epoxy laminate using the method Through-Transmission
of representative in C (TT C-Scan). In addition, showing the ability of amplitude
attenuation imaging methods to detect and determine the extent of damage of high
quality laminate and metal fiber composite after at low-dynamic velocity. It was
specified real area an internal damage in FML laminates subjected to dynamic impact
on low-energy, for which there was no visible damage in the outer layers. The study
also determined the relationship between energy and the impact of dynamic surface
area in testing laminates.

W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu badań zdolności eksploatacyjnych
oraz prognozowania trwałości metodami ultradźwiękowymi laminatów kompozytowych
stosowanych w przemyśle lotniczym. Wybrane metody badawcze umożliwiają określenie
parametrów jakościowych jak i eksploatacyjnych rzeczywistych struktur lotniczych. W
pracy określono zależność pomiędzy wartością spadku amplitudy fali ultradźwiękowej
a poziomem porowatościdla wytworzonego metodą laminowania ręcznegolaminatu
szklano/epoksydowego przy użyciu metody Through-Transmissionw zobrazowaniu w
trybie C (TT C-Scan). Dodatkowo pokazano zdolność metody obrazowania tłumienia
amplitudowego do wykrywania i określania wielkości uszkodzeń wysokojakościowych
laminatów kompozytowych i metalowo włóknistych po uderzeniach dynamicznych o
niskich prędkościach. Określono rzeczywiste pola powierzchni uszkodzeń wewnętrznych
laminatów FML poddanych uderzeniom dynamicznym o niskich energiach, dla których
nie odnotowano widocznych uszkodzeń w warstwach zewnętrznych. W pracy wyznaczono również zależność pomiędzy energią uderzenia dynamicznego a polem powierzchni
uszkodzenia badanych laminatów.

Pytka J, Tarkowski P, Kupicz W. A research of vehicle stability
on deformable surfaces. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance
and Reliability 2013; 15 (3): 290–295.

Pytka J, Tarkowski P, Kupicz W. Badanie stabilności ruchu samochodu
na podłożach odkształcalnych. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance
and Reliability 2013; 15 (3): 290–295.

The paper includes results form a research of ride stability of a SUV (Sport Utility
Vehicle), driven over deformable surfaces. An analytical method, in which stability
of a mathematical model of vehicle’s lateral dynamics is tested. The mathematical
model has been reconstructed by means of a system identification method. We have
used steering wheel angle as an input signal and lateral acceleration, side slip angle
and yaw velocity as output signals to create the model. The data required to perform
system identification have been gathered in a full size experiment, with the use of an
instrumented vehicle. Final results in a form of poles and zeros diagrams have been
included in the paper together with a discussion.

W artykule zawarto wyniki badań stabilności ruchu samochodu osobowo-terenowego na
podłożu odkształcalnym. Zastosowano analityczną metodę badania stabilności, w której
badana jest stabilność matematycznego modelu danego obiektu. W rozpatrywanym
przypadku, model matematyczny odtworzono na podstawie analizy sygnałów wejściowych (kąt obrotu kierownicy) oraz wyjściowych (przyspieszenie boczne i kąt bocznego
znoszenia środka ciężkości, prędkość kątowa odchylania od kierunku ruchu, moment na
kole kierownicy), z zastosowaniem metody identyfikacji systemów.
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The dynamics of the cutting process with duffing nonlinearity
DYNAMIKA PROCESU SKRAWANIA Z NIELINIOWOŚCIĄ DUFFINGA*
The paper presents the nonlinear one degree of freedom model of cutting process. To describe the dynamics the Duffing model
with time delay part is used. The model is solved analytically by using the multiple time scale method. The stability lobe diagrams
are determined numerically and analytically. The obtained results show that stability region depends on initial conditions of the
system.
Keywords: Duffing oscillator, nonlinear vibrations, time delay, stability.
W artykule przedstawiono jednowymiarowy nieliniowy model skrawania. Do opisu procesu przyjęto model Duffinga z opóźnieniem czasowym. Model rozwiązano analitycznie za pomocą metody wielu skal czasowych. Wykres stabilności otrzymano numerycznie i analitycznie. Wykazano, że obszary stabilności zależą od warunków początkowych układu.
Słowa kluczowe: oscylator Duffinga, drgania nieliniowe, opóźnienie czasowe, stabilność.

1. Introduction
Systems with time delays are of interest when modelling processes in engineering, finance, and others [3]. They belong to a class
of systems in which the current state of the process is an effect of
the former state, delayed in time. Sometimes, the time delay is introduced into the system for control purposes. The mathematical
description of delay dynamical systems naturally involve the delay
parameter in some specified way. A differential equation with delay
(DDE) describing a dynamical system belongs to the class of retarded
functional differential equations (sometimes the equations are called
retarded differential-difference equations - RDDE) [4]. The Duffing’s
oscillator is the simplest model of the dynamical behaviour of many
complex systems. The equation with added delay part can be used of
a model of cutting process [1]. In the turning process, a cylindrical
workpiece rotates with a constant angular velocity, and the tool generates a surface as material is removed. The cutting force, which is a
strong function of the chip thickness, becomes strongly dependent on
the tool’s delayed position x(t-τ) as well as its current position x(t).
Thus, to represent such a phenomenon, delay differential equations
have been widely used as models for regenerative machine tool vibration (regenerative chatter).
Several phenomena occur during machining which adversely affect the course of the machining process, as well as tool life and surface quality. The main reason for these adverse events is self-excited
vibration caused by the regenerative effect. This effect is caused by

the overlap in the preceding trace tool to the passage trace from the
current transition tools. The research has been conducted to increase
productivity in machining processes, predict and avoid regenerativetype chatter.
In this paper we present the one degree of freedom model of a cutting process which is described by the Duffing’s equation with time
delay. The analytical study with numerical examples of chatter investigation is performed. Based on numerical simulation, the stability
lobe diagram are constructed and compared with numerical results.
The method of multiple scales (MMS) is used to solve the problem
analytically. This method was also applied to do research on similar
Duffing’s system with time delay and external excitation [10].

2. Model of cutting
Here, the classical Duffing oscillator is connected with a time delay element to model regenerative effect in the cutting process [5].
Then, the model of regenerative cutting with nonlinear stiffness is
presented in (Fig. 1). Vibrations that occur during machining can be
described by delay differential equations (DDE) with shifted argument in the form:

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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[

]

2
3
x′′(t ) + δ x′(t ) + ω0 x (t ) + γ x (t ) = α − µ x (t ) + x (t − τ ) ,

Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol.15, No. 3, 2013

(1)

S cience and Technology
δ is damping coefficient, γ is nonlinear stiffness, ωo is

where:

natural frequency of the linear system. A cutting force
is represented by the right side of the equation where,
α is a specific cutting force factor, τ is time delay, µ is
switching parameter which for the regenerative model of
cutting is equal to one. The term with time delay represents
a solution at previous state.

Substituting eqs.(2) – (7) into (1) we let:
∂ 2 x(t )
∂T02

∂ 2 x(t )
∂x(t )  2
+ εδ
+ ω + εσ  x(t ) + εγ x(t )3 = εα [− µ x(t ) + x(t − τ )] .

∂T0∂T1
∂T0 

+ 2ε

∂x(t ) ∂x0
∂x
=
+ε 1 ,
∂T0
∂T0
∂T0

�
�

�� �����

(8)

Expanding derivatives of the equation (8) we obtain (12):

���

∂ 2 x(t )
∂T02

����

=

∂ 2 x0
∂T02

+ε

∂ 2 x1
∂T02

(9)

,

∂ 2 x0
∂ 2 x(t )
∂ 2 x1
,
=
+ε
∂T0∂T1 ∂T0∂T1
∂T0∂T1

������
����

(10)

(11)

������ �
∂ 2 x0

Fig. 1. Model of regenerative cutting with Duffing’s stiffness

∂T02

Chatter vibrations are the main problem occurring during cutting process [2, 6, 11], therefore this aspect is analysed here. In order
to find stable cutting regions and the amplitude of chatter vibrations
which exist in instability zones, an analytical and numerical solution
of equation (1) and influence of the process parameters are determined
in next sections.

+ε

∂ 2 x1
∂T02

+ 2ε

(12)
Equating coefficients of powers of ε 0 and ε 1 , we obtain:

ε0 ⇒

3. Analytical solution
The system described by Eq. (1) is solved analytically with the
help of the multiple time scale method [8, 9], we confine the study
to the case of small damping and weak nonlinearity. We assume two
scales (fast and slow) expansion of the solution. A fast scale T0 and
slow scale T1 are described by eq. (2), then a solution in the first order
approximation is sought in the form (3) and (4):

dt

∂2
∂T02

(13)

∂ 2 x0
∂x
+ δ 0 + σ x0 + ω 2 x1 + γ x03 + µα x0 − α x0τ = 0 .
∂T0∂T1
∂T0
(14)

It is convenient to express the solution of equation (13) in the
complex form (15) and (16):

(3)

x0 (T0 , T1 ) = A(T1 )eiT0 + A(T1 )e −iT0 ,

(15)

x(t − τ ) = xτ = x0τ (T0 , T1 ) + ε x1τ (T0 , T1 ) .

(4)

x0τ (T0 , T1 ) = A(T1 )ei (T0 −τ ) + A(T1 )e −i (T0 −τ ) ,

(16)

where:
(5)

ε is a formal small parameter [7]. Next, in order to
facilitate notation, the tilde is omitted. By using the chain
rule, the time derivative is transformed according to the
expressions (6) and (7):

=

∂T02

+2

+ ω 2 x0 = 0 ,

x(t ) = x0 (T0 , T1 ) + ε x1 (T0 , T1 ) ,

d
∂
∂
=
+ε
,
dt ∂T0
∂T1

2

∂ 2 x1

∂T02

(2)

ω02 = ω 2 + εσ , γ = εγ ,α = εα , δ = εδ ,

d2

ε1 ⇒

∂ 2 x0

T0 = t , T1 = ε t ,

It is assumed that:

where:

∂ 2 x0
∂x
+ εδ 0 + ω 2 x0 + εω 2 x1 + εσ x0 + εγγ x03 = εα (− µ x0 + x0τ ) .
∂T0∂T1
∂T0

+ε

(6)

∂2
∂2
∂2
∂2
+ε
+ ... = 2 + 2ε
+ ... . (7)
∂T0∂T1
∂T1∂T0
∂T0∂T1
∂T0

A is the complex conjugate of A , which is an arbitrary

complex function of T1 .
Substituting equations and into equation and expanding derivatives we get:
∂x0
= A(T1 )ieiT0 − A(T1 )ie −iT0 ,
∂T0

(17)

∂ 2 x0
= A′(T1 )ieiT0 − A′(T1 )ie −iT0 ,
∂T0∂T1

(18)

and then the following equation is obtained:
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∂ 2 x1
∂T02

Substitution into equations and the polar form of the complex
amplitude:

T1 )ie −iT0  +
+ ω 2 x1 + 2  A′(T1 )ieiT0 − A′(T1 )ie −iT0  + δ  A(T1 )ieiT0 − A(T




3

σ  A(T1 )eiT0 + A(T1 )e −iT0  + γ  A(T1 )eiT0 + A(T1 )e −iT0  + µα  A(T1 )eiT0 + A(T1 )e −iT0  −






α  A(T1 )ei (T0 −τ ) + A(T1 )e −i (T0 −τ )  = 0.



1
A(T1 ) = a (T1 )eiβ (T1 ) ,
2

(31)

1
A(T1 ) = a (T1 )e −iβ (T1 ) ,
2

(32)

1
1
A′(T1 ) = a′(T1 )eiβ (T1 ) + ia(T1 ) β ′(T1 )eiβ (T1 ) ,
2
2

(33)

1
1
A′(T1 ) = a′(T1 )e −iβ (T1 ) − ia (T1 ) β ′(T1 )e −iβ (T1 ) .
2
2

(34)

(19)
Ordering equation (19) we get its final form:
∂ 2 x1
∂T02

+ ω 2 x1 + γ A(T1 )3 e3iT0 + γ A(T1 )3 e −3iT0 +

 −α A(T1 )e −iτ + iδ A(T1 ) + µα A(T1 ) + σ A(T1 ) + 3γ A(T1 ) 2 A(T1 ) + 2iA′(T1 )  eiT0 +


 −α A(T1 )e −iτ − iδ A(T1 ) + µα A(T1 ) + σ A(T1 ) + 3γ A(T1 ) A(T1 ) 2 − 2iA′(T1 )  e −iT0 = 0.



(20)
The secular term of equation (20) vanishes if and only if equations
(21) are complied. This leads to the equations (22) and (23):
ST1eiT0 = 0, ST2e −iT0 = 0 ,
−α A(T1 )e

−iτ

(21)

+ iδ A(T1 ) + µα A(T1 ) + σ A(T1 ) + 3γ A(T1 ) A(T1 ) + 2iA′(T1 ) = 0 ,
2

(22)
−α A(T1 )e −iτ − iδ A(T1 ) + µα A(T1 ) + σ A(T1 ) + 3γ A(T1 ) A(T1 ) 2 − 2iA′(T1 ) = 0 .

results in:
1
1
1
1
− α a (T1 )e −iτ +iβ (T1 ) + iδ a (T1 )eiβ (T1 ) + µα a (T1 )eiβ (T1 ) + σ a (T1 )eiβ (T1 ) +
2
2
2
2
3
1 ′
iβ (T1 ) 
iβ (T1 ) 1
3 iβ (T1 )
′
γ a (T1 ) e
+ 2i  a (T1 )e
+ ia (T1 ) β (T1 )e
 = 0,
8
2
2


(35)
1
1
1
1
− α a (T1 )eiτ −iβ (T1 ) − iδ a (T1 )e −iβ (T1 ) + µα a (T1 )e −iβ (T1 ) + σ a (T1 )e −iβ (T1 ) +
2
2
2
2
3
1
1

γ a (T1 )3 e −iβ (T1 ) − 2i  a′(T1 )e −iβ (T1 ) − ia (T1 ) β ′(T1 )e −iβ (T1 )  = 0.
8
2
2


(36)

(23)
where: ST1 and ST2 are secular generating terms.
Eliminating from equation the secular generating terms we have
equation (24):
∂ 2 x1
∂T02

+ ω 2 x1 + γ A(T1 )3 e3iT0 + γ A(T1 )3 e −3iT0 = 0 .

(24)

After transformations (35) we obtain (37):
1
1
1
1
3
− α a (T1 )e −iτ + iδ a (T1 ) + µα a (T1 ) + σ a (T1 ) + γ a (T1 )3 +
2
2
2
2
8
(37)
ia′(T1 ) − a (T1 ) β ′(T1 ) = 0.
Then recalling:

Solving (24) for:

e −iτ = cosτ − i sin τ .

x1 (T0 , T1 ) = B (T1 )e3iT0 + B (T1 )e −3iT0 ,

(25)

x1τ (T0 , T1 ) = B (T1 )e3i (T0 −τ ) + B (T1 )e −3i (T0 −τ ) ,

(26)

where:
B (T1 ) = −

B (T1 ) = −

γ A(T1 )3
,
ω2 − 9

(27)

γ A(T1 )3
,
ω2 − 9

(28)

(38)

The normal form is obtained:
1
1
1
1
1
− α a (T1 ) cosτ + iα a (T1 )sin τ + iδ a (T1 ) + µα a (T1 ) + σ a (T1 ) +
2
2
2
2
2
3
3
γ a(T1 ) + ia′(T1 ) − a (T1 ) β ′(T1 ) = 0.
8
(39)

Separating real and imaginary parts, the two, so called, modulation
equations are found:

1
1
δ a (T1 ) + α a (T1 )sin τ + a′(T1 ) = 0
2
2

(40)

we obtain:
γ A(T )3
γ A(T )3
x1 (T0 , T1 ) = − 2 1 e3iT0 − 2 1 e −3iT0 ,
ω −9
ω −9
γ A(T )3
γ A(T )3
x1τ (T0 , T1 ) = − 2 1 e3i (T0 −τ ) − 2 1 e −3i (T0 −τ ) .
ω −9
ω −9
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(29)

(30)

1
1
3
1
µα a (T1 ) + σ a (T1 ) + γ a (T1 )3 − α a (T1 )cosτ − a(T1 ) β ′(T1 ) = 0 (41)
2
2
8
2

Transforming, we obtain the modulation equations in the form
(42) and (43):

1
1
a′(T1 ) = − δ a (T1 ) − α a (T1 )sin τ ,
2
2
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3
1
1
1
β ′(T1 ) = γ a (T1 ) 2 + µα + σ − α cosτ .
8
2
2
2

(43)

In a case of a steady state solutions a′=0 and β′=0 then the chatter
frequency (ω) and amplitude (a) is given as follows:
ω = ω0 + αµ − α cosτ

a1 =

(α 2 − δ 2 ) − α cosτ

2 3
3

2 3
a2 =
3

γ

−

(α 2 − δ 2 ) + α cosτ
γ

(44)

(45)

(46)

Chatter frequency (ω) given by equation (44) depends only on
delay parameters α, τ and natural frequency of linear system ωo. Interestingly, the parameter of nonlinearity (γ) and vibrations amplitude
do not influence the frequency. The amplitude of steady state chatter
vibrations exist when:

α2 −δ 2 > 0

Fig. 3. Analytical calculated amplitude a2 of steady state solution represented
by equation (46) versus Ω and α

is satisfied (amplitude equals zero) exactly on the border of the lobs
shown in Fig. 2.
In the next section numerical simulations are done to show when
the solution presented in this section can appear.

(47)

Assuming, that system parameters are always positive, only for
α > δ the periodic solution appears. Then the critical value of α can

be introduced αcr=δ. On the other hand, the amplitude of vibrations is
equals zero when the system parameters fulfil the condition:

(α 2 − δ 2 ) − α cosτ = 0

(48)

The amplitudes a1 and a2 represented by equation and are displayed in Figs. 2 and 3 as maps where colour means value of the
vibrations amplitude.
The second solution exists only in narrow regions where the first
solution does not exist. That means that when the condition (47) is
fulfilled always periodic solution appears in the autonomous delayed
Duffing’s system regardless time delay. Whereas the condition (48)

Fig. 2. Analytical calculated amplitude a1 of steady state solution represented
by equation of (45) versus Ω and α

Fig. 4. Colour map of amplitude versus Ω and α for initial condition
x(0)=0.5

Fig. 5. Colour map of amplitude versus Ω and α for initial condition
x(0)=3.5
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4. Numerical results
Since, as it has been shown in the previous section, chatter vibrations can exist always when α crosses αcr=δ. The most interesting,
from practical point of view, are the initial conditions which favours
getting high amplitude vibrations. Therefore, the numerical simulations are performed on the basis of DDE in Matlab-Simulink with
the help of 4th order Rungge-Kutta procedure with variable integration time. The system parameters are fixed as follows: γ=0.25, δ=0.1,
ωo=1, µ=1. The value of vibrations amplitude is presented in Figs. 4
and 5 as colour map on the of two parameters plot Ω = 2π / τ and α.
The amplitudes of chatter vibrations are very sensitive on initial
conditions because the region of unstable cutting is much wider for
the initial condition x(0)=3.5 than x(0)=0.5. Moreover, vibrations amplitudes are bigger as well. Only α<δ guarantees the cutting process
without chatter vibrations regardless initial conditions.

and the derivation of its analytical solution does not introduce difficulties. But in the nonlinear case the system can have more than one periodic solution and also quasi-periodic, sub-harmonic or even chaotic
ones. That depends, of course, on the system parameters and additionally on initial conditions. The analytical solutions shown graphically
in Fig. 2 and 3 represent only steady state periodic solutions. Interestingly, for the analysed system there are no stable lobes, characteristic
for the linear regenerative model. In the nonlinear model for any time
delay chatter vibrations exist if delay amplitude α<αcr. The numerical
analysis is a complement of analytical research. Numerical investigations allow finding initial conditions regions which do not generate
chatter vibrations. These regions are very important from practical
point of view because the safe set of parameters (Ω, α) can be found
providing the system stays in the proper initial conditions domains.

5. Discussion and Final Conclusions
Since chatter vibrations are the main problem in cutting process
therefore looking for regions of stable technological parameters is a
primary goal. The linear model of regenerative cutting is well known
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Detection of knocking combustion in a spark ignition engine
using optical signal from the combustion chamber
Detekcja spalania stukowego w silniku o zapłonie iskrowym
za pomocą sygnału optycznego z komory spalania
The aim of the presented research was to investigate spectral properties of the combustion flame with special regard to the detection and estimation of intensity of knocking combustion. Research was made using modified single cylinder test engine with
spark ignition (SI) equipped with an optical sensor having direct access to the combustion chamber. Measurements were based
on wideband intensity of optical radiation and chemiluminescence phenomena occurring in the combustion flame under the
influence of high temperature and pressure. Spectral recordings were done for wavelengths typical for emission of intermediate
products, covering the range from 250 nm to 625 nm, including typically investigated radicals like C2, CH, CN, OH. Obtained
results confirmed, that occurrence and intensity of knock can be determined on the basis of further signal analysis. Comparison
with in parallel recorded indicated pressure have shown that characteristics of emitted spectra is more sensitive to the changing
of engine operating conditions.
Keywords: knocking combustion, optical measurements, spectral flame properties, chemiluminescence, fiber
optics.
Celem prezentowanych badań było zbadanie widmowych własności płomienia w komorze spalania ze specjalnym uwzględnieniem
możliwości detekcji i oceny intensywnosci spalania stukowego. Badania zostały wykonane na zmodyfikowanym jednocylindrowym
silniku o zapłonie iskrowym (ZI), wyposażonym w optyczny czujnik z bezpośrednim dostępem do komory spalania. W pomiarach
wykorzystano zjawiska szerokopasmowej emisji optycznej oraz chemiluminescencji towarzyszące spalaniu mieszanki paliwowopowietrznej. Sygnał optyczny poddawano filtracji, wyodrębniając długości fal typowe dla emsji produktów przejściowych, w zakresie od 250 do 625 nm, obejmującym typowe rodniki takie jak C2, CH, CN oraz OH. Uzyskane rezultaty potwierdziły, że pojawienie się i intensywność spalania stukowego mogą zostać ocenione na podstawie dalszej analizy sygnału zarejestrowanego zarówno
w szerokim paśmie promieniowania jak i dla widma chemiluminescencji poszczególnych rodników. Porównanie z rejestrowanym
równocześnie przebiegiem ciśnienia pokazało, że emitowane widmo jest bardziej wrażliwe na zmiany warunków pracy silnika.
Słowa kluczowe: spalanie stukowe, szerokopasmowy sygnał optyczny, rodniki, chemiluminescencja.

1. Introduction
An abnormal combustion resulting with knock phenomenon can
occur in cylinders of both, spark ignition and compression ignition
engines. Resulting pressure oscillations lead to deterioration of engine
cycle efficiency, dramatic increase of exhaust emissions, as well as
provide engine noise. Severe knock results in substantial reduction
of engine lifetime and, in extreme cases can lead to damage of the
engine. Typical engine damages caused by knock are cracks and fractures of the piston crown and piston-rings grooves as a result of shock
wave action. Intensive knock occurring for a long period can even
lead to piston seizure and melting of its edges [13]. Considering the
recent trends in spark ignition engines development, i.e. downsizing,
turbo- or supercharging and increase of compression ratios, knocking combustion poses a challenge for numerous researchers. Without
exception, all actually being developed solutions for spark ignition
engines are in favor of increasing knock risk [1, 5, 31].
Although a huge effort was done to understand knocking combustion, what can be confirmed by many scientific publications [11, 23],
knock is yet not completely understood phenomena accompanying
combustion in spark-ignition gasoline engines.

In general, scientific sources distinguish two mechanisms leading
to knock: self-ignition and detonation [13, 24, 28]. Theory of self-ignition assumes spontaneous initiation of combustion in the part of the
combustion chamber which lies usually in the most distant location
from the spark-plug. Self-ignition zone is defined as end-gas region
containing unburned charge. When temperature and charge pressure
reach boundary conditions, a spontaneous self-ignition takes place in
one or more points simultaneously. A very violent explosion follows,
resulting in pressure waves, which oscillating, create typical sound
effects. Theory of detonation in turn assumes initiation of knocking as
a result of flame front propagation, which accelerates with supersonic
speed from the spark-plug towards surrounding end-gas and peripheries of the combustion chamber. This creates shock wave (detonation),
which reflects from the combustion chamber walls with its resonant
frequency. Resulting momentary pressure changes but have high amplitude and cause typical knocking sounds.
Describing different types of knocking combustion occurring during vehicle operation, one can also distinguish knock related to the
acceleration and knock at constant rotational speed of the engine [19].
It is accepted, that knock taking place during acceleration is mainly a
burdensome effect for the driver and his passengers. Knocking com-

Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol.15, No. 3, 2013

214

S cience and Technology
bustion occurring at the constant rotational speed of the engine (high
speed driving) is usually hard to recognize, but can lead to the heavy
engine damage.
There are two main reasons why knock should be avoided. First is
the sound emitted by the engine during knocking combustion. Sounds
emitted from the engine compartment can be nuisance for the driver,
but the can be efficiently limited by improvement of the acoustic insulation. More serious problem is the fact, that self-ignition in the combustion chamber can lead to the engine damage. It is the reason, why
engine manufacturers have introduced many countermeasures aimed
at elimination of the knocking phenomena, as soon as it appears.
Detection and control of knocking combustion have become essential components of control systems in modern engines. Nowadays
all contemporary SI engines are controlled on the border of knock
limit in case of full load or higher partial load operation, what allows
for reaching maximum fuel efficiency. In this context, precise recognition of knock occurrence and definition of its intensity are of great
importance. In the series engines the most commonly knock detection
method is based on the application of vibration sensors (accelerometers, knock sensors), which transmit vibration of engine components
(usually engine block) [4]. Typically in the 4 cylinder engines, a pair
of knock sensors is used. Knock detection is based on the analysis
of time or frequency representations of the gathered vibration signal,
however available specifications of signal properties recorded during knocking combustion are of low coherence. The most significant
weakness of this method is very low signal-to-noise ratio, especially
at higher engine speeds, resulting from high background noise level.
In consequence, close-loop engine control is either impossible or retarded ignition is used as countermeasure what decreases engine efficiency and power [4].
Knock identification using pressure transducers inherits most of
weaknesses mentioned above. However, in extreme situations pressure sensor cannot record any oscillations, as it can be located directly in the vibration’s node of the combustion chamber. Moreover,
misinterpretations of the self-ignition phenomena on the basis of the
pressure signal can arise from the fact, that self-ignition has cyclic
variability, even with the same in-cylinder pressures [3], e.g. due to
variability of fuel concentration in the combustion chamber [8].

2. Knock detection using optical methods
As it was stated above, the main problem of knock detection is
related to the exact separation of knock signal, according to the engine operating conditions. Frequency analysis of the engine block vibrations permits only rough estimation of knock intensity. Objective
evaluation of knock intensity is possible, but it requires precise separation of knock signal from the primary signal of engine operation
using band-pass filtering.
Optical and optoelectronic methods have become commonly used
tool in the combustion research, what is confirmed by many publications [7, 22, 27]. Application of optical combustion sensors has some
significant advantages in comparison to vibration knock sensors or
pressure measurements. Their operation is not influenced by any
mechanical or electrical disturbances, and they offer high speed of
data processing with relatively low invasiveness in the process course
(comparable with pressure sensors).
Intensity of optical radiation varies with crankshaft position and
engine load, there is also randomness of the signal resulting from variability of consecutive combustion cycles. In case of wide-band optical
radiation intensity, identification of knocking combustion can be done
using some numerical or functional features of the signal, like peak
values of the radiation intensity, mean value of total optical radiation
or changes in radiation intensity during combustion. Furthermore, application of optical-fiber methods can be used for identification of the
self-ignition location in the combustion chamber [10, 29]. Occurrence
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of knock creates also changes in the spectrally measured intensity of
optical radiation – i.e. at wavelengths corresponding to the optical
emission of certain radicals existing in the combustion flame [25].

3. Spectrophotometry in combustion research
One of the promising techniques used in combustion diagnostics is
based on estimation of concentrations of radicals existing in the flame.
Investigation of radicals emission has many applications in the combustion diagnostics, like estimation of air-fuel ratio or local flame temperature, detection of knock or/and misfire [12, 17, 24, 27, 32, 33].
Concentration of radicals can be estimated using gas chromatography, mass spectrometry, electron paramagnetic resonance, laser
induced fluorescence, ion current measurement [18] as well as spectrophotometric methods [6, 30]. Measured must be made only in the
flame zone directly in the combustion chamber – it is not possible to
isolate gases to make chemical analysis. Most reliable and relatively
inexpensive methods used to acquire information about concentration
of radicals are luminescence methods [25, 26] based on the measurement of spontaneous optical emission accompanying combustion
process, recorded in a narrow bandwidth enabling evaluation of radicals’ concentration in the reaction zone of the combustion flame.
In the flames of internal combustion engine there is constant thermal emission and linear emission resulting from transitions of molecules from higher to lower electron states. Simplifying, total radiation L is a sum of thermal radiation of
combustion products Ltherm-prod, thermal radiation of intermediate products Ltherm-int and chemiluminescence Lchlum of radicals
L = Ltherm-prod + Ltherm-int + Lchlum.
Depending on which component of the emission is dominant, the
course of the optical emission curve will alter. If the source of the radiation were chemiluminescence only, values of the optical emission
signal would be proportional to the speed of heat generation. Mechanisms governing the existence of molecules are not completely recognized, but main chemical reactions are identified [10, 12]. The strongest source of chemiluminescence of hydrocarbon flames are radicals
OH, CH and C2 formed in the electron-excited states [32]. CH and
C2 radicals are present mostly in the reaction zone. Other relatively
strong emission sources are radicals of HCHO, HCO, CN and NH
[2, 20]. Fig. 1. presents main emission lines of molecules existing in
the hydrocarbon flames. Emission cannot be however unequivocally
identified with concentration of radicals. Resultant luminescence is a
product of radicals’ concentration and transition probability between
excited and basic state.

Fig. 1. Emission lines of some radicals existing in the hydrocarbon flames of
IC engines [9]

Intensity of chemiluminescence is strongly correlated with combustion parameters, such as pressure, temperature and mixture composition [6]. It can be also modified by phenomena of abnormal
combustion, for example engine knock. Development of optical combustion sensors, measurement methods and consecutive research of SI
engines are in the scope of research activities of the authors [16], and
considers detection of abnormal combustion [21, 22], measurements
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of flame kernel development [14] as well as identification of diffusion
flames in a partially stratified controlled auto-ignition engine [15].

4. Experimental research
Aim of the research. Presented experimental research was aimed
at more comprehensive understanding of unwanted phenomena like
knock occurrence. Research and further signal analysis were also supposed to settle the question, whether it is possible to use similar signal
processing procedures which are used in knock detection algorithms
based on the pressure analysis in relation to the signal of optical radiation. Results shown in this paper illustrate usage of autocorrelation function of the wide-band optical radiation intensity signal for
the detection of knock and estimation of its intensity. The scope of
described research is related to the characteristics of optical radiation recorded within several wavelengths, in conditions of normal and
knocking combustion.
Research engine and measurement system. Research was done
using modified Honda GX390 one-cylinder, air-cooled SI engine.
Engine was retrofitted with specially designed electronic ignition and
fuel injection systems controlled by the dedicated PC software. Table
1 shows main technical parameters of the modified Honda GX390 engine. The test stand and measurement system as well as complete description of the measurement system, its components and procedures
regarding calibration techniques of the sensor can be found in previous
publications of the authors [17, 21, 22, 23].
Table 1. Modified Honda GX390 test engine – main technical characteristics
Engine displacement

Vs = 0.390 dm3

Cylinder diameter
x piston stroke

D x S = 88 x 64 mm

Compression ratio

ε = 8.0

Maximum power

Ne = 8.7 kW (11.8 KM)
at 3600 rpm

Maximum torque

Mo = 26 N·m at 2500 rpm

Measurement system was based on the optical combustion sensor
recording intensity of optical radiation emitted from the combustion
chamber. Sensor was mounted in the engine head and had direct access to the combustion chamber. System consisted of the optical combustion sensor with direct access to the combustion chamber coupled
to the transmission fiber-optic bundle (lightguides), monochromator,
photodetector and A-D acquisition card installed in a PC computer
which recorded gathered data. Fig. 2 presents general set-up of the
measurement system.

Fig. 2. General scheme of measurement system used for recording optical radiation from the combustion chamber

Panchromatic optical radiation was recorded using transducer
with transmission band from 200 to 800 nm and peak sensitivity at
750 nm, then amplified. Emission spectrum from the combustion
chamber war recorded using reticular monochromator with measurement range from 200 to 1100 nm. Operating frequency was set manually with accuracy 0.2 nm. Width of entry and exit slots is 600 µm,
what gives in result band-pass of 4.4 nm.

During the whole cycle of experiments spectral measurements
were done for 12 wavelengths, typical for emission of intermediate
products (table 2). They are chemiluminescence traces of various
radicals existing in the flame which are most commonly used in the
spectrophotometric engine research. For every wavelength 100 consecutive engine cycles were recorded. Triggering and sampling signals
were supplied by crankshaft position sensor, and instantaneous optical
signal was recorded with resolution of 0.1°CA (crankshaft angle).
Table 2. Wavelengths of intermediate radical emissions and their measurement codes
Compound
symbol

Characteristic
wavelength [nm]

Measurement
code

OH

282.9

L01

CH

314.0

L02

CH

431.4

L03

NH

336.0

L04

C2

473.0

L05

HCO

318.6

L06

OH

306.4

L07

CH

387.1

L08

CN

388.3

L09

HCHO

395.2

L10

C2

516.5

L11

HCO

329.8

L12

Research was done for different engine operating conditions:
engine speed (n): 1600, 2500, 3500 rpm; throttle positions (ap): 30,
60, 90%, ignition advance (ia): 25–65°CA BTDC (crankshaft angle
before top dead center). Mixture composition was always set manually by the operator to stoichiometric on the basis of readouts from
wide-band lambda probe and exhaust gas analyzer. For comparative
analysis a pressure signal was simultaneously recorded using miniature piezoelectric pressure transducer mounted in the spark-plug
(AVL GU13Z-24).

5. Data processing and analysis
Onset of knock results in rapid increase in intensity of optical radiation Iopt, next it changes in accordance with indicated pressure pi.
Changes of intensity of optical radiation can be associated with high
frequency pressure waves which reinitialize luminescence of burned
gasses as a result of adiabatic heating. In case of boundary conditions
– i.e. at knock limit – pressure traces would not indicate occurrence
of knock, whereas optical signal shows rapid growth in value resulting from the presence of auto-ignition centers. This phenomena was
confirmed by other researchers [25, 32]. Fig. 3 presents examples of
traces of intensity of wide band optical radiation (Iopt) and indicated
pressure (pi) recorded for two different engine operation conditions.
Knocking combustion was present at n = 3500 rpm, ap = 90%, ia =
55ºCA BTDC, whereas at ignition advance of 40ºCA BTDC normal
combustion was identified. Magnitude of wide band optical radiation
intensity in knock conditions has greater span of changes.
Autocorrelation analysis of the wide-band optical radiation intensity signal Iopt obtained from the combustion chamber in different engine operating conditions (rotational speed – load – ignition advance)
has shown that it has much higher dynamics of changes resulting from different engine operating conditions. This confirms previous observations
regarding higher influence of engine operating conditions on the changes
of optical signal in comparison to the indicated pressure [22, 23].
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Fig. 3. Comparison of indicated pressure (pi) and intensity of wide band optical radiation (Iopt) for normal and knocking combustion as a function of
crankshaft position

Fig. 5. Relative root mean square rms (Ψx2/Ψx2min) of the Iopt signal for different engine operating conditions and different ignition advances (averaged from 100 consecutive cycles)[23]

mean square value. This phenomena can be clearly
observed for the engine rotational speed n = 3500
rpm, throttle position ap = 90% and ignition timings
ia equal to 50, 55, 60 and 65°CA BTDC. Relative
changes of signal rms values (Ψx2/Ψx2min) calculated
for combustion without knock phenomena, independent from engine operating conditions were contained in the range <1÷20>. Increase of engine load
and ignition advance leading to knock resulted in
the increase of relative Ψx2 values – maximum value
calculated during the research was 141.77.
So as to more precisely describe characteristic
features of autocorrelation function resulting from
the presence of knocking combustion, it was necessary to analyze filtered combustion courses. Slow
changing component related to cyclic combustion
was removed.
Detailed data analysis has shown, that in all
cases of researched engine operating conditions au-

Fig. 4. Autocorrelation function of Iopt (left) and pi (right) signals obtained for single engine cycle
averaged from 100 consecutive runs, at different engine operating as a function of time shift

Such dependence can be observed on the charts shown on fig. 4.
There is much higher dynamics of span changes of the autocorrelation function calculated for the intensity of optical radiation in relation to the indicated pressure: 11.3 and 18.0 dB for Rxx(Iopt) whereas
for Rxx(pi) correspondingly it is only 4.6 and 5.5 dB. Autocorrelation
function of indicated pressure pi approaches zero significantly slower
than it is in case of Iopt. It can point to the fact, that optical signal can
be characterized by higher speed of changes and presence of quickchanging components in the analyzed courses, especially that graphs
presented on fig. 4 were averaged from 100 consecutive runs.
For the time shift τ = 0 autocorrelation function equals to root
mean square (rms) Ψx2 which is a common measure of signal energy.
Fig. 5 shows rms values of Iopt signal for all investigated engine operating conditions. So as to make comparisons easier, individual values are represented in relative values, referred to minimum value of
Ψx2min.
Onset of knocking combustion is accompanied by the increase
of transmitted energy, which is visible as an increase of its root
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Fig. 6. Autocorrelation function of filtered signal Iopt calculated for 100 consecutive cycles, window 120°CA: n = 3500 rpm, ap = 90%, ia = 65°CA
BTDC as a function of a time shift
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tocorrelation function of filtered data decreases relatively quickly, and
for higher values of shift τ, a Gaussian noise was observed. However,
for operating conditions with presence of knocking combustion, periodic components were are clearly visible (fig. 6). Presence of these
components should be therefore related to the knock phenomena.
Onset of knock results in much slower decrease of autocorrelation function, moreover its values in case of knock are higher even by
one order of magnitude. Observed dependence can result from simultaneous existence of many, superimposing combustion spots, which
increase intensity of recorded optical radiation signal. More detailed
discussion of optical measurements within the visible light range (wideband) can be found in [21].
In the described experiments acquired optical radiation was spectrally filtered so as to obtain chemiluminescence traces of the commonly used radicals existing in the flame (see table 2). Further signal
analysis was done in a function of angular crankshaft position. Fig. 7

presents emission traces of all measured radicals recorded in full load
conditions of engine operation. Significant high frequency noise is
visible in all bands, which results from electrical interference generated by the spark discharge. It can be assumed, that location of the
optical probe in the combustion chamber allowed for recording of initial phase of combustion – clearly visible are local peaks of radiation
in the range 310-320°CA following the ignition which took place at
310°CA. Relatively high level of radiation corresponds to the emission in bands L03 (CH, 431.4 nm), L11 (C2, 515.5 nm), L10 (HCHO,
395.2 nm), L05 (C2, 473 nm), L09 (CN, 388.3 nm) and L08 (CH,
387.1 nm), whereas bands L02 (CH, 314 nm), L06 (HCO, 318.6 nm)
L12 (HCO, 329.8 nm) and L04 (NH, 336.4 nm) are up to 15 times
smaller in magnitude. A good conformity between emission peaks and
maximum of the indicated pressure can be also observed.
Fig. 8 shows emission traces of some of the radicals recorded at
engine operating conditions without knocking combustion. The highest level of radiation corresponds to the emission
in bands L03 (CH, 431.4 nm), L11 (C2, 515.5
nm), L09 (CN, 388.3 nm) and L08 (CH, 387.1
nm). In comparison with results shown on fig. 7,
obtained for the full load operation conditions,
traces of the bands L10 (HCHO, 395.2 nm) and
L05 (C2, 473 nm) remained at very low level. It
is also noteworthy that at low engine load and
low rotational speed (fig. 8), optical power of
the emission corresponding to the L03 band
(CH, 431.4 nm) was approx. 20% higher than
power generated at full load and high engine
speed (fig. 7). This probably can be associated
with more stable course of combustion. Knocking combustion shown on fig. 8 resulted in significant increase of the measured optical power
– for the “strongest” band L03 it was approx 2.7
times higher relative to non-knocking conditions presented on fig. 7. Is should be also noted
that in case of regular (i.e. without knock) combustion emission peaks were retarded 3–5°CA
Fig. 7. Emission lines of all measured radicals and indicated pressure pi for full load operating conditions relatively to the maximum of the indicated pressure (fig. 7), whereas in case of knock (fig. 8) no
as a function of crankshaft position
shift was observed.
Fig. 9 presents emission traces of the CH
(L03 – 431.4 nm) recorded at different engine
operating conditions at different engine speeds
(1600, 2500 and 3500 rpm), loads (ap = 30%
and 90%) and ignition advances (ia) of 30°CA
BTDC (fig. 8, upper) and 50°CA BTDC (fig.
8, lower). It can be observed, that conditions
which can lead to the knocking combustion –
i.e. low rotational speed and high load – result
in high levels of recorded emission power. Early
ignition – i.e. ignition advance – significantly
increases emission power. In case of CH emission (431.4 nm) at 1600 rpm and ap = 90%, the
difference in spectral power is up to 80% for
two ignition advances.

6.

Fig. 8. Emission lines of radicals L03 – CH, L08 – CH, L09 – CN, L10 – HCHO, L11 – C2 and indicated
pressure pi for engine operating conditions without knocking combustion as a function of crankshaft position

Conclusions

Analysis of the results shows, that resultant
wide-band optical radiation is more sensitive
to the changing engine operating conditions in
a wide-band region and less susceptible to the
external interferences in comparison to the indicated pressure. A higher dynamics of span
changes of the autocorrelation function calcu-
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lated for the intensity of optical radiation can
be also observed. Detailed analysis of results
presented in this paper shows that autocorrelation function calculated for the intensity of
optical radiation during knocking combustion
shows periodic components.
Onset of knock results in much slower decrease of autocorrelation function, moreover
its values in case of knock are higher even by
one order of magnitude. Knock results also in
a significant increase of the root mean square
calculated for the signal. This can result from
simultaneous existence of many, superimposing combustion spots. Violent increase of energy transmitted by the signal directly influences
intensity of recorded optical radiation signal.
Recorded flame spectrum had very strong
levels of emission lines of OH, CH and C2
radicals typical of homogenous mixtures. In
all recorded cases the strongest emission levels
were obtained for CH at 431.4 nm (L03) and
C2 at 516.5 nm (L11), their magnitude varied
depending on engine operating conditions. In
knocking conditions relatively strong emission
of HCHO (395.2 nm – L10) was observed – a
radical typical of cold flames emerging in selfignition centers.
Further and more detailed data analysis is
required, including estimation of heat release
and detailed quantitative and qualitative analysis of recorded emissions.

Fig. 9. Emission of CH radicals measured at 431.4 nm at different engine speeds (1600, 2500 and 3500
rpm), loads (ap = 30% and 90%) and ignition advances (ia) of 30°CA BTDC (upper) and 50°CA
BTDC (lower) as a function of crankshaft position
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Efficiency analysis of an autoparametric
pendulum vibration absorber
Analiza efektywności autoparametrycznego
wahadłowego tłumika drgań*
This paper presents results of a study of a dynamic response of an autoparametric system consisting of the oscillator with an attached pendulum vibration absorber. The harmonic balance method is applied to get the autoparametic resonance conditions.
The analytical full vibration absorption condition has been determined and verified by numerical simulations. Additionally, the
influence of oscillator and pendulum damping on dynamics and the vibration absorption effect is presented.
Keywords: oscillations, pendulum, absorption, damping, resonance.
W pracy przedstawiono analizę dynamiki autoparametrycznego układu składającego się z oscylatora wraz z dołączonym eliminatorem drgań w postaci wahadła. W celu uzyskania obszarów rezonansu autoparametrycznego zastosowano metodę bilansu
harmonicznych. Wyznaczono analitycznie,a następnie zweryfikowano numerycznie warunek pełnej eliminacji drgań. Dodatkowo,
przedstawiono wpływ tłumienia oscylatora i wahadła na zjawisko eliminacji drgań oraz dynamikę układu.
Słowa kluczowe: drgania,wahadło,eliminacja, tłumienie, rezonans.

1. Introduction
The problem of undesired vibration reduction has been known
since many years ago and becomes more attractive nowadays. The
dynamic vibration absorbers (DVA) are special devices, consisting
of masses suspended on springs and dampers. In the classical theory
of DVA, the primary structure is modelled as a spring mass system.
However, other dynamic vibration absorption models also have high
interest in research and engineering application. In particular, the pendulum type systems can play an important role in many fields such as
machinery, transportation and civil engineering. But, dynamic behaviour of a pendulum absorber is significantly more complex than it is
supposed by the widely used additional simple dynamical dampers.
The autoparametric vibration pendulum absorber (AVPA) is designed to absorb energy from the primary system (main mass). This
absorption effect is efficient only in the limited band of vibration frequencies of the main system [1]. Unlike the classical absorber, the use
of the pendulum absorber does not result in excitation of vibrations
with considerable amplitudes at other frequencies. This is due to the
rigid regime of excitation of vibrations of the pendulum only near
its internal resonance frequency for a resonance excitation frequency
ratio of 1/2, [2, 6, 8].
Many papers dealing with various types of dynamic dampers
and related topics have been published during the last decades. Some
pendulum type absorbers have been applied for vibration protection
systems on tower-pipes, chimneys, civil structures (buildings and
bridges) affected by wind or seismic vibration, etc. [5]. The collection of many vibration absorbers and their practical applications are
presented by Sun [7].
This paper deals with a pendulum absorber connected to a damped
oscillator system. In this type of structures different motions are pos-

sible: periodic, quasi-periodic, chaotic or the pendulum may rotate
[9]. Especially transition to rotation and chaos can lead to unexpected
increase of amplitude and eventually to destruction of the structure. If
the pendulum plays a role of a dynamical absorber, this kind of motion is unwanted. The first possible intuitive solution is to increase the
system damping. This study is to estimate how the system damping
influences the absorption efficiency of AVPA. In addition, obtained
results allow preparing the control algorithm based on change in the
system damping.

2. Model of AVPA
Let us consider a pendulum vibration absorber attached to a
damped oscillator. The oscillator is forced by harmonic force F(t) with
amplitude q and frequency ϑ near the principal parametric resonance.
The suspension of the primary system consists of a linear spring with
stiffness reduced in dimensionless form to one and a viscous damping function α1X′. Damping of the pendulum is described by linear
function α2φ′.
The differential dimensional equations of motion of the two degrees-of-freedom autoparametric system (Fig. 1) are derived by the
second kind of Lagrange equations and they are shown in papers [9].
The equations of motion are express in the dimensionless form:

X ''+ α1 X '+ X + µλ (ϕ ''sin ϕ + ϕ ' 2 cos ϕ ) = q cosϑτ , (1)

ϕ ''+ α 2ϕ '+ λ ( X ''+ 1) sin ϕ = 0.

The second equation represents the pendulum and the first one
is the excited system (the oscillator). The μ and λ represent pendu-

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl

221

(2)

Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol.15, No. 3, 2013

S cience and Technology
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Equating them, finally, we get the resonance curve which describes the pendulum oscillations in the steady state:

( (

Fig. 1. Scheme of an autoparametric pendulum vibration absorber.

lum parameters. These parameters are responsible for the internal
couplings of the pendulum absorber and the oscillator, also. Detailed
information and definition of dimensionless parameters: α1, α2, µ, λ
and q are presented in [10].

3. Parametric analysis of damping
3.1. Harmonic Balance Method
The harmonic balance method (HBM) is used to find an approximate solution for the system applied near the principal internal resonance condition. Thus, in the first approximation, the solutions are
assumed as:

(

)

2

2

(4)
(5)

(ϑ / 2 )2 − λ + ( λ / 8) B 2 + A ( λϑ 2 / 2 ) cos ( 2φ2 − φ1 ) = 0,

(6)

(

)

(

(
)

4ϑ 4 A2α1 + B 2α 2 µ

((

)
)

16 A2 ϑ 2 − 1 − B 2 µ B 2 − 8 λ + 2ϑ 2

)

, tg [ 2φ2 − φ1 ] =

α 2 (ϑ / 2 )
,
(ϑ / 2 )2 − λ + ( λ / 8) B 2

and two equivalent equations for amplitudes of the oscillator:
A2 =

B4

16ϑ 4

+

B2

( 4λϑ 2 − 16λ 2 ) +
16λ 2ϑ 4

(
)

)

(8)

( 64λ 2 − 32ϑ 2λ + 4ϑ 4 + 16ϑ 2α 22 ) ,

)

)

2

3.2. Full absorption condition
If, we assume that A=0 (oscillator doesn’t vibrate) in equations,
the algebraic equations yield:
2

(12)

2

(13)

− µλ (ϑ / 2 ) B 2 cos ( 2φ2 − φ1 ) = q cos φ1,

µλ (ϑ / 2 ) B 2 sin ( 2φ2 − φ1 ) = q sin φ1,

(ϑ / 2 )2 − λ + ( λ / 8) B 2 = 0, 		

(14)

α 2 (ϑ / 2 ) = 0.

(15)

Based on equation (15), we can conclude, that the full elimination of oscillator’s motions condition is possible if damping of the
pendulum equals α2=0, or if the system does not vibrate (i.e. trivial
solutions A=0, B=0 and ϑ=0). Then amplitude of pendulum motion
can be calculated from eqs. (12)–(13) and eq. (14):
B12 =

(7)

After some mathematical manipulations we get the phase angles:
t gφ1 =

)
( (

Detailed derivation of HBM and solution stability analysis is
shown in the paper [10]. It should be noticed, that HBM gives reliable results near main parametric resonance and for weakly nonlinear
system, only.

(3)

−ϑα1 A + µλ (ϑ / 2 ) B 2 sin ( 2φ2 − φ1 ) = q sin φ1,

α 2 (ϑ / 2 ) + A λϑ 2 / 2 sin ( 2φ2 − φ1 ) = 0.

(

(11)

where A(τ)=A, B(τ)=B and φ1 and φ2 are amplitudes and phase angles
of the oscillator and the pendulum, respectively. Introducing eq. (3)
and expand nonlinear terms (sinφ and cosφ) in Taylor series (up to
the third order), for steady states following algebraic equations are
obtained:
1 − ϑ 2 A − µλ (ϑ / 2 ) B 2 cos ( 2φ2 − φ1 ) = q cos φ1,
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(16)

Comparing the amplitudes in equation (16), the two frequency
excitation for full absorption effect are obtained:

ϑ1 = 2λ +

2 2λ 2 µ 2 − µ q
2 2λ 2 µ 2 − µ q
, ϑ2 = 2λ −
. (17)
µ
µ

However, ϑ2 is located beyond the main parametric resonance.
Therefore, ϑ1 denotes true amplitude for full absorption condition.

16λ 2ϑ 4

(9)
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4. Absorption effect

4.2. Influence damping on absorption effect

4.1. Analysis of full vibration absorption effect (FVAE)
First, we analyse the FVAE of oscillator’s motions. For data taken
from [10]: α1=0.1, α2=0, µ=15.2, λ=0.25, q=0.05, the analytical full
absorption frequency, calculated from eqs. (17), is equal to ϑ1=0.997,
and amplitudes of the pendulum B1=0.23. The analytical resonance
curves (eqs. (9)–(11)) for full absorption vibration effect are presented
in Figs. 2. Close ϑ=1, the dynamical elimination of oscillator’s vibration caused by the pendulum swinging is clearly visible. The analytical resonance curves are in a very good accordance with numerical
verification [10].

In practice, FVAE is difficult to obtain because of existing friction related to damping in pivot of the pendulum. In this section we
analyse the influence of system damping on the absorption effect. In
Figs. 4, the influence of oscillator’s damping on the oscillator (Fig.
4a) and the pendulum (Fig. 4b) behaviour is shown. Interesting, that
increase of oscillator’s damping does not eliminate dynamic absorption region, but only reduces it (Fig. 4a). This is very important from
dynamic elimination vibrations point of view. This suggests to use
this parameter to control the system behaviour.
However, the increase in pendulum’s damping causes reduction
of the pendulum amplitude (Fig. 5b), but absorption effect completely
disappears (Fig. 5a). This denotes, pendulum’s damping may impair
the efficiently of AVPA.
(a)

(b)

Fig. 2. Analytical resonance curves for full absorption effect.

Figure 3 shows numerical verification of FVAE. The amplitude of
the oscillator tends to zero (Fig. 3a), while pendulum execute periodic
swinging about amplitude equal φ=0.23, which agrees with analytical
results. Additionally, we can conclude, that frequency ratio between
oscillator and pendulum equals two. The initial conditions of system
were set: φ=0.1, φ′=0, x=0 and x′=0.
(a)

Fig. 4. Influence oscillator’s damping on absorption effect (a) and pendulum
swings (b) for α2=0.002, µ=6, λ=0.3, q=0.2.

(a)

(b)

(b)

Fig. 5. Influence pendulum’s damping on absorption effect (a) and pendulum
swings (b) for α1=0.1, µ=6, λ=0.3, q=0.2.

Fig. 3. Numerical verification of full absorption condition for ϑ=0.997, time
history of oscillator (a) and pendulum (b).

If the pendulum does not vibrate (i. e. B=0), then it plays just the
role of an additional mass of the oscillator. The value of its amplitude
can be estimated by the classical relationship for excited linear oscillator:
A=

(

q

)

1 + α12 − 2 ϑ 2 + ϑ 4

.

(18)

This formula is identical to that obtained from eqs. (4)–(7), if we
put B=0. In our example this amplitude, for ϑ=0.997 equals A=0.5
which is consistent with result in Fig. 2a.
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The obtained results show that the best absorption effect exists
for small values of system’s damping and absorption region is located
near the main parametric resonance. Therefore, the dynamic pendulum damper should be properly designed to take system’s damping
parameters into consideration. The numerical and experimental verification of these results can be found in [3, 4].

5. Conclusions and final remarks
The vibration absorption effect by application of an autoparametric coupled pendulum is investigated in this paper. In the system, the
motions of the pendulum and the oscillator are coupled therefore vibration absorption depends on dynamics of both subsystems. Near
the autoparametric resonance region, the most effective absorption
region is located. Analytical and numerical studies have shown that
full absorption effect is possible if the damping of the pendulum is
near to zero. The absorber can be highly efficient for correctly tuned
subsystems.
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The damping analysis shows, that the increase of pendulum’s
damping can reduce or eliminate the absorption region, while the increase of oscillator’ damping only reduces the absorption. Therefore,
the control method of AVPA by oscillator damping as a control parameter looks promising.

A smart suspension consisting of SMA spring together with MR
damper leading to active dynamic vibration absorber will be prepared
in the future.
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Evaluation of the effectiveness of the microcellular extrusion
process of low density polyethylene
Ocena efektywności procesu wytłaczania mikroporującego
polietylenu małej gęstości*
From a processing point of view, evaluation of effectiveness is essential for the proper conduct of each polymer processing process. However, it is particularly important in the case of modified plastics processing aids, such as blowing agents, the addition of
which causes changes in both the process course and the physical properties and structure of the resulting product. Carrying out a
proper analysis of the efficiency of the process, taking into account the criteria and methods can efficiently and reliably carry out
a extrusion process. This paper presents the results of assessing the effectiveness of the microcellular extrusion process of LDPE
modified with selected microblowing agent in the form of microspheres.
Keywords: microcellular extrusion process, effectiveness of process, low density polyethylene, blowing agent,
microspheres.
Z przetwórczego punktu widzenia ocena efektywności ma istotne znaczenie dla właściwego prowadzenia każdego procesu przetwórstwa tworzyw polimerowych. Jednak szczególnie ważna jest ona w przypadku przetwórstwa tworzyw modyfikowanych środkami porotwórczymi, których dodanie powoduje zmiany zarówno w przebiegu procesu, jak i we właściwościach fizycznych oraz
strukturze otrzymanego wytworu. Przeprowadzenie właściwej analizy efektywności procesu, uwzględniającej odpowiednie kryteria i metody pozwala wydajnie i niezawodnie prowadzić proces wytłaczania. Artykuł prezentuje wyniki badań oceny efektywności
procesu wytłaczania mikroporującego polietylenu małej gęstości modyfikowanego środkiem mikroporującym w postaci mikrosfer.
Słowa kluczowe: wytłaczanie mikroporujące, efektywność procesu, polietylen małej gęstości, środek porujący,
mikrosfery.

1. Introduction
Microcellular extrusion process is now more frequently used
method for processing of thermoplastics. The process according to
the distribution characteristics of blowing agent can be carried out using standard production lines, but with regard to the proper selection
of processing conditions. Consequence of the introduction of special
blowing agents to plastic is [4] to obtain the products of a certain
physical properties and structure.
Due to the presence of blowing agents with the characteristics of
the distribution endo-or exothermic on the processed material, contained in the plasticizing system, affects variables conditions such as
high temperature, high pressure, large shear stresses. This makes the
microcellular extrusion process difficult to proceed [1, 2].
Considering the effectiveness of the extrusion process takes into
account certain criteria and methods for assessing the effectiveness
and impact of various features design particular processing machines
and tools [6, 7]. Among the criteria to assess the effectiveness of the
extrusion process should be distinguished quantitative, qualitative and
operational criteria [13]. Quantitative criteria include, for example,
the physical parameters characterizing the extrusion process, such as
the degree of plasticity, volumetric flow rate of material, the mass
flow rate of material (efficiency extrusion) and energy efficiency.
Among the criteria of quality, replace the distribution and fluctuation
of processing temperature, the longitudinal and cross degree of mixing, stability of the process efficiency (pulsation of the flow rate and
pressure), structural changes and physical properties of the products.

Operational criteria include durability, the availability of production
and process automation and robotics.
In the plastics processing with the addition of various auxiliary
agents, including blowing agents, mixing efficiency is very important.
It is primarily determined by the design of the plasticizing system, in
particular a screw and cylinder design [5, 8, 12].
Quality evaluation of microcellular extrusion process is very complex. Requires consideration of a large number of direct and indirect
indicators describing the quality and the proper conduct of the process [9]. Direct indicators include physical quantities characterizing
the plasticization of the process and added blowing agents because of
the stability of the process [15]. The measurement of these values is
made directly during the process or after the relevant calculations. Direct indicators include mainly factors determining the extrusion process course, the stream of input and dissipation of heat, distribution of
temperature and pressure, distribution of the residence time of material in the extruder, the degree of plastic homogenization, the energy
consumption and rheological properties [14]. Indirect indicators are
physical quantities that describe in detail the process of plasticization
and instability. These include temperature fluctuation of plastic, pulse
of the pressure, thermal and mechanical homogenization of the material. Specific criteria and methods of extrusion evaluation are used
depending on variety of extrusion process [3].
Microcellular extrusion efficiency is the ability of the plasticizing
system, which processor the plastic modified with blowing agent, to
manufacture of high-quality components with the possible greatest
effectiveness and energy efficiency of the process.

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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The purpose of this study is to evaluate the extrusion process on
the basis of factors characterizing the effectiveness, such as pressure
and temperature distribution of the plastic in the extruder plasticizing
system and extrusion head, the mass flow rate of material from the
extrusion head (process efficiency), the Barus effect, extruder energy
efficiency and process energy efficiency of LDPE porous extruded.
Great importance for the assessment of the process is extrudate quality, which is determined by the degree of mixing of polyethylene and
blowing agent.

2. Working stand and characteristic of research
Microcellular extrusion process was carried out in technological
line for shapes (fig. 1), equipped with single screw extruder W-25D,
extrusion head with slot die for tape extrusion, calibration device, the
cooling bath and collecting device. The extruder is made up of motor, reduction gear and plasticizing system. Extruder plasticizing system consist of segment cylinder assembled from three segments. The
plasticizing system can be supplied with different segments, which
together made up of three screw length: 18D, 23D and 28D. In the
first set, used to test of the extrusion process efficiency of the porous LDPE, the cylinder has two heating zones and provided with a
screw with a diameter of 25 mm and length of 450 mm. Screw drive
is implemented using a DC motor with a capacity of 3.57 kW with infinitely variable number of rotations, belt transmission, gear and overload clutch. This ensures the operation of the extruder screw rotation
speed varying in the range from 0 to 5.35s-1. Extrusion head for tape
is equipped with a heating zone with an annular electric heater, sensor
of pressure and temperature of the plastic and the second temperature
sensor – a thermocouple. The head has a removable flat slot die, the
width of the die used in the studies is 22.00 mm, and the height of
1.40 mm.
To the studies the low density polyethylene LDPE with the trade
name Malen E FABS 23 D022 produced by Basel Polyolefins was
used. The plastic contains an antioxidant, reducing the degradation of
material in terms of processing and slip additives and anti blocking.
This material is characterized (by the manufacturer) density of 922
kg/m3, a nominal melt flow rate MFR at 190°C and 2.16 kg equal to
2g/10 min, tensile strength of 18 MPa, hardness 48°Sh and softening
point VST (50°C /10N) of 91°C.

120 manufactured by Akzo Nobel. Microspheres used are made of
thermoplastic polymer capsules comprising a gas - a liquid hydrocarbon, which, under the influence of elevated temperature increases the
volume of the microspheres. Polymer coat of microspheres is formed
during their manufacture by polymerization of a mixture of acrylonitrile and methacrylonitrile. The most important characteristics of this
agent are primarily density of 6.5 kg/m3, size before processing from
28 to 38 μm and a processing temperature of 180 to 200°C.

3. Programme of research
In order to know the impact of the microspheres on LDPE extrusion process the test program was developed, taking into account the
content of dispensed microspheres, the temperature in the extruder
plasticizing system and extrusion head, the screw rotation speed, the
rotational speed of the collecting device.
The process was carried out under specified processing conditions, taking into account the type of the plastic and the characteristics
of the distribution of selected blowing agent. Set temperature of the
zones of the extruder plasticizing system and the extrusion head, with
values 130, 150, 180°C, read after process stabilization for each screw
rotational speed and the content of microspheres in the base material
being processed.
It was found that the quantity of the dispensed microspheres will
be 0%, 0.1%, 0.3% and 0.5% by mass relative to the mass of LDPE.
These values are based on data from the manufacturer of the Expancel
and own preliminary tests.
During microcellular extrusion of LDPE the extruder screw rotation speed was changed and it was 50, 100 and 150 rpm. Withdrawing
shaft rotational speed of collecting device amounted respectively to a
4, 8 and 15 rpm.
As part of the established research program of microcellular extrusion process effectiveness was made the measurements of real plastic temperature and pressure in the plasticizing system and extrusion
head, the mass and dimensions of the extruded measuring sections,
extrusion time of measuring section and time of extruder power consumption during measuring section extrusion.
After a series of calculations was determined the mass flow rate of
the extrudate, which is a measure of extrusion process efficiency, the
plastic enthalpy growth, flow of energy supplied to the extruder and
the extrusion head, the heat flux carried by the material, the energy efficiency of extruder and microcellular extrusion process. The designation of the above figures is important for the physical changes taking
place and the obtained microporous structure of extrudate.
Barusa effect studies was made in order to determine the expansion of the extrudate stream flowing from the die of extrusion head
due to different normal stresses resulting from plastic flow. Measurements were performed after the cooling of extrudate at the normal
temperature. The value of this effect was determined from the dependence, which is the ratio of the cross-section of extrudate to the crosssectional area of the die, expressed as a percentage.
To properly determine the quality of the microcellular extrusion
process and the degree of mixing polyethylene and microspheres the
resulting extrudate microporous structure was also evaluated by performing microscopic image.

4. Research results
Fig. 1. Fragment of technological line of tape extrusion: 1 – plasticizing system of extruder , 2 – extrusion head, 3 – calibration device, 4 –extruded porous LDPE tape, 5 – cooling bath, 6 – cooling water

Low density polyethylene was modified with a special blowing
agent in the form of polymer microspheres called Expancel 950 MB

Studies of plastic temperature distribution (Table 1) in the extruder plasticizing system and the extrusion head has shown that the
addition of microspheres to the LDPE occurring temperature differences. The highest temperature increase of about 40% was observed
at the dosage of 0.1% of the microspheres irrespective of the change
of extruder screw rotational speed. On further increasing the content
of the microspheres in the plastic in an amount of 0.3% and 0.5% the
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Table 1. Research results of plastic temperature and pressure in extruder plasticizing system (I, II) and extrusion head (III)

No.

1.

2.

3.

4.

Dosage of microspheres,
%

0

0,1

0,3

0,5

Screw rotational
speed,
rpm

Temperature in plasticizing system
and extrusion head,
°C
I

III

I

III

50

128,8

154,4

175,1

17,1

2,0

100

129,5

154,6

175,6

10,3

2,6

150

131,6

159,6

179,6

9,9

3,4

50

142,6

186,2

181,7

16,9

2,0

100

143,6

186,8

178,0

12,9

2,4

150

143,8

179,4

177,9

10,9

2,8

50

140,5

175,5

200,0

18,8

1,2

100

139,8

163,1

190,0

11,5

2,4

150

142,4

165,3

198,6

9,9

2,3

50

132,1

162,5

187,0

12,4

1,1

100

140,0

169,4

197,9

10,9

1,7

150

141,0

169,0

199,0

7,0

2,0

material temperature is changing in relation to the set temperature, but
this increase is not as intense and is about 9%.
The sharp increase of material temperature in the first zone of the
plasticizing system, occurring after the addition of the microspheres
can result from the use of the innovative design of the extruder, which
provides high-intensity mixing process of plastic. In the process, heating of the LDPE takes place by means of electric heaters arranged
on the cylinder of the extruder. However, in the second zone of the
plasticizing system and after the process stabilization, reach a certain
temperature and screw rotational speed about 100 rpm the autothermal extrusion process be started [11]. Then heat generation that is
necessary for the of plasticization occurred as a result of external friction plastic granules themselves and cylinder working surfaces and
the screw and the internal friction of the plastic macromolecules and
the added blowing agent. This results in a significant increase in plastic temperature with an increase in extruder screw rotational speed.
In the case of pressure measurements (Table 1) of the plastic in
the extruder plasticizing system and extrusion head, the pressure is
increasing and then rapidly falls in extrusion head, which is according
to the data available in the literature [14]. As a result of increasing the
extruder screw rotational speed, the pressure in the plasticizing system of plastic decreases on average by 30% with the increase in screw
rotation speed of 50 to 100 rpmin and a 17% at the next increase screw
rotational speed of 150 rpm. Pressure of the plastic in extrusion head
increases with a light intensity with increasing screw rotational speed.
The plastic pressure changes in the extruder plasticizing system and
extrusion head does not affect the content of the microspheres or this
influence is very small.
Research of the microcellular extrusion allowed to determine the
efficiency of this process and to determine occurring the Barus effect.
Based on the results of measurements the dependences of the tested
factors described in the test program, as a function of the screw rotational speed were done, which are shown in Figures 2÷5.
On the basis of the measurements results it can be concluded that
with increasing screw rotational speed the microcellular extrusion
process efficiency increases by an average of about 30%. In addition, with increasing content of microspheres in LDPE takes place a
gradual slight increase of efficiency of the ongoing process. For the
screw rotational speed of 50 rpm the process efficiency is increased
by 3.4% for a dosage of 0.1%, by 4.7% for a dosage of 0.3% and
by 1.5% for a dosage of 0.5%. At higher screw rotational speeds the
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II

Pressure in plasticizing system
and extrusion head,
MPa

process efficiency changes slightly with increasing dosage of microspheres in LDPE.
Barus effect tests have shown a slight expansion of extrudate
stream flowing from the extrusion head only with the extruder screw
rotational speed of 150 rpm. As a result of increasing the dosage of
the microspheres in LDPE a gradual decrease in the effect is observed,
which may be associated with decreased amounts of extruded plastic,
which is accompanied by porous processes. When the screw rotational speed of 50 rpm the Barus effect changes by 5.3% for a dosage
of 0.1% and 0.3% and by 8% for a dosage of 0.5%. When the screw
rotation speed of 100 rpm the value of the effect is reduced: by 3.1%
for a dosage of 0.1%, by 12.4% for a dosage of 0.3%, and by 5% for
a dosage of 0.5%. The largest effect Barus changes occur when the
screw rotational speed of 150 rpm and are: 13.4% for a dosage of
0.1%, 8.6% for a dosage of 0.3% and 2% for a dosage of 0.5%.
Measurements of heat flux carried by the LDPE containing microspheres and flow of energy supplied to the extruder made it possible to
determine the energy efficiency of the extruder (Fig. 4) and extrusion
process (Fig. 5).
Experimental studies have shown a gradual impact of both variables factors, such as dosage of microspheres and screw rotational
speed on the value of energy efficiency of extruder and extrusion
process. With the increase of screw rotational speed increases the
energy efficiency of both the extruder and the extrusion process of
porous LDPE, which is confirmed by the information from the literature [10]. The energy efficiency of the extrusion process increases by
about 20% when increasing the screw rotational speed to 100 rpm,
and about 15% at a speed of 150 rpm. For energy efficiency of extruder this increase is about 20% at a speed of 100 rpm and 11% at a
speed of 150 rpm.
Simultaneously, the addition of microspheres to the polyethylene caused a gradual decrease of the energy efficiency of the extrusion process in the whole range of changed extruder screw rotational
speed. This may be due to the characteristics of the microspheres,
which in order to increase their dimensions take heat from the plasticized material.
Following the addition blowing agent in the form of microspheres
to the polyethylene extrudate in the form of a strip with microporous
structure was obtained. The appearance of samples in the cross-section
are shown in Figure 6. On microscopic images are visible micropores
with different diameter and distribution. The largest difference in the
dimensions of the micropores take place at dosage of 0.1%, which
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Fig. 2. Dependence of efficiency of LDPE microcellular extrusion on screw
rotational speed and dosage of microspheres

Fig. 4. Dependence of extruder energy efficiency on screw rotational speed
and dosage of microspheres in LDPE

a)

b)

Fig. 3. Dependence of Barus effect on screw rotational speed and dosage of
microspheres in LDPE

Fig. 5. Dependence of microcellular extrusion process energy efficiency on
screw rotational speed and dosage of microspheres

may be due to a greater possibility of the growth of microspheres in
the solid LDPE. Increasing the amount of the dispensed microspheres
resulted in growth reduction due to its amount in extrudate.
Based on evaluation of the obtained microporous extrudate structure can be concluded that the degree of mixing of the LDPE and
the microspheres is not sufficient. The newly created structure is not
homogeneous across the cross-section of extrudate, which can affect
the particular physical properties of the product. It is necessary to use
additional devices such as dosing dispenser capable of blowing agent
in very small quantities or changes in screw construction.

5. Summary

c)

Fig. 6. View of microporous extrudate physical structure (cross section) obtained with screw rotational speed of 50 rpm and with content of microspheres: a) 0,1%, b) 0,3%, c) 0,5%

Analyzing the effectiveness of the microcellular extrusion process
it has to be consider a number of factors affecting the course and the
quality of the process. The most important include primarily changes
of the temperature in the extruder plasticizing system and in the extrusion head and the associated pressure fluctuations, changes of the
screw rotational speed and increased dosage of microspheres contained in the plastic being processed.
Based on the research it can be concluded that the low density polyethylene modified with blowing agent in the form of microspheres
is efficiently extruded by the extruder screw rotational speed of 150
rpm and with a dosage of 0.5% of the microspheres. This is due to the
low temperature and pressure changes of the plastic, which positively
influences on the degree of mixing, the smallest Barus effect, highest
effectiveness and energy efficiency of the extruder and the process.
Presented the results of the temperature and pressure changes of
plasticized material, and also dependings of the effectiveness, energy

Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol.15, No. 3, 2013

228

S cience and Technology
efficiency of the extruder and microcellular extrusion process as a
function screw rotational speed is reflected in the literature. However,
changes of the efficiency tested as a function of quantity dispensed
microspheres show necessity of a broader analysis of the impact of
blowing agents on particular process parameters, taking into account
different method of agent dosage, the extruder screw design and the
residence time of the material in the plasticizing system.
During the evaluation of the effectiveness of this process must
take into account its efficiency, which has significant influence on
weight reduction of extrudate, resulting from the addition of microspheres to a plastic. These changes result from the amount of energy
flux fed to the extruder and the extrusion head, the heat flux (thermal

power) carried by the material in the plasticizing system, plastic enthalpy, energy flux heaters of extruder cylinder and extrusion head
and also mechanical power supplied to the screw shaft. The values of
these factors significantly affect the energy efficiency of the extruder
and the extrusion process, which in addition to changes of temperature
and pressure as well as the mixing degree of plastic and microspheres
are the basic criteria to assessing the effectiveness of the microcellular
extrusion process.
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A Quality Assessment of Casting Dental Prosthesis Elements
Ocena jakościowa odlewanych elementów protetycznych*
Properties of fixed and mobile dentures, as well as their design have a significant impact on their durability in a complex state
of biomechanical loads that occur in the oral cavity during the chewing process. Elements that are usually mechanical damaged
(cracking) in skeletal prostheses are metal clamps. Damage of fixation of dentures not only results in the inability to further operation, but also is causing discomfort in the patient and can lead to injury of the oral cavity, teeth and risk of complications in case
of access into the digestive system.The aim of this study was to evaluate the quality of items of prostheses manufactured using
available techniques and the analysis of the causes of premature loss of functional quality of these elements. Dental cobalt matrix
alloy - Wironit Extra-hard was used for the study. Qualitative research consisted of the evaluation of the nature and intensity of
internal casting defects and evaluation of macro-and microstructure of manufactured castings using microscopic techniques. Research of breakthroughs indicate the occurrence of casting shrinkages. Microstructural research revealed the presence of a typical
dendritic structure of the matrix in form of solid solution Co-Cr-Mo and eutectic. Strength test results achieved in the relation
to the macro and microstructure were also carried out. A quantitative assessment of the intensity of casting defects using image
analysis was realized. Potential risks of casting technology were identified and a methodology of monitoring the state of elements
of dentures was proposed.
Keywords: durability of prosthetic devices, casting defects, cobalt alloys.
Właściwości stosowanych uzupełnień protetycznych stałych i ruchomych oraz ich konstrukcja mają istotny wpływ na ich trwałość
w warunkach złożonego stanu obciążeń biomechanicznych, jakie występują w jamie ustnej w trakcie procesu żucia. Elementami,
które najczęściej ulegają uszkodzeniom mechanicznym (pękaniu) w protezach szkieletowych są metalowe klamry. Uszkodzenie
mocowania protezy skutkuje nie tylko brakiem możliwości jej dalszej eksploatacji, ale również jest przyczyną uczucia dyskomfortu
dla pacjenta i może powodować skaleczenia jamy ustnej, uszkodzenia zębów oraz ryzyko powikłań w przypadku przedostania
się do układu pokarmowego. Celem pracy była ocena jakościowa elementów protez wytwarzanych dostępnymi technikami oraz
analiza przyczyn przedwczesnej utraty funkcjonalności tych elementów. Do badań zastosowano stop stomatologiczny na osnowie
kobaltu Wironit Extra-hard. Badania jakościowe polegały na ocenie rodzaju i nasilenia wewnętrznych wad odlewniczych oraz
ocenie makro- i mikrostruktury wytworzonych odlewów z wykorzystaniem technik mikroskopowych. Badania przełomów wskazują na występowanie rzadzizn spowodowanych skurczem odlewniczym. Badania mikrostrukturalne wykazały obecność typowej
struktury dendrytycznej z osnową w postaci roztworu stałego Co-Cr-Mo i eutektyką. Wykonano również analizę wyników badań
wytrzymałościowych w powiązaniu z uzyskiwaną makro i mikrostrukturą. Dokonano oceny ilościowej nasilenia wad odlewniczych
wykorzystując analizę obrazu. Wskazano potencjalne zagrożenia technologii odlewania oraz zaproponowano metodykę monitorowania stanu elementów protez.
Słowa kluczowe: trwałość aparatów protetycznych, wady odlewnicze, stopy kobaltu .

1. Introduction
Despite the growing popularity of implants, dental partial prosthetics are still eagerly used due to its functionality and low cost of production [1,10]. One of the types of partial dentures is skeletal denture. It is
used in patients who have a too large loss of teeth and it is impossible
to use a bridge reconstruction. Skeletal dentures cover the patient’s
toothless mouth appendages. In the case of the upperdenture also part
of the palate, the lower denture – part of the sublingual area. These are
periodontium supported, reduced plate prosthesis. They consist of a
metal skeleton – including bonds and supporting components, metal
fasteners (clamps, bolts) and the reconstructed teeth (Fig.1a). Their
functionality is based on the ease of forming and individual adaptation
to the anatomical characteristics of the patient while providing high
mechanical strength and corrosion resistance.The metal substructure-

of partial dentures are made, inter alia, froma cobalt-chromium alloys,
which have a high resistance to corrosion due to the formation of the
protective oxide layer on the surface [5, 11, 15].
Metal implants based on Co-Cr-Mo alloys can be manufactured
by various methods, [6] inter alia, by a hot forging or by powder metallurgy, but the formation of partial dentures, because of the need to
obtain a high accuracy of the geometric in case of small cross-sections, is realized by a melted models method.
This method is provide to obtain complex shape castings, fitting
to the individual patient’s anatomical features, in a dental laboratory.
For melting alloys induction heating is used, which allows for a short
time of operation, eliminates a large part of casting defects and reduces costs. The liquid alloy is cast usinga centrifugal or vacuumpressure method. Casting with the use of centrifugal force is recommended, especially for complex shapes castings and larger in sizes,

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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a)

b)

Fig. 1. a) Clamp damage of a skeletal denture, b) Failure of an acrylic denture

such as skeletons of dentures or multi-span bridges. Vacuum casting is
mainly used for smaller items, such as crowns or short bridges.When
the manufacturing process is properly conducted it should provide
similar results of macro-and microstructure in the case of elements
with small cross sections (e.g. clamps).
Properties of used fixed and mobile dentures, and their design
have a significant impact on their durability in a complex state of biomechanical loads that occur in the mouth during the chewing process.
The mechanical loads are responsible in the main part for the damages and failures of prosthetic supplies. Clamping forces depending
on the size, intensity, duration and location cause varying degrees of
stress concentration in the hard tissues of the tooth and dental restorations, which often results in damage to fasteners or damage to the
entire denture prosthesis (Fig. 1a, b). There are two groups of denture
failures:
–– intraoral, they are mechanical, violence, diseases (eg. epilepsy);
–– outside the oral cavity, can include chronic mechanical failures
– wear of a prosthesis, conditions changes in prosthetic ground
that cause an inaccurate adhesion of plates and uneven load, no
offloads, ragged occlusion of teeth and habits – occlusion and
no-occlusion parafunctions [2].
Elements that are usually mechanical damaged (cracks) are
clamps. Damage to fixing dentures not only results in the inability to
continue service (prosthesis no longer fulfills its function, does not
carry the mechanical loads), but also cause discomfort in the patient.
In addition, a damaged clamp, unnoticed by the patient, can cause a
mouth injury, mechanical damages to the teeth or get into the digestive system, where a sharp foreign body is the biggest danger because
of the possibility of complications.
Prostheses and their parts are a significant part of a set of sharp
foreign bodies in case of adults. Weiland et al. [19] describe the 256
foreign bodies in the 10-clinical observation, and O’Sullivan et al.
had conducted 308 foreign bodies observation over 4 years, of which
88.3% had accidentally ingested [14]. Velasco et al. report that in the
years 1981–1989, 617 foreign bodies was endoscopically removed,
541of which from adults, the oldest adult was at the age of 98 years
[16]. The Velitchkov et al. based on their own experience, from the
20-year follow-up, found 542 foreign bodies in patients aged from 15
to 82 years [17].
Favorable physico-mechanical properties of cobalt alloys and
availability of the manufacture method (Best Available Techniques)
affect the prevalence of the metal frame based prostheses and their
affordable price. However, the analysis of potential dangers and their
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number indicate a need to recognize the problem of premature failure
of prostheses, mainly clamp failures, due to the many risks of injury.
Understanding the causes of premature failures and consequently, loss
of performance characteristics of metal partial dentures will later develop methods to extend their reliability. The aim of the study is to assess the quality of prostheses elements manufactured using available
techniques and an analysis of the causes of premature loss of function
of these elements.

2. Materials and methods
The process of manufacturing of examined elements was carried
out in the conditions of the professional prosthetic workshop according to the procedures used for the manufacture of partial dentures.
Casting was performed using an induction centrifugal casting machine
ROTOCAST (Roko Dental Equipment, Poland) and the vacuumpressure method in the Nautilius casting machine (Bego, Germany)
using the ceramic crucibles.
For the test a dental cobalt matrix alloy Wironit Extra-hard (Bego,
USA) was used, with a nominal composition (by mass) 63% Co, 30%
Cr, 5% Mo, 1.1% Si and Mn<1% C <1 % [20]. This alloy is used
for casting partial dentures, clamp dentures and dentures mounted on
bolts and fasteners. The melting point for this alloy is 1533K – 1578K,
and the casting temperature is 1693K.The single casts were applied.
Models of clamp of partial dentures are ready to use, identical contour
masters (Fig. 2). On their base a ceramic mold was made using melted
models method and aceramic pulp by Wirovest (Bego, USA) and the
mold firing temperature 1273K. After removing the ceramic shell and
cutting off parts of the casting gate a surface of samples was blasted
using a sand spreader – ECOBLAST ESTATE 1 (Prodento-Optimed,
Poland). Applying the same principle the cylindrical samples were
prepared for the strength tests according to DIN EN 10002-1, with a
measuring diameter φ 3 mm and a measuring length of 15 mm. Research methodology of mechanical properties is shown in previous
publications of the authors [3, 18].
As-cast samples as well as samples after tensile tests were subjected to observation. Qualitative research consisted of the evaluation
of the nature and severity of internal casting defects and evaluation of
macro-and microstructure of castings using microscopic techniques.
Microscopic examination was performed using a scanning electron
microscope (Zeiss Ultra Plus) and a light microscope (Nikon MA200).
The severity of defects is defined as the percentage of defects in the
cross-section of an element using an image analysis software ImagePro Plus (Media Cybernetics, USA), and images with a resolution of
3530×4404 pixels.
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3. Results and discussion
Visual assessment, including scanning electron microscopy in
range of small magnification, showed that manufactured elements
had a good surface quality and a lack of defects. There has not also
been observed the shape and dimensional deviations. The results of
observations are given in Figure 3.
Observations of the fractures of elements made by both methods:
centrifugal and vacuum pressure, point to the distinctive structure of
the cast with the main direction of crystallization from the external
surface of the product with the completion of the crystallization in

Fig. 2. Ready to use a waxen contour master of prosthetic clamps

the center of the element (Figure 3 (a) and (c)). Dendritic structure is
also clearly exposed. In the central part of the elements the shrinkage
porosity is observed, the details of these areas are shown in Figure 4.
Microstructural studies showed the presence of a typical dendritic
structure (fig. 5a, d) with a solid solution of Co-Cr-Mo with eutectic.
Microsegregations have been observed within crystallites. Primary
precipitates of continuous nature are located in the interdendritic
spaces and along the borders of crystallites. Specimens made by a
vacuum-pressure method are characterized by the presence of single
cases of microporosity and shrinkage porosity (fig. 5b, c) whereas
castings made by a centrifugal method are characterized by the presence of porosity that occurs along the axis of the dendrites (fig. 5e)
and shrinkage porosity occurring in the arms and microcracks propagate between shrinkage porosity arms (fig. 5f). Similar structures are
observed in the casting Co-Cr-Mo alloys with a lower carbon content
[4, 7, 9, 12].
Tensile tests (Tab. 1) show that the properties of the castings made
by a vacuum-pressure method are higher those made by centrifugal
one. However, for both methods of casting mold filling (vacuum-pressure and centrifugal) the mechanical properties are lower than these
declared by the manufacturer (Rm = 910 MPa, Re0,2 = 625 MPa [20]).
These figures and the fact that some of the fractures of the test samples have occurred outside of the measuring length (fig. 6) indicate
the presence of structural defects in castings.

a)

b)

c)

d)

Fig. 3. Macrostructures of fractures of selected elements: a), b) - made by a vacuum pressure casting method; c), d) – made by a centrifugal casting method
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a)

b)

c)

d)

Fig. 4. Casting defects in the structure of tested elements: a),b) made by a vacuum pressure casting method: shrinkage –a) crack along the dendrite –b); c),d) made
by a centrifugal casting method: shrinkage - c), shrinkage and porosity c) and d)

Strength reduction in relation to the manufacturer’s data may be
the result of the presence of shrinkage porosity in the structure of the
cast. They reduce the cross section of the element and cause a notch
effect. In addition, the arrangement of the shrinkage porosity and
microcracks (in the dendritic arms, along the axis of the dendrites)
prevents plastic deformation of these areas and compensation for the
propagation of cracks. The relatively low plasticity of the alloy may
be the source of the microcracks propagation arising between areas
of shrinkage porosity, where the metal zone is not able to transmit
the thermal stresses during cooling. These microcracks promote especially in eutectic areas with low plasticity and therefore low value of
fracture toughness (fig. 5f).
The ratio Re0,2/Rm declared by the manufacturer is 0.68, while
for the material obtained is 0.75 for the centrifugal and 0.72 for the
vacuum-pressure method. The value of the elongation obtained is

2–3%. These results are comparable with those published in [8, 13]
and testify for unsatisfactory ductility. There are some experiments
taken to increase the strength and ductility by heat treatment [8, 12],
except that the problem is the selection of the treatment conditions
for alloys with a high carbon content (~ 1% in tested material).
Assessment of the intensity of casting defects made by image
analysis (fig. 7a, b) indicates the presence of about 1.3% of pores
in the element cross-section, whereas their largest concentration usually occurs in the central part. There is also a large amount of radial
cracks, which in the case of fatigue loads will significantly shorten the
service life by facilitating the propagation of fatigue cracks. It should
be noted that the evaluation has been carried out in the cross section,
while in the longitudinal section the longitudinal defects occur (fig. 7
c), significantly reduce the flexural strength and fatigue life.

Table 1. Results of tensile tests for specimens made by both casting methods
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Metoda odśrodkowa/
Centrifugal casting
method[MPa]

Współczynnik
zmienności /coefficient of variation [%]

Metoda próżniowociśnieniowa/ Vacuum
–pressure method [MPa]

Współczynnik
zmienności/ coefficient
of variation
[%]

Rm

781

2,6

838

3,9

Re0,2

585

2,5

601

1,1
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Fig. 5. A microstructure of castings a), b), c) – a structure of a Wironit extra-hard cast alloy after vacuum pressure casting, single microcracks – b), c); d), e), f) – a
structure of a Wironit extra-hard cast alloy after centrifugal casting: microcrack along the dendrite axis – e), shrinkages in the dendritic arms and microcraks propagating between shrinkage areas – f)
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4. Summary
Presented studies have shown that the castings made in accordance to the procedure valid in prosthodontics laboratories are characterized by a significant amount of casting defects in the form of pores
and shrinkage porosity. Microstructural studies showed the presence
of a typical dendritic structure with presence of primary precipitates.
Fractures are brittle and obtained mechanical properties provide low
ductility. This type of structure in conjunction with casting defects is
the cause of the cracking during exploitation of dentures.
Risk reduction of the occurrence of defects in casting structures
and increasing of mechanical properties requires to refine the guidelines of casting technology and parameters of possible heat treatment,
while maintaining an acceptable level of production costs.
In addition, in order to prevent complications that developed after
damage of the dentures (damage of the teeth or choking), it is advisable to monitor the status of the denture by a visual evaluation at the
time recommended by dentists (every 6 months). During such visits
the doctor should assess the status of the prosthesis by sensible observation under a dentist microscope (available in a growing number of
surgeries) or with the use of other optical instruments. Metal elements
should be primarily subjected to assessment (for prevalence of scratch
or microcracks – as the beginning of a fatigue fracture). The other
neuralgic area are the edges of the dentures – also for the presence of
the microcracks and any damage leading within a short period of time
to fatigue failure and the loss of functionality of the prosthesis.

Fig. 6. Samples after a static tensile test: 1 – a fracture on the measuring
length; 2, 3 – fractures out of measuring length

a)
b)

c)

Fig. 7. a) A microstructure of selected element from Fig. 6, b) objects mask (shrinkages), c) longitudinal failures in a longitudinal section of a selected element
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Tomasz Łusiak

The experimental and numerical analysis
of helicopter performance in urban areas and in SAR operations
Analiza eksperymentalna oraz numeryczna eksploatacji śmigłowców
w aglomeracjach miejskich oraz w akcjach ratowniczych*
The paper discusses the methods of experimental and numerical analysis of helicopter performance in urban areas and search
and rescue operations. The phenomenon of aerodynamic interference between the helicopter and the object located in its immediate vicinity was examined. The main focus was on the impact of interference on helicopter loading, airflow around the helicopter
and helicopter properties in these specific cases. The paper provides a set of research results using the FLUENT software on the
dynamic response to the disturbed simulation model of the helicopter rotor including the deformation of helicopter blades as well
as the results of laboratory research on physical helicopter models.
Keywords: numerical modeling, helicopter, aerodynamic interference, maintenance in town.
Praca przedstawia sposoby analizy eksperymentalnej oraz numerycznej użytkowania śmigłowca w aglomeracjach miejskich oraz
akcjach ratowniczych. Rozpatrzono zjawisko interferencji aerodynamicznej pomiędzy śmigłowcem a obiektem znajdującym się
w jego bezpośredniej bliskości. Analizie poddano wpływ zjawiska interferencji na obciążenia, opływ i własności śmigłowca w
szczególnych przypadkach jego użytkowania. Przedstawiono wyniki obliczeń wykorzystujących program FLUENT, odpowiedzi
dynamicznych na zaburzenia symulacyjnego modelu wirnika śmigłowca uwzględniającego deformacje łopat oraz rezultaty laboratoryjnych badań eksperymentalnych na modelach fizycznych śmigłowca.
Słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, śmigłowiec, interferencja aerodynamiczna, użytkowanie w mieście.

1. Introduction
Typically, helicopters are capable of major aircraft maneuvers like
take-off, landing, vertical ascending and descending with no cruising speed. Hence, helicopters are often used for special tasks and operations such as high-altitude rescue, military operations, mountain
rescue, and other air operations in urban areas with tall buildings.
Such incidents occur during high-altitude rescue around multi-storey
buildings, at heliports as well as during mountain and medical rescue (Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) - Tatra
Volunteer Search and Rescue, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR)
- Air Emergency Medical Services). Similar incidents can happen
when crane operating, military operations in cities and helicopter operations by media workers and the police to control cities. The use of
helicopters in urban areas results in aerodynamic interference of the
helicopter - object airflow [6, 7, 8]. Consequently, the pilot needs to
be attentive if this phenomenon occurs during flight, particularly if
there is turbulence due to wind flow around buildings and convection
due to a temperature discrepancy between buildings and the ground,
e.g. local areas of fire [10, 11]. Interference at a lee side of a building
during special operations is regarded as one of the most dangerous
helicopter - object interference incidents.
These incidents are intensively studied in the global leading helicopter centers, which is supported by a rapidly improved computing
capacity, special software to visualise complex helicopter flow disturbance fields and improved computational methods. This theoretical examination is verified by wind-tunnel and flight experimental
studies. As this subject develops fast, the latest accomplishments can
be found only in conference proceedings, mostly of the American
Helicopter Society Annual Forum and Technology Display (e.g. [1,

2, 3]) or the European Rotorcraft Forum. Although books and papers
published in principal journals provide basic methodological knowledge, they are significantly behind the rapidly developing applications mentioned in the above conference proceedings.

2. Numerical analysing urban-area helicopter operation
study cases
Numerical calculations refer to the assumed pressure distribution
in the rotor. The airflow including objects in its close proximity was
calculated with the FLUENT software [4]. The determined velocity
field of airflow across the rotor plane enabled the characteristics of
the basic parameters of load (developed at the Institute of Aviation,
the OBCWN software was modified to analyse aerodynamic interference). This new airflow across the rotor blade enabled rotor load parameters and a new rotor surface pressure distribution. This new pressure distribution was introduced to correct and re-calculate airflow
around a helicopter using the FLUENT. Iteration was carried out until
the values obtained were convergent. To accelerate the convergence, a
velocity field of the arithmetic average of the field from the previous
and current iterations was entered into the next iteration. Such an approach was necessary for a highly flexible blade due to its significant
sensitivity to the disorder and its response as a function of twisting the
blade. Consequently, a satisfactory convergence of the calculations
was already achieved in the second calculation step.
Figure 1 shows a helicopter model developed on the real geometry
of helicopter W3-A SOKÓŁ. This geometry employs triangular and
quadrilateral cells, and the size of the divisions was specified at the
edges of the surface or adopted a constant length of element edges.

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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In addition, the calculations are based on the following assumptions: unsteady airflow calculations; helicopter free movement was
simulated and modeled using a static mesh; calculations were done
for compressible and viscous fluids; and a k-ε turbulence model was
applied [5, 9]. The parameter distributions for the rotor model were
defined by means of the velocity profiles developed (Fig. 3).
The strength calculation resulted in the table to provide the changes in rotor pressure distribution. This distribution can be used to define a real initial condition for a rotor pitch pressure model. It was
entered by means of the profile file compatible with the previously
measurement point distribution.
Fig. 1. Helicopter calculating grid (non-structural – triangular cells in the
fuselage (edge is 0.05m), quadrilateral cells in the master and tail
rotors (edge is 0.2m))

Figure 2 shows the distribution of measurement points generated
by the FLUENT input file. File Journal is a list of commands to be
entered manually using a graphical environment. The input file speeds
and automates the creation of measurement points.
Vertical velocity values at the measurement points were collected
in a table applied later as a source of information about the rotor induced speed in special software to calculate strength.

2.1. Numerical calculation results
One of the methods of numerical analysis of aerodynamic interference between the helicopter and the object located in its immediate vicinity was examined. The impact of interference on helicopter
aerodynamic load, flow and properties in specific use was studied.
The results of FLUENT calculations, dynamic response to the simulated disturbed rotor model including the deformation of helicopter
rotor blades and the results of laboratory experimental tests on aircraft
physical models are provided in this paper. Figure 4 shows this method of analysing the phenomenon, depicting the method of analysis of
aerodynamic interference if helicopters are used in urban areas or for
rescue. This method was applied to analyse the use of the helicopter
in hover for the cases in Figure 5 –7.
Several characteristics and values were determined for the cases
depicted in Figure 5 – 7. The most reliable parameters to prove aerodynamic interference are the values of power needed to manoeuvre
and torque coefficient as in Table 2.1.
The values in Table. 2.1 confirm the growing demand for power
to be delivered to the rotor to hover in the vicinity of the well object
relative to other cases.
Table 2.1. Thrust and power in low hover

Fig. 2. Schematic of the arrangement of measurement points on the rotor

Case

Thrust - N

Power - kW

Cz

Cmz

Fig. A

61000

913.26

0.1632

0.01163

Fig. B

61000

810.48

0.1632

0.0103

Fig. C

61000

619.51

0.1632

0.0079

Fig. 3. Geometric assumptions for the calculation model and structure of the airflow area

Fig. 4. Diagram with one of the methods used to deal with aerodynamic interference
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For the calculation of the charges for the analysis of interference
phenomena and blade uses OBCWN program calculates the load on
the rotor of the helicopter carrier with the ability to podczytywania
any field disturbance in the speed box, speed disturbed fuselage in the
vicinity of the substrate. The results of the analyses are illustrated in
Figure 1. 9.
On the basis of the analysis, it was found the impact of proximity
to Earth on the parameters characterizing accident carrier rotor helicopter. A significant impact was noted the presence of ground motion

Fig. 5. Streamline distribution in hover in the well object

Fig. 9. The impact of the hull and on the ground: a-horizontal component of
the Tx, b-swing shovel

and dynamics of loads asymmetry caller blades even in this State,
which is zawis. In perfect for insulated, rotor zawisie notes to significant changes to the parameters of its work.

Fig. 6. Streamline distribution in hover in object “Royal Castle in Warsaw”

3. Experimental analysis of helicopters’ exploitation
cases in urban agglomerations
In order perform a verification of some of the results of computer
simulation of interference phenomena taking place during the helicopter’s operation in the urban area experimental studies corresponding to the cases analyzed numerically (Fig. 10) were carried out.

Fig. 7. Streamline distribution in hover with no nearby objects

Rotor-hull interference including the impact of the near ground
was examined (Fig. 8). A Navier and Stokes model was applied to
calculate airflow for three cases of hover by helicopter W3 - SOKÓŁ
(Fig. 9): 1 – hover with the landing gear (wheels) very close to the
ground, 2 – hover at the height of the landing gear 16 m above the
ground, and 3 – hover at 32 m above the ground.

Fig. 10. The structure of the behind-rotor stream during experimental tests on
the real helicopter W3-A FALCON

Fig. 8. Streamlines: a – hover, the landing gear in contact with the surface,
b – hover, the landing gear at 16m

During a low hovering flight maneuver of the helicopter performed close to the ground at insufficient excess of the engine power
an acceleration of the craft is possible. This may be realized by the
use of kinetic energy of the carrying-rotors’ inert system, in order to
overcome the area, where the drive’s required power is greater, than
the disposable one. The result is a decrease of the carrying-rotor’s
speed. The limit condition of the permissible ratio of the rotor’s kinetic energy utilization is non-crossing of the speed limit due to a
possibility of the rotor blades’ streams detachment. The possibility of
reducing the minimal excess of the starting power by using the above
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mentioned take-off technique strongly increases the helicopter’s usability. Namely, an operational payload increases, as well as the starting ceiling at a given load. Fig. 11 shows a schematic diagram of the
distribution of forces acting on the helicopter during the maneuver of
the low hovering flight.

Fig. 11. Schematic diagram of the distribution of forces acting on the helicopter during the low hovering flight

Fig. 12 shows a comparative analysis of the Effective Translation Lift (ETL) phenomenon (instantaneous power demand growth
necessary during the spin-on-the-fly low to the ground) obtained by
a numerical analysis and compared with the results obtained from the
experimental tests carried out on the real object W3-FALCON [11].
Interference analysis of rotor-induced flow with a horizontal
influx of the stream and the method used for the determination of
the temporary power demand (ETL) phenomenon influence on the
helicopter’s load allows to specify the effective loads, as well as the
required power during the spin-up maneuver. This analysis may be
useful in a preparation of the special take-off techniques of helicopters
at their limit operational use.

4. Conclusions
The conclusions coming out from the study of the phenomenon
of interference can be useful in the process of operational use of
helicopters among buildings on heliports, particularly with regard to
the assessment of dangerous zones due to the presence of an intense
aerodynamic interference. This also applies to the use of marine helicopters based on the helidecks (ships’ boards or drilling platforms’

Fig. 12. The necessary power change along with the airspeed increase. Solid
lines: the subsequent flight tests with a sample number; the indication
of the results of the calculations of the FLUENT software: "o" is a
helicopter without a draft, "•"- a helicopter with draft (adding power
to accelerate and the "air bag" escape along with the tilt and the
speed of flight increase)

aerodromes). The usefulness of such knowledge also applies to the
designers of the air strips located on the roofs of tall buildings. Investigations were carried out due to the occurrence of operational
problems encountered by the users such as the State Fire Department
(SFD) and the Polish Air Ambulance Service (PAAS) during the relief
operations carried out by these services in towns and due to the fact of
building the elevated helipads for sanitary helicopters.
On the basis of the performed numerical and experimental studies of the aerodynamic interference of the helicopter’s flow around a
conclusion comes out, that the pilot and other users should be warned
against the situations, when the vicinity of an obstruction causes danger and that the minimal separation areas should be specified, for
which the interference phenomenon between the helicopter and the
other object may trouble the operational task.
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A Method of Evaluating Energy Consumption of the Cutting Process
Based on the Example of Hard Cheese
Metoda badania energochłonności procesu cięcia
na przykładzie sera żółtego*
The article demonstrates a method of measuring energy requirements of a cutting process as researched at the Department of
Process Engineering, Safety and Ecotechnology. The specially constructed workstation and examples of results obtained are
presented. The cutting process has been conducted using stainless steel and low-friction coated blades with each blade’s entry
conditions variables, such as speed and the angle of entry, determined. In order to compare cutting resistance caused by friction
between the blades' surface and the cut substance, wire cutting has also been performed.
Keywords: cutting, slicing, energy consumption, blade angle, speed, coating.
W artykule przedstawiono metodę badania energochłonności procesu cięcia opracowaną w Zakładzie Inżynierii Procesowej,
Bezpieczeństwa i Ekologii. Zaprezentowano skonstruowane stanowisko badawcze oraz przykładowe wyniki badań wykonane z
wykorzystaniem tego stanowiska. Proces cięcia prowadzono nożami ze stali narzędziowej oraz pokrytymi powłokami charakteryzującymi się małym współczynnikiem tarcia, przyjmując w planie badań dla każdego noża zmienne wejściowe: kąt ostrza oraz
prędkość cięcia. Aby porównać opory cięcia wynikające z tarcia materiału o powierzchnię noża przeprowadzono także cięcie
materiału drutem.
Słowa kluczowe: cięcie, energochłonność, kąt ostrza, prędkość, powłoka.

1. Introduction
One of many types of processes of industrial technology are comminution processes. They are associated with high energy consumption. One of the most frequently employed is cutting to specific size
and shape. Desired shapes are dictated by available technogy, usability, and, for produce, organoleptic effect.
The main factor that affects the cutting process and its energy
consumption is the firmness of the material which is related to its
composition, internal structure, and, in agriculture or food processing,
particular produce type, variety, sample origins, place or conditions of
production [6, 7, 8, 9]. In case of raw materials for food production,
conditions and type of thermal processing (boiling, blanching, drying,
microwaving) [13, 14] are also of significant importance.
There are also other factors influencing efficiency and energy
consumption of the cutting process; they are related to the construction and use of a particular device, including the shape and kinematicdynamic parameters of the cutting element. Until the present time,
many researchers working on the cutting process have focused on
improving the design of the cutting device, analysis of the blade parameters and their role in the process [2, 3, 5, 12].
Energy consumption of the cutting process is higly correlated
with friction between the cutting tool and the cut substance. In slicing
or cutting to size, friction depends on the physical properties and the
type of material used to manufacture the blade and specific characteristics of the surface coming into contact with the substance being
worked upon [1].

Some food items (e.g. hard cheese) are characterised by a high
friction factor. Lowering of this undesirable friction during cutting
can be achieved by, e.g., raising the blades temperature or reducing
the surface of the cutting blade coming into contact with the produce
being cut (e.g. wire cutting) [4, 10, 11].
A review of literature related to energy consumption of the cutting process showed that most studies have been done with the use
of high durability machinery and speed maintenance in quasi-static
conditions. Measuring systems at testing stations described in scientific literature, usually enable measuring of applied force in only one
direction, parallel to the direction of the main motion, which, in some
conditions, does not allow for a full analysis of the full range of forces
that are significant for the whole process [3, 4, 5, 10, 11, 13, 14].
The above limitations prompted us to create our own method and a
workstation for reaserching energy consumption of the cutting process.

2. The Goal
The purpose of our research was to use the new method in evaluation of the effect that particular tools have on energy consumption in
the cutting process.

3. Reaserch Methodology
3.1. The Workstation
“Cutting Resistance Reaserch Workstation” has been designed and
constructed in the Department of Process Engineering, Safety and
Ecology at the Mechanical Engineering Faculty of the Lublin Univer-

(*)	Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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sity of Technology. A patent application has been filed and the design
is protected under applicable intellectual property and industrial design
laws of the Republic of Poland.
One of the distinguishing qualities of this design is the capacity to
register, at the same time, forces acting in two perpendicular directions: parallel and perpendicular to the direction of the main force. A
schematic of the workstation’s layout is presented in Fig. 1.

where:

∑ Fi
i

– the sum of forces registered while cutting the

sample (N),
∆s – distance that the sample travels betweet subsequent
registered values of of the force in time (m).
Unitary energy consumption of the cutting process defined as
work needed in order to slice through a unit of surface area of the
sample is calculated from the following:
ej =

where:

L
A

L
,
A

(J ⋅ m−2 )

(2)

– slicing work (J),
– surface area of the sample that has been cut (m2).

3.2. Tools and Materials
During the energy consumption research, as the material subjected
to the cutting process we have used hard cheese ‘Podlaski’ from OSM
Wloszczowa (the producer). This produce is characterised by uniform
structure and fat content of 45% in dry matter. Slices of 10 mm were
cut off the top surface of cuboid samples of the cheese (Fig. 2).
Fig. 1. Layout schematic: 1 – steel beam, 2 – grip, 3 – cut sample, 4, 5, 6 –
posts, 7 – outside band, 8 – measuring plate, 9 – induction sensor, 10
– knife position control dial, 11 – post, 12 – induction sensor, 13 – post,
14 – base, 15 – ball bearings, 16 – post, 17 – mount, 18 – knife position
control dial, 19 – knife, 20 – post

Workstation’s layout presented in drawing 1 shows the horizontal
base (14), on which steel beam 1 moves lengthwise. Grip 2 for the
cut sample is positioned on the beam. The beam is powered by hydrolic pressure. Mount 17 is attached below the rectangular measuring
plate (8) and it holds the knife (19) with the knife position control dial
(18). Plate 8 with the knife position control dial 10 moves on ball
bearings (15), which are on top end of vertical posts 4, 5, 16, and 20.
Induction sensors 9 and 10 that measure forces acting in two mutually
perpendicular directions, are fastened to the outside band (7), which
is mounted on posts 6, 11 and 13. Information from the sensors, via
electronic measuring devices and the data card is passed on to a computer with a ‘Testing’ application installed. This application has been
created to kontrol the input from the installed data card and enables
reception of signals, their processing, visualisation and storage.
The workstation makes it possible to change the cutting knife which
enables evaluation of any influence of blade geometry (blade angle,
thickness, etc.). It is also possible to adjust the position of the knife, i.e.
entry angle and the angle of the cutting edge. Sample grip 2 is replacable and can be chosen according to any requirements related to the
properties od the sample to be cut (shape, size or method of cutting).
Another important feature of the workstation is the possibility of
performing the process at higher speeds than the quasi-static that can
be achieved while employing a high durability machine, Intron, most
commonly used by reaserchers in this field). At the present time the
range is 50–450 mm∙s−1. The workstation is equipped with a photooptical system that allows for controlling of the actual speed whille
cutting the sample.
On the basis of data collected from the measuring system, and
specifically the registered tracking of the cutting force, the value for
slicing work may be arrived at from the following equation:
L = ∫ F ⋅ ds = ∑ Fi ⋅ ∆s , (J)
S

i

Fig. 2. Cheese samples’ dimensions

Flat knives, 1.5 mm thick, 27 mm in length and 70 mm wide have
been used. In order to obtain a plane graph based on ‘Statistica’ package we had to use a set of knifes with blade angles varying from 5° to
45°. The cut was a regular slice. The angle between the cutting edge
and the direction of the cut 90°. The clearance angle was 0°.
In order to lower friction and, as a result, the energy consumption,
the cutting proces was performed employing knives coated with TiN
(Titanium-Nitrogen) and AS48 (trade name of fluoropolymer coating
produced by ‘PFP Polska’). Basic testing was done with steel knives
intended for cold cutting (NC6). The knives used are shown in Fig. 3.
Additionally, we have performed test cutting with chrome-molybdenum steel wire with 0.3 mm diameter. This choice has been made
based on initial research and literature.
All the cutting has been done in the same reaserch plane with entry values (independent variables): β – knife blade angle, V – cutting
speed, and exit values (dependent variables): directly determined: F –
cutting force, indirectly determined: ej – unitary energy consumption
of the cutting process. The value of energy consumption of the cutting,
constituting a variable dependent on the model of research, has been

(1)
Fig. 3. Test knives: a) steel NC6, b) TiN coated, c) AS48 coated
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Fig. 4. Graphs presenting result planes for all cutting tools: a) steel NC6 knife, b) TiN coated knife, c) AS48 coated knife, d) wire

related to the unit of surface area of the cut substance. Thus, we have
arrived at the unitary energy consumption of the cutting process.
A computerised image analysis workstation was employed in order to measure the surface area of the cut samples. Values of differences of energy efficiency of the cutting process while using steel
NC6 as compered to energy efficiency of the cutting process while
using other cutting tools has been calculated as follows:
R( X ) =

(

e jB − e j ( X )
e jB

)⋅100,

4. Test results and analysis

(% )

(3)

where:
Table 1. General format of the eperimental matrix
Entry values Xi
No.

Coded matrix

Physical form

X1

X2

β [°]

V x10-3 [m∙s-1]

1.

−α

0

5.0

225.0

2.

1

1

39.1

348.7

3.

+α

0

45.0

225.0

4.

−1

1

10.9

348.7

5.

0

0

25.0

225.0

6.

−1

−1

10.9

101.3

7.

0

+α

25.0

400.0

8.

0

0

25.0

225.0

9.

1

−1

39.1

101.3

10.

0

−α

25.0

50.0
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ejB – unitary energy consumption of the cutting process
with a steel NC6 knife (J∙m−2),
ej(X) – unitary energy consumption of the cutting process
with other cutting tools (J∙m−2).
Relevance of the calculated differences was tested with the Student t-test for independent testing.

For plane graphs of the experimental research we used the module Planowanie Doświadczeń of Statistica 9.0 PL software package.
Central-compositional plane for a standard rotary-uniform plane with
two independent variables was accepted. The general format of the
eperimental matrix adopted for the research plane in a normalised
(coded) and physical form is shown in table 1.
The presented values of cutting speed V also constituted the independent variable for the single-factor regression analysis while cutting with wire.
The mathematical model of the cutting process has a basic formula shown in the following equation (4):
	Y = b0+b1x1+b2x2+b12x1x2+b11x12+b22x22

(4)

Values of unitary energy consumption of the cutting process and
differences resulting from cutting with various cutting tools are shown
in table 2. Cases for which the calculated differences are statistically
relevant, assuming the relevance of α=0.05, are highlighted in gray.
Best results understood as lowered energy consumption are highest for the wire cutting technique. Differences in energy consumption
vary from 54.1% to 80.3%. Best results were achieved while cutting
with the speed of 0.225 m∙s−1, and worst for 0.050 m∙s−1.
Slicing cheese with a TiN coated knife lowered the unitary energy
consumption in all points of the test up to the value of 21.1%. Differ-
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Table 2. Values of unitary energy consumption of the cutting process and differences resulting from cutting with various cutting tools
β
[°]

V x10-3
[m∙s-1]

ejB
[J∙m-2]

ejTiN
[J∙m-2]

RTiN
[%]

ejAS48
[J∙m-2]

RAS48
[%]

ejDR
[J∙m-2]

RDR
[%]

10.9

101.3

664.4

543.3

18.2

923.2

-38.9

183.5

72.4

25.0

50.0

485.3

390.5

19.5

684.5

-41.0

222.6

54.1

25.0

400.0

868.6

848.6

2.3

1164.1

-34.0

355.1

59.1

10.9

348.7

911.5

897.6

1.5

1156.6

-26.9

331.4

63.6

5.0

225.0

1064.1

878.2

17.5

1341.0

-26.0

209.3

80.3

39.1

348.7

904.9

894.8

1.1

1125.7

-24.4

331.4

63.4

45.0

225.0

867.4

838.4

3.3

987.5

-13.8

209.3

75.9

25.0

225.0

688.4

660.9

3.9

833.5

-21.1

209.3

69.6

39.1

101.3

724.6

571.8

21.1

908.0

-25.3

183.5

74.7

25.0

225.0

688.4

660.9

3.9

833.5

-21.1

209.3

69.6

ences approaching this value were reached in four points accross the
plane of the research. The biggest difference values appeared for the
lowest values of cutting speeds.
Cutting with the knife coated with AS48, caused an increase in
unitary energy consumption in comparison to the steel NC6 knife. The
lowest variation of unitary energy consumption of the cutting process
was observed at the speed of 0.225 m∙s−1. Result planes for all cutting
tools are shown in Fig. 4.
All result planes, except the wire cutting (d) conducted for just
one variable V, share many similarities. Regression equation describing the wire cutting of cheese shows a polynomial of the second degree (8). For the tested values of the independent variable V, the lowest value of the energy consumption process appeared at the cutting
speed of 0.1013 m∙s−1.
Established regression equations describing relationships among
the variables are:
• for the process performed with steel NC6 knives:
ejB = 846.35769 – 33.26005⋅β + 0.66846⋅β2 + 1.53258⋅V – 0.000699⋅V2
– 0.00955⋅βV; 			
R2 = 0.93485
(5)
• for the process performed with TiN coated knives :
ejTiN = 583.33605 – 23.87759⋅β + 0.49226⋅β2 + 1918.20684⋅V –
1039.86427⋅V2 – 4.46894⋅βV;		
R2=0.99632
(6)
• for the process performed with AS48 coated knives:
ejAS48 = 1326.18205 – 44.67264⋅β + 0.80701⋅β2 – 20.323399⋅V +
2705.00281⋅V2 – 2.24283⋅βV ;
R2=0.9073
(7)
• for the process performed with wire:
ejDR = 237.2352 – 715.031⋅V + 2673.851⋅V2;

R2 = 0.9594

5. Conclusions
An analysis of the results allowed us to arrive at the following conclusions:
1. Experimental research confirmed suitability of the proposed
research method for analyses addressing energy consumption
of the cutting process.
2. Experimental research confirmed the existence of statistically
significant differences in energy consumption of the cutting
process while using a steel NC6 knife and knives coated with
TiN or AS48. In the assumed research plane, in case of cutting
with TiN, the differences in energy consumption approached
statistically relevant values reaching 21.1%. These were points
corresponding to the lowest cutting speeds of the assumed
plane of research. Energy consumption differences observed
while cutting with AS48 coated knife appear to be statistically
relevant in all points of the researched plane. However, this is
the result of the increased energy consumption of the process.
3. Experimental research indicated that the wire cutting unitary
energy consumption of the process significantly differs from
the unitary energy consumption of the steel NC6 cutting process , with the results ranging from 54.1% to 80.3%.
4. With the exception of the wire, the characteristics of changes
in the unitary energy consumption were similar. It increased
with the speed applied. It was minimal for blade angle of 25°.
5. Mathematical models of relationships between the energy consumption and entry values for the presented cutting techniques
could provide a tool for technicians and designers in efforts of
controlling and directing the cutting process with the highest
energy efficiency.

(8)
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Experimental methods for determining uncertainty
of measurement using inspection probes
Doświadczalne metody wyznaczania niepewności pomiaru
sondami przedmiotowymi*
The paper presents the results of determining uncertainty of measurement using an inspection probe on numerically controlled
vertical milling machines. To do the measurements, methods developed for coordinate measuring machines were employed. For
the measurement system consisting of a vertical machining center FV-580A and OMP60 touch probe, the uncertainty of measurement was determined for the coordinates of the point, one-dimensional length measurement, two-dimensional length measurement,
as well as for length measurement using multiple measurement strategies.
Keywords: uncertainty of measurement, CNC machines, inspection probe.
W pracy przedstawiono wyniki wyznaczania niepewności pomiaru sondą przedmiotową na frezarkach pionowych sterowanych
numerycznie. Do pomiarów zaadaptowano metody opracowane dla współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Dla systemu
pomiarowego składającego się z centrum obróbkowego FV580A i sondy OMP 60 wyznaczono niepewność pomiaru: współrzędnych punktu, jednowymiarowego pomiaru długości, dwuwymiarowego pomiaru długości oraz pomiaru długości z zastosowaniem
przedmiotu niekalibrowanego.
Słowa kluczowe: niepewność pomiaru, obrabiarki CNC, sonda przedmiotowa.

1. Introduction
Inspection probes have become a standard feature of CNC machine tools. These probes are mainly used to determine workpiece
position in the mill area and for inter operational dimensional control. Given the present developments in computer software and special equipment for machine tools, technological capabilities of onmachine measurement systems are greatly enhanced. Owing to the
integration of measurement systems with CNC machine tool controls,
special software interfaces such as PC-DMIS NC GAGE or STEP-NC
could be created. These systems allow for performing measurement
cycles directly on the machine tool, without using postprocessors.
They also allow for creating reports on the conducted measurements.
The development in modern software (OMV) allows for controlling
dimensional conformity of a workpiece with the CAD model. Reverse
engineering can also be applied.
Irrespective of its purpose, the use of a machine tool equipped
with an inspection probe requires that measurement inaccuracy of
such system be defined. Using the inspection probe to locate the zero
point when machining in several positions can lead to the accumulation of measurement errors, which – in turn – can lead to the unconformity of workpiece shape and dimensions.

2. Inaccuracy of measurement by inspection probes
Determining uncertainty of measurement using an inspection
probe is a complex problem. Manufacturers of inspection probes usually provide unidirectional repeatability (2σ) as the parameter that
characterizes measurement inaccuracy. Yet, it is only one of many
components of uncertainty budget. Other components characterizing
the probe pertain to its calibration, direction of the stylus tip access to

the workpiece being measured [2], or repeatability of fix [9].
The accuracy of measurements made by inspection probes depends on the machine-holder-workpiece-tool (MHWT) arrangement.
For this reason, both geometric and kinematic accuracy of the machine tool, the accuracy of standards as well as of positioning have
a considerable effect on measurement accuracy [2, 13, 14]. To date,
no uniform methods for determining measurement uncertainty of a
measurement system by an inspection probe have been developed. In
the works [13] and [14], measurement inaccuracy is evaluated based
on the difference between the measurement result of a hole diameter
obtained using a probe and a coordinate measuring machine. The observed differences are considerable, as the values vary even by 1 mm.
Based on the results of measuring geometric accuracy of a machine
tool by a laser interferometer and of measuring a certified gauge ball,
the authors of the work [2] created a map of errors with pre-travel
variation depending on the access direction. The authors of [5] take
advantage of the difference between the probe-measured dimensions
before and after the first and second pass of the machine tool. The obtained measurement results and evaluation of inaccuracy of the measurement system equipped with an inspection probe presented in [2, 5,
13, 14] were employed to correct the tool path, which – according to
the authors—led to the expected improvement in workpiece quality.
The presented methods for determining inaccuracy cannot, however,
be applied to evaluate inaccuracy of dimensional control effected inbetween the operations and after the machining process. To this end,
the method described in [11] can be employed; it is based on measuring the material standard of size in accordance with the procedures
used to verify coordinate measuring machines.
Apart from instrumental errors generated by measurement systems, the workpiece being measured can also become a source of

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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measurement errors [1]. Systematic uncertainty resulting from the
temperature of the workpiece being measured is of vital importance in
the case of on-machine measurement systems. Considerable amounts
of heat generated during the machining process (even up to 20% [6])
are accumulated inside the workpiece, thus causing an increase in its
temperature. The temperature distribution over the workpiece volume
is uneven, which results in uneven strains [6]. The problem of thermal
strains generated in the course of machining a thin-walled profile has
also been analyzed in [3]. The work analyzes the time change in temperature and thermal strain distributions. In both cases, the distributions were uneven, and the regions of maximum strains only slightly
corresponded with the regions in which the maximum temperature
was observed. After the machining process, a further increase in strain
was observed. It is vital if one takes the use of inspection probes into
consideration. Unfortunately, the experiment was stopped 5 seconds
after the end of the machining process. The time needed to substitute the tool with the inspection probe as well as the duration of a
measurement cycle itself are usually much longer. Therefore, another
crucial problem of measurement uncertainty is to investigate changes
in workpiece dimensions after the machining process, in the course of
workpiece cooling.

measurement uncertainty of length using an uncalibrated workpiece
was determined by means of the instructions given in [8].

3.1. Measurement uncertainty of the coordinates of the
point
The repeatability of measuring the coordinates of the point is
affected by the repeatability of position and stability of pre-travel
length. The measurements of the coordinates of the point were made
for the point located on the measurement plane of the gauge block of
class 1. The block was placed in a specially designed handle, thanks
to which the block could be placed in such way that its measurement
planes were not parallel to any of the base planes of the machine. Fig.
1 shows the designed handle.

3. Methodology and measurement results
The measurement system consisted of a machining center FV580A with the Fanuc 0iMC control, equipped with a direct measurement system, and of the Renishaw OMP 60 touch trigger probe. The
maximum travel of the table and machine tool spindle are as follows:
for the X axis – 580 mm, for the Y axis – 420 mm, and for the Z axis
– 520 mm. The machine is available in the Department of Production
Engineering and it is used by both the Department staff and students
to conduct scientific research. The probe technical specifications are
given in Table 1.
Table. 1. Technical specifications of OMP 60.
Sense directions

±X, ±Y, ±Z

Signal transimssion

optical-infrared 360°

Transmission range

6m

Unidirectional repeatability
(2 σ using standard stylus)

± 1μm

Stylus trigger force
XY minimum
XY maximum
Z
Stylus overtravel
XY
Z

0.75 N
1.4 N
5.3 N
±18°
11mm

Inspection probes are based on the coordinate measurement
technique. To date, no standards for determining the uncertainty of
measurement for inspection probes have been established. In the tests,
the methods developed for coordinate measuring machines were employed. For the measurement system consisting of a machining center
FV-580 A and OMP 60 touch trigger probe, the uncertainty of measurement was determined for:
• the coordinates of the point,
• a one-dimensional length measurement
• a two-dimensional length measurement
• a length measurement using multiple measurement strategies.
In order to determine the measurement uncertainty of the coordinates of the point and one- and two-dimensional length measurements, computational algorithms used in the calibration of instruments and measurement systems described in [4] were employed. The
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Fig. 1. Designed model of the handle used to measure the coordinates of the
point

The coordinates of the vector components normal to the measurement plane were [−0.8924; −0.4462; −0.0667]. The measuring of the
coordinates was repeated 10 times, each time changing the travel path.
The probe traveled with the velocity vf of 1000 mm/min, while the
measuring motion velocity vf was of 50 mm/min.
The standard uncertainty of measuring the coordinates consists
of the uncertainty resulting from the dispersion of the measurement
values uA evaluated by the Type A method and the uncertainty which
results from the resolution of the measurement system uR. The standard uncertainty ua is taken as the standard deviation of the arithmetic
mean [4], calculated in accordance with the formula (1):
n

ua =

2

∑ (xi − x )

i =1

(1)

n (n − 1)

where ua is the standard uncertainty, x is the arithmetic mean, n is
the number of measurements, xi is the x coordinate obtained in the
i-measurement.
The measurement system resolution r was of 0.001, which resulted from the linear encoders the machine tool was equipped with.
The effect of the resolution was estimated using the Type B method,
adopting the rectangular probability distribution:
u = ua2 + u R2 = ua2 +

r2
3

(2)

where: u is the combined standard uncertainty, ua is the standard uncertainty, uR is the resolution uncertainty, r is the variation of indications.
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Table. 2. Measurement results of the coordinates of the point.
Travel path

100 mm

Coordinate

200 mm

300 mm

X

Y

Z

X

Y

Z

X

Y

Z

Standard uncertainty
ua [mm]

0.0003

0.0001

0.0000

0.0003

0.0003

0.0000

0.0011

0.0004

0.0001

Combined standard
uncertainty u [mm]

0.0007

0.0006

0.0006

0.0007

0.0007

0.0006

0.0012

0.0007

0.0006

Expanded uncertainty
U [mm]

0.0014

0.0012

0.0012

0.0014

0.0014

0.0012

0.0024

0.0014

0.0012

In order to evaluate the properties of instruments and measurement systems, the expanded uncertainty was employed, calculated by
the formula:
U = k ⋅u

(3)

where U is the expanded uncertainty, k is the coverage factor, u is the
combined standard uncertainty.
The coverage factor k is selected depending on the assumed trust
level. In technical measurements, the trust level is set to 0.95, while
the coverage factor k is set to 2 [4], on the assumption that the uncertainty budget components are subject to the normal distribution. In the
case of measuring the uncertainty of the coordinates of the point using
the inspection probe, at least one of the components does not meet this
condition. Based on the analyses presented in [7], when evaluating the
Type B uncertainty it can be assumed that k is equal to 2 also for the
uniform distribution. Table 2 presents the measurement and calculation results.
It can be observed that the travel path affects the value of uncertainty, yet this effect is insignificant. The length of the travel path was
measured along the direction determined by the vector normal to the
plane, therefore the probe motion along the particular axes has different values, which results in different values of the uncertainty ua.

L = L + PEx + Pt + Pr

where L is the length of the gauge block, L is the arithmetic mean,
PEx is the correction resulting from the systematic indication error, Pt
is correction of the temperature difference between the gauge block
and measurement system model, Pr is the correction of changing the
gauge block length that results from the unparallelity of the gauge
block position relative to the machine axis.
The systematic indication error is calculated from the dependence
(5), while the correction PEx is calculated using the dependence (6)
E x = L − LN

(5)

where Ex is the systematic indication error, LN is the nominal length
of the gauge block.
PEx = − E x

(6)

It was assumed that the corrections Pt= 0 and Pr= 0 [11]. The
combined standard uncertainty was determined using the following
dependence:

3.2. Uncertainty of one-dimensional length measurement
Even though the coordinate measuring technique is based on, first,
measuring the coordinates of the points and then, with the application
of measurement algorithms, relevant values are determined, it is not
possible to determine the uncertainty of measurement of length based
on the measurement uncertainty of the coordinates. Determining the
one-dimensional measurement inaccuracy by means of an inspection
probe for particular axes was conducted using the material standard
of size, i.e. gauge blocks of class 1. A detailed description of the conducted research is given in [11]. The equation of the measurement has
the following form:

(4)

u = ua2 + u L2 + u R2 = ua2 +

te 2 r 2
+
6
3

(7)

where u is the combined standard uncertainty, ua is the standard uncertainty resulting from dispersion, uL is the uncertainty of the gauge
block length, uR is the resolution uncertainty, te is the limit deviation
of the gauge block length, r is the variation of indications.
The nominal length was taken as the real length of the gauge
blocks, with a dimensional tolerance limit defined as the upper and
lower limits of the length variation range [16]. The limit deviations

Table.3. Measurement results of gauge block lengths.
X Axis
Gauge block dimensions,[ mm]

Y Axis

Z Axis

100

150

200

300

100

150

200

300

50

100

150

Mean, mm

100.002

150.004

200.003

300.010

100.007

150.009

200.001

300.001

50.006

100.010

150.017

Standard uncertainty
ua, [mm]

0.0005

0.0005

0.0005

0.0005

0.0004

0.0003

0.0003

0.0003

0.0001

0.0003

0.0001

Combined standard
uncertainty u, [mm]

0.0006

0.0006

0.0007

0.0008

0.0005

0.0005

0.0006

0.0007

0.0004

0.0005

0.0005

Expanded uncertainty
U, [ mm]

0.0012

0.0012

0.0014

0.0016

0.0010

0.0010

0.0012

0.0014

0.0008

0.0010

0.0010

Systematic indication
error, [mm]

0.002

0.005

0.003

0.010

0.007

0.009

0.001

0.001

0.006

0.010

0.017

Correction PEx, [mm]

−0.002

−0.005

−0.003

−0.010

−0.007

−0.009

−0.001

−0.001

−0.006

−0.010

−0.017

Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol.15, No. 3, 2013

248

S cience and Technology
of the length te had the following values: gauge block Table. 4. Two-dimensional measurement uncertainty of the gauge block length [10]
L = 50 mm – te =±0.4 μm, L = 100 mm – te = ±0.6 μm,
Gauge block length [mm]
50
100
150
200
300
L = 150mm – te =±0.8μm, L = 200mm – te =±1μm, L
= 300mm – te = ±1.4 μm and L = 400 mm – te = ±1.8
Mean [mm]
50.0091 100.0014 150.0116 200.0236 299.9990
μm [16]. The triangular probability distribution was
0.0004 0.0004 0.0003 0.0005 0.0004
Standard uncertainty ua [mm]
assumed, with the center in the nominal dimension of
0.0002 0.0002 0.0003 0.0004 0.0006
Gauge length uncertainty uL [mm]
the gauge block. The measurement system resolution
0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006
System resolution uncertainty uR [mm]
was 0.001 mm. The variability of indications r was estimated to be of ±0.0005 mm, assuming the triangular
0.0002 0.0004 0.0006 0.0008 0.0013
Cosine error uncertainty ucos [mm]
probability distribution. The combined standard uncerCombined uncertainty u [mm]
0.0007 0.0007 0.0006 0.0008 0.0009
tainty was calculated from the dependence (7), while
Expanded
uncertainty
U
[mm]
0.0014
0.0014 0.0012 0.0016 0.0018
the expanded uncertainty was calculated using the de−0.0091 −0.0014 −0.0116 −0.0236 0.0010
Correction PEX [mm]
pendence (3), on the assumption that the coverage factor k had a value of 2. Table 3 presents the measurement
results of the gauge block lengths as well as inaccuracy
Table. 5. Two-dimensional measurement uncertainty of the ring diameter [10]
calculation results.
Mean[mm]
49.9480
Analyzing the results presented in Table 3, it can be observed that
in all cases the systematic indication error has considerably greater
Standard uncertainty ua[mm]
0.0010
values than the measurement inaccuracy. This is caused by the stylus
0.0002
Uncertainty of gauge length uL [mm]
head motion parallelity to the linear encoders and the rectilinearity of
[mm]
0.0006
Syatem
resolution
uncertainty
u
R
this motion.

3.3.	Uncertainty of two-dimensional length measurement
As shown in numerous publications on the coordinate measurement technique, e.g. in [12], determining the uncertainty of one-dimensional length measurement cannot be used to evaluate the accuracy of measurements which are not parallel to the machine tool axis
or to the measurement of diameters. The two-dimensional uncertainty
of length measurement was determined based on the measurements of
the gauge ring and gauge blocks of class 1 positioned at an angle of
28° to the X axis of the machine tool. A detailed description of this is
given in [1]. The equation for measuring the gauge blocks takes the
following form:
L = L + PEx + Pt + Pr

(8)

where L is the gauge block length, PEx is the correction resulting from
the systematic indication error, Pt is the correction of the temperature difference between the gauge block and the gauge measurement
system, Pr is the correction of the gauge block length resulting from
the unparallelity of the gauge block position relative to the indicated
measurement direction.
The temperature correction can be omitted given the long time
needed for leveling the temperatures of the gauge blocks and machine
tool units. The correction of the gauge length resulting from the position relative to the measurement direction Pr had a value of 0, while
its uncertainty was estimated according to the scheme given in [10].
The correction PEX was calculated according to the dependences (5)
and (6). The assumed standard uncertainty was calculated according
to the dependence (9):
2
u = ua2 + u L2 + u R2 + ucos
a

(9)

where u is the combined standard uncertainty, ua is the standard uncertainty, uL is the uncertainty of the gauge length, uR is the resolution
uncertainty, and ucosα is the uncertainty of the gauge position.
The gauge length uncertainty and resolution uncertainty were calculated in the same way as when calculating the one-dimensional uncertainty. Table 4 presents the results of determining the two-dimensional uncertainty of length measurement, using the gauge blocks,
whereas in Table 5 the results of determining it using the gauge ring
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Combined uncertainty u [mm]

0.001

Expanded uncertainty U[mm]

0.002

Correction PEX [mm]

+0.0552

with 50+0.0005diameter. To measure the ring, there was no need to take
the positioning accuracy into account.
In the case of parts produced using the machine tool, the uncertainty component resulting from the positioning accuracy cannot be
taken into consideration, as the positioning conformity between the
measured planes and the assumed model depends on the production
accuracy. The repeatability of the investigated measurement system
for both cases was satisfactory, while the systematic indication error
had high values.

3.4. Uncertainty of length measurement using multiple
measurement strategies
The standards for determining the uncertainty of measurement
using the coordinate measuring machine based on the measurement
of an uncalibrated workpiece are still being developed. Some instructions can be found in ISO/CD TS 15530-2 Geometrical Product Specification (GPS). Coordinate measuring machines (CMM): Technique
for determining the uncertainty of measurement. Part 2: Use multiple
measurement strategies [8]. According to this project, any part from
the batch is measured at different positions, with different measuring
strategies for every position. Such measurement is then used to determine the following parameters of uncertainty: urep which denotes the
uncertainty of the obtained measurement repeatability connected with
the measuring of the same element at different orientations, as well
as ugeo which denotes the uncertainty component connected with the
product geometric accuracy. Likewise, the measuring of the gauge
length is conducted. The gauges should be measured in the same
measuring volume in which the product was measured. The measuring should be made three times, in three different directions, each time
with a different arrangement of the measuring points. The standard
uncertainty is calculated in accordance with the dependence (10):
2
u = swz
+ s 2p

(10)

where: u is the uncertainty of measurement, sp is the standard deviation of the workpiece , sw is the standard deviation of the model.
In order to determine the uncertainty of measurement using the
method described above, the workpiece shown in Fig. 2 was designed.
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The workpiece was produced on a vertical machining center FV580A
equipped with the numerical control Fanuc 0iMC. The programme
controlling the work of the vertical machining center was generated
from the NX6 system. To this end, a 3D model was designed and machining scheme was developed, whose particular stages are shown in
Fig. 3. In the machining process, a carbide end-mill (two blades) with
16 mm diameter was used. The machining parameters of rough milling were as follows: the milling cutter speed n was of 4500 rpm, the
feed vf was of 1200 mm/min; in finish milling the parameters were: n
= 6000 rpm and vf = 800 mm/min, respectively. In the course of milling, the workpiece was cooled using an oil emulsion.

• Pocket 1 (nominal dimension – 30 mm),
• Pocket 2 (nominal dimension – 20 mm).

Fig. 4. Geometric features of the measured workpiece

In order to enhance the measurement process, Productivity+ was
used on the machine. To measure the characteristic features of the
workpiece (hole, pocket, rib), a relevant measuring cycle was used.
The change in the measurement strategy consisted in using three and
four sampling points when measuring the hole (Fig. 5) and in using
the measurements on three different levels, determined starting from
the taken zero point (the upper, left, front corner of the workpiece).
The employment of these variables allowed for considering the effect of shape deviations of the element being examined (e.g. ovality),
as well as considering the effect of the tool and its possible strains.
The pockets and ribs were measured using a varying number of the
sampling points (3, 5 and 7) on the level distanced by 5 mm from the
upper plane of the workpiece (Fig. 6).
a)

b)

Fig. 2. Dimensions of the uncalibrated workpiece

a)

b)

c)
Fig. 5. Strategy for measuring the hole: a) measurement with 3 sampling
points, b) measurement with 4 sampling points

a)

b)

c)

Fig. 3. Tool paths in consecutive stages of milling: a) outer surface roll forming,
b) rough milling of ribs and circular pocket, c) roll forming of ribs and
circular pocket

The measuring of the workpiece was conducted in two stages in
order to better visualize and observe differences between the dimensions of its particular elements as well as to eliminate expansion errors. The first stage was conducted immediately following the end of
the milling process when the workpiece temperature was still high –
this stage is later referred to as “hot measurement.” The second stage
of the tests was conducted 24 hours later, when the temperature of the
workpiece and moving knots of the machine tool was leveled to the
ambient temperature of 20°C.
The hot measurement consisted of three measuring series, in each
series the following workpiece elements were inspected (Fig. 4):
• Hole diameter (nominal dimension – 40 mm),
• Length (nominal dimension – 135 mm),
• Rib A (nominal dimension – 58 mm),
• Rib B (nominal dimension – 58 mm),

Fig. 6. Strategy for measuring the ribs and pockets: a) measurement with 3 sampling points, b) measurement with 5 sampling points, c) measurement
with 7 sampling points

Such selection of points is in a way a compromise, as the optimum
solution to achieve measurement accuracy would have been to select
as many sampling points as possible (due to the fact that with an increase in the number of points, the uncertainty of profile evaluation decreases). Yet, an excessive increase in the number of sampling points
can have a negative effect on the uncertainty of measurement, because
every sampling point will be burdened with the measurement system
error, which affects the coordinate measurement result. Such solution
is especially vital in the case of measurements performed on machine
tools and – to a lesser degree – in the case of measurements performed
under laboratory conditions. Besides affecting the measurement accu-

Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol.15, No. 3, 2013

250

S cience and Technology
Table 6. Measurement results of the uncalibrated workpiece
Start time

after 1min

Dimension

Hole

Length

Rib A

Rib B

after 24 h
Pocket
1

Pocket
2

Hole

Length

Rib A

Rib B

Pocket
1

Pocket
2

Mean, [mm]

39.908 135.035 58.030

58.023

29.952

19.952

39.909 135.034

58.034

58.030

29.944

19.946

Standard deviation of dimension sp [mm]

0.0016

0.0035

0.0007

0.0027

0.0009

0.0031

0.0027

0.0005

0.0025

0.0012

0.0009

0.0022

Standard deviation of gauge swz, [mm]

0.0004

0.0015

0.0009

0.0009

0.0009

0.0009

0.0004

0.0015

0.0009

0.0009

0.0009

0.0009

Standard uncertainty u, [mm]

0.0017

0.0039

0.0012

0.0029

0.0013

0.0032

0.0028

0.0016

0.0026

0.0015

0.0013

0.0024

Expanded uncertainty U, [mm]

0.0034

0.0078

0.0024

0.0058

0.0026

0.0064

0.0056

0.0032

0.0056

0.0030

0.0026

0.0048

racy of the workpiece shape, the number of measuring points has also
a considerable effect on the duration of a measuring cycle.
Productivity+ registered the measurement results in a declared
memory cell of the Fanuc system. The results were then transferred
to a spreadsheet in which the necessary calculations were made. The
following gauge lengths were used: for the dimensions of 58 mm, 30
mm and 20 mm a 50mm length gauge block of class 1 was used, for
a dimension of 135 mm a 150 mm length gauge clock of class 1 was
used, for the 40 mm diameter hole a 50 mm diameter gauge ring was
used. Table 5 presents the results of the measurements and calculations of measurement uncertainty.
For the comparison reasons, the sample workpiece was measured
using the coordinate measuring machine whose measurement uncertainty u1 given by the manufacturer is of ±( 2.5 +L/250) µm, where
L was the length measured in mm. The following results were obtained:
• Hole diameter – 39.911 mm,
• Length -135.042 mm,
• Rib A – 58.017 mm,
• Rib B – 58.019 mm,
• Pocket 1- 29.951mm,
• Pocket 2 – 19.945 mm.

4. Result analysis and conclusions
The measurement results described in the present paper are unequivocal. The results of the uncertainty measurement of the coordinates of the point given in Table 2 demonstrate that in most cases the
standard uncertainty ua is lesser than the one-dimensional repeatability
given by the manufacturer. It is only in the case of the uncertainty of
measurement of the X coordinate that it slightly exceeds this value for
the 300 mm travel path. Therefore, the main reason for the scatter of results is caused by the resolution of the measurement system. It is worth
noticing that the results of measurement of the Z coordinate are stable.
This is due to the probe design. This can also be observed analyzing
the results of determining the one-dimensional uncertainty of measurement of length that are given in Table 3. In the case of the gauge blocks
parallel to the Z axis, the standard uncertainty ua has lower values than
in other cases. Analyzing the results presented in Table 3, it can be observed that the standard uncertainty ua of the on-machine measurement
system using the OMP60 is much lower than the systematic indication
error. The high values of the systematic indication error are caused
by lack of parallelity of the head motion to the linear encoders, while
the considerable differences in the values of this error results from the
misalignment of this motion. This is due to the geometric accuracy of
the machine tool and the condition of its power units.
Analyzing the results presented in Table 4, it can be observed that
the standard uncertainty of Type A (which results from the repeatability of measurements) has low values and does not exceed 0.5 µm
in the whole investigated measurement range. The combined standard
uncertainty depends on the length of the gauge block being measured.
This results from two components – the uncertainty of the gauge
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length uL and the uncertainty resulting from the precision of setting
ucosα. In the case of the workpieces produced on the machine tool,
the uncertainty component resulting from the accuracy of positioning
can be omitted, because the compatibility between the position of the
planes being measured and the assumed model depends on the precision of production. The repeatability of the investigated measurement
system is satisfactory, while the systematic error has high values.
Comparing the results given in Table 4 with the results of determining
the unidirectional uncertainty given in Table 3, it can be claimed that
in the case of 50, 100, 150 and 300 mm length gauge blocks, such
correction values result from the geometric accuracy of the machine
tool, while the high value of the systematic error of the 200mm length
gauge block results from is probably caused by its relatively inaccurate positioning.
Given in Table 5, the measurement results of the gauge ring demonstrate that the standard uncertainty of Type A is almost by two times
higher than in the case of the 20mm length gauge block (the worst
case). Also, the corrections for the gauge ring have considerably higher values than the corrections for the gauge blocks. This is due to a
different way of ball radius compensation when measuring the planes
and circles.
Comparing the measurement results of the uncalibrated workpiece
presented in Table 6, it can be observed that the dimensions of the
sample workpiece measured immediately after the end of the machining process and after a 24-hour time lapse can be considered identical
(except for the dimensions of pocket 1 and pocket 2). The measuring
cycle lasted for about 30 minutes. The workpiece underwent cooling during this period of time. Pockets 1 and 2 were measured at the
beginning of the measuring cycle, i.e. when the effect of the thermal
expansion caused by the milling process was the most significant.
These factors led to the differences in the results of the measurements
taken immediately after the process and after the 24-hour time lapse.
The difference in the dimensions caused by the occurrence of thermal
strains was also observed in the values of the standard deviations of
the workpiece. Comparing the standard deviation of ‘length’ (nominal
dimension of 135) whose value was of 0.0035 after the machining
process and of 0.0005 mm after the 24-hour time lapse, it can be
claimed that the temperature decrease in the course of the measuring cycle led to the change in the dimensions and, consequently, to
the dispersion of their measured values. When measuring the hole, a
reverse situation could be observed: a higher scatter of results of the
diameter measurement was obtained after 24 hours. According to the
measurement of the hole using the coordinate machine, the cylindricity deviation was of 0.006 mm – conicity (diameter decreases together
with depth). The measurements of the hole using the probe were made
at three depths, starting from the highest one. It partially compensated
the diameter decrease caused by the temperature decrease. The onmachine measurement system using the OMP 60 and the coordinate
measuring machine had different control and measurement software.
In effect, different measuring strategies had to be employed, which –
combined with the geometric deviations of the workpiece (deviations
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of the plane parallelity and flatness, cylindrical deviations) can cause
differences in measurement results that exceed the acceptable differences resulting from metrological properties of measurement systems.
The present paper described various methods for determining the
uncertainty of measurement of the on-machine measurement system
using the OMP 60 probe. The discussed methods differ in terms of
their labor-consumption. The most labor-consuming methods are
based on the measurement of the material standard of size. Additionally, they require interpolating corrections for the systematic error of
the dimensions different from the ones used for the gauge blocks or
gauge rings. The advantage of these methods is that the calibration
once made can then be used when measuring other workpieces. The
method with the uncalibrated workpiece is less labor-consuming, but
the determined uncertainty of measurement has higher values than the
uncertainty of calibration. A clear disadvantage of this method is the
fact that it can only be applied to a specific workpiece.
Based on the measurement results and their analysis, the following observations were made:

• selecting the method for determining the uncertainty of measurement should depend on its purpose;
• if the purpose of the measurement is to locate the zero point,
the uncertainty of measurement of the coordinates of the point
should be determined;
• if the purpose of the measurement is to perform an inter operational control, after-machining control or reverse engineering, then the method based on the uncalibrated workpiece can
be employed proved that the machining technology allows for
minimizing thermal strains;
• if the machining process generates considerable amounts of
heat, the following need to be determined: unidirectional uncertainty of measurement for the dimensions parallel to the
axis, bidirectional uncertainty of measurement using gauge
blocks for the dimensions in the XY plane, for holes – bidirectional uncertainty of measurement using a gauge ring.
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An energy absorber in the form of a thin-walled column
with square cross-section and dimples
Absorber energii w postaci cienkościennego słupa
o przekroju kwadratowym z wgłębieniami*
The object of the research was a thin-walled energy absorber made of aluminium in the form of a column having square crosssection and a series of dimples in the corners. As the possibilities of practical applications of the absorber appear to be considerable, the paper presents prospects of building a palletization head. An influence of the global initial deflections on sub-critical form
of the equilibrium path was examined. This was an attempt to assess the structure’s susceptibility to deviations of the column’s axis
from the ideal one. In the article a way of the column’s model construction was described in detail. The model takes into account
the corner dimples, the initial deflections and the perturbations caused by geometrical imperfections. Advantages of the new solution were presented in comparison with a column having smooth walls.
Keywords: energy absorber, damage, palletization head.
Obiektem badań jest cienkościenny absorber energii w postaci słupa o przekroju kwadratowym z szeregiem wgłębień w narożach
wykonany z aluminium. Możliwości zastosowań praktycznych wydają się duże, przedstawiono perspektywę dotyczącą budowy
głowicy do paletyzacji. Bada się wpływ globalnych ugięć wstępnych na podkrytyczną postać ścieżki równowagi, jako próbę oceny
wrażliwości tej konstrukcji na odchylenia od osi idealnej słupa. W pracy przedstawiono szczegółowo sposób budowy modelu słupa
z wgłębieniami oraz ugięciem wstępnym i zaburzeniami imperfekcjami geometrycznymi. Zalety nowego rozwiązania przedstawiono w porównaniu ze słupem o gładkich ścianach.
Słowa kluczowe: absorber energii, zniszczenie, głowica do paletyzacji.

1. Introduction
During the operation of the machinery sometimes a collision and
damage takes place in result of a human mistake or a machine’s failure. In 2011 in one of the sugar factories a robot with its’ working
head hit a pallet full of sacks, as result of the operator’s mistake. Damage appeared not only in the head, but also a serious breakdown of
the robot occurred (one of the robot’s arms was broken and another
one fractured). The damaged robot with its working head is shown in
Fig. 1. Such a serious breakdown during a sugar campaign is a serious
problem, as the production line cannot have long-lasting shutdown. A
repair of the working head is not simple, but it is cheap enough and
relatively quick. The robot’s breakdown is incomparably more expensive, it needs highly skilled crew and usually long delivery time of
spare parts. From that practical point of view, i.e. issues of a concrete
plant, the reliability of production line, understood as a probability
of the above described collision and a minimization of its negative
effects is certainly an important matter. The minimization of negative
effects means costs of repairs and the time spent for complete reconditioning of the production line.
The paper treats of minimization of negative effects of such events
by introducing in the working head’s structure special zones able to
absorb large energy and impact. Particularly dangerous are these impact events, in which the compliance of the working head’s operating
elements cannot be exploited and in result the impact is transferred
in its major part to the head’s arm and farther to the robot’s wrist. In
many palletization heads the frame is bipartite with both parts joined
by compliant elements. However, such structural solution not always
can absorb the destructive energy and – on the other hand often
renders it difficult to gain sufficient stiffness of the frame.

The current paper is a study of some engineering conception and
precedes the planned laboratory experiment, as well as practical application. It is concentrated on some case of a thin-walled column
with dimples, which could later serve as an energy absorber in working heads of robotized production lines, but also in other applications,
where the thin-walled structure is expected to absorb large energy.
Introduction of the dimples had in target to make the column more
compliant, ordering of the structure’s destruction process, such that
the element underwent the concertina folding and thus saved the damage sensitive parts of the equipment from destruction. This would

Fig.1.

The industrial palletizing robot’s break-down which occurred in one of
the sugar factories

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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naturally reduce the total cost of repairs and the time of shutdown
after the break-down.
In the paper an influence of the global initial deflections (the initial curvature of the column’s axis) on subcritical form of the equilibrium path
was examined. The meaning of these analyses consists in an assessment
of the structure’s sensitivity to a deviation of its axis from its ideal shape. A possibility of performing by the absorber its function even when it
underwent meaningful deviation was also tested. Reliable results were
gained for very large deformation. A comparison was performed of the
behaviour of the columns with dimples and those with smooth walls in
the aspect of their ability to absorb the impact energy.
The subject of the limit load-carrying ability of isotropic columns with square cross-section has been well recognized so far. However, there is a considerable lack of papers on practical applications
of the above described phenomena. Many articles depict experimental
tests of such structures, for example [8,9,16,17]. Abramowicz [1,2]
dealt with steel columns, among others, in the aspect of their application as energy absorbers. In the works [18,19] Teter considered a
phenomenon of interactive buckling of analogous structures within a
static and a dynamic regime. The works of Langseth and Hopperstad
[10, 11] concentrated on the columns made of aluminium. Meng and
Wierzbicki [13, 20, 21] analysed failure mechanisms of closed crosssection columns. However, no articles concerning columns with corners shaped as described above (with dimples) were found in the open
literature. Even though in [12, 14] the authors studied the behaviour of
tubular columns with dimples, these flaws were treated as damage and
each column had only one dimple at a time. This allows to presume,
that the presented study of a thin-walled structure can be considered
as unique.

2. Object of research. A model of column with dimples
The object of the analysis was a model of the hollow column with
a square cross-section □68x1 made of aluminium alloy EN AW6060T6 (Re=175 MPa, Rm=250 MPa, ν=0.33). This material exhibits linear hardening during plastic flow (E=70000MPa, Et=937,5MPa). The
column’s height was assumed to be six times greater than its average
cross-section dimension l=6x67=402 mm. The analysis of buckling
modes of a smooth column (without dimples) yielded a location of
nodal line for the first mode. This allowed to place the corner dimples
properly. The process of modelling of the column with dimples was
realized with the Catia v. 5 software package in the Generative Shape
Design module. The model of the column with a magnified corner
dimple is presented in Fig. 2.
The dimple’s geometry was characterized by the main radius
R=30 mm, whereas its surface passed into the column’s wall with

another radius r=6 mm. The depth of the dimple was 6.7 mm, what
equalled 10 % of its width. As it is shown in Fig. 2, quads of dimples
were made at five levels every 67 mm. A surface model elaborated in
the Catia v. 5 software was fully parameterized. Thus, the location and
the geometry of the dimples could be modified very easily.
The model of the column was subsequently imported to the
ABAQUS software environment in order to perform the Finite Element Analysis (FEA) [3]. The analysis was performed in three stages:
1. An analysis of the buckling eigenmodes of the column with
dimples, calculations of the critical force,
2. An elaboration of the column’s models with some global initial deflection (initial curvature of the axis); the models differed among each other with an amplitude of the initial deflection (from 0 to 5 mm every 0.5 mm);
3. Performing a static nonlinear analysis with many variants of
compressed column with dimples.
The way of modelling of the phenomena taking place in the compressed columns did not differ from some procedures presented in [4,
6]. Similar multi-stage way of modelling was shown in [5, 7, 15].
In all stages the same boundary conditions, as well as loading
conditions were applied. Due to the fact, that in the planned experiments the real columns will be loaded through the existing grips with
articulated support and that the current paper is a pre-experimental
study, a special care is taken about a conformity of the real and the numerical boundary conditions. In the FEA model two reference points
RP1 and RP2 were established and by the “Coupling” type constraints
the column’s boundaries were fixed to them in stiff. The reference
points were located at h=65 mm from the column’s boundaries, what
referred to a distance between an articulated joint sphere’s centre and
the grip’s bearing surface. In the RP1 point the structure was devoid of
the three translational degrees of freedom and the rotational degree of
freedom around the Z axis. In the RP2 point, in which a concentrated
load was applied, the boundary conditions were changed only by enabling translations along the Z axis, in comparison with the RP1.
In Fig 3 the ABAQUS model of the column with the applied
boundary and loading conditions is presented.

Fig. 3. The ABAQUS model of the column with applied boundary conditions

Fig. 2. A model of the column elaborated in the Generative Shape Design
module of the Catia v. 5 software

At the first stage of the analysis special attention was paid to obtain an optimal FEA mesh, i.e. dense enough in significant areas and
generally regular. It was very important to evade any influence of the
mesh quality on simulation results, as at subsequent stages still the
same mesh was used. In Fig. 4 the model of the column with the FEA
mesh was presented. It is well visible, that the areas, where the mesh
is regular, made of the S4R 4-noded shell elements with reduced integration prevail in the model. However, in the vicinity of the dimples
the S3 3-noded elements appear, even though the 4-noded elements
still dominate there.
Before performing the analysis it was necessary to add in the input
file a routine enabling introduction of the profile’s shape deformation
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Fig. 4. The ABAQUS model of the column after the FEA mesh generation

definition from the appropriate “*.fil” file. In the routine a consecutive mode number, as well as the imperfection’s magnitude in millimetres had to be determined. The result of the second stage was
the shape of the column distorted by the global deflection and the
imperfection. After running the analysis the deformed column was
brought into a particular stress state. For the purpose of obtaining a
stress-free form of the structure it was necessary to import the model
into the ABAQUS environment once again. The model had to be read
as a “Part” from an appropriate “*.odb” database file.
At the third stage the model had no geometry, but the deformed
FEA mesh. In order to conduct any computations on such a column
the whole process of the model preparation had to be started from the
beginning, excluding only the FEA mesh generation. The obtained
distorted model of the column with the applied boundary conditions
and the load is shown in Fig. 7.

by calling a file with a “fil” extension. The final effect of the first
stage was finding the critical force, as well as the buckling modes.
These data in the form of file were exploited in a subsequent stage of
modelling. In Fig. 5 the first and the second buckling mode together
with the respective critical force values are displayed.

Fig. 7. The ABAQUS model of the column with distorted FEA mesh, applied
load and boundary conditions

Fig. 5. The first and the second buckling mode of the profile and the respective values of critical forces

The second stage of building the model had in target getting the
column’s shape allowing for two kinds of perturbations: small initial
deflection of the whole profile and geometrical imperfections imitating the first buckling mode. The global initial deflection (corresponding to the primordial curvature of the symmetry axis) of the column
was obtained by the displacement method. Namely, the displacement
along the x axis of the central cross-section of the column was declared. Fig. 6 shows the column’s model with the assumed displacement. A set of models with the initial deflection being a multiple of
0.5 mm within the range of 0 to 5 mm was elaborated.

In result of the first and the second stage of modelling a set of 10
models of the columns varying in the amplitude of initial deflection
was obtained. The models were designated by the symbols from A00
to A50, where the number stands for the amplitude of initial deflection
multiplied by 10.
The column was loaded with a force P= 25 kN and subjected to
the analysis, taking into account geometrical and material nonlinearities. The FEA model allowed for contact phenomena, both at internal
and external surfaces. The specificity of the nonlinear analysis extorted, that the column was loaded incrementally and in the first step
the load equalled 0.05P. In order to gain the nonlinear equilibrium
path in as wide range as possible, a stabilization was introduced in the
iterative method by declaring damping of energy at the level of 0.02%
(an appropriate damping factor was specified).

3. Results

Fig. 6. The column’s model with the declared displacement of the central
cross-section

The way of getting perturbations of the column’s shape with geometrical imperfections was based (as mentioned above) on adding in
the ABAQUS job input file the routine downloading the geometry
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The analysis of the deformation process of column’s models differing among each other with the amplitude of initial deflection lead
to interesting conclusions. In case of the columns with the initial deflection amplitude from 0 to 2 mm the absorber’s damage process
started from the middle cross-section and propagated subsequently
to the upper levels, in order to move in the final stage to the lower
zone. It can be seen in Fig. 8, where the modes of deformation of the
columns at the beginning and in the end of the process are shown.
In the columns characterized by the initial deflection amplitude from
2.5 to 5 mm the absorber’s damage process started in a cross-section
above the middle one and the subsequent destruction ran similarly. It
is shown in Fig. 9, where the modes of the columns’ deformation at
the beginning and in the end of the process are shown. It is visible,
that at relatively large deviations from the ideal column’s axis the simulation of the nonlinear structure’s crushing process did not reach its
end (even though the software package made ca. 1000 of iterations).
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As numerical simulation of the crushing is a strongly nonlinear process, both in the material properties’ and in the geometrical sense, with
contact phenomena taken into account, the obtained results should
be considered as a success, because they show the course of the absorber’s destruction within a wide range of its functioning. An ideal
would be gaining the effect of the column’s concertina folding, what
means absorbing maximal possible amount of energy. In practical applications the amount of absorbed energy depends, however, on some
external factors and it might turn out, that the columns would never be
exposed to such a high loads.

Fig. 10. The reaction force RF3 vs. the column’s shortening U3 for the models
of the columns differing with the amplitude of initial deflection

Fig. 8. Modes of deformation of the columns No. A00 and A2

teau appeared; it was associated with the structure’s shortening within
the range of 70.7 to 91.6 mm. A penetrating observation of this fact
indicates, that the respective fragment of the characteristic curve is
related to the local deformation of the column in the vicinity of its
support, as shown in Fig. 11. The occurrence of such perturbations in
so strongly nonlinear process, does not change the overall character
of the plots, in which the subsequent peaks depict the deformation of
consecutive levels.

Fig. 9. Modes of deformation of the columns No. A30 and A45

Fig. 10 presents a relation between the load RF3 (the reaction force
along the Z axis) and the column’s shortening U3. The plot shows the
absorber’s crushing process associated with the energy absorption.
The specific peaks of the curves depict the crushing of subsequent
levels of the columns. Similar curves can be found in many works
treating of experimental results, among others [7, 8, 15, 16]. When the
load increased together with the column’s shortening then the stress
increased, as well. A decrease in the reaction force value RF3 together
with the increase in the column’s shortening was associated with the
plastic flow of the subsequent levels.
The numerical simulation succeeded to reach large deformations.
The columns shortened by 185mm to 230 mm, depending on the
column’s type, what was, taking into account its initial length equal
402 mm, from 46% to 57%. One can see, that the operating mode
of the structure at the stage of its crushing is similar, apart from the
column’s model. In spite of this resemblance, at the shortening U3
equal approximately 70 mm, the following groups of models: A00
A20 and A25  A50 started to diversify. In the second group (having
the amplitude of initial deflection equal to 2.5 5 mm), a specific pla-

Fig. 11. Operation of the structure in the plateau phase

4. Comparison of the new solution with the classical
column
Advantages of the new solution become visible, when one compares the behaviour of the columns with dimples and those with
smooth walls. The models were elaborated and numerically analysed
for the whole family of columns without dimples. The models had
identical boundary conditions and differed besides their shape only
with the load, which equalled P=28 kN. However this had no practical meaning due to the fact, that the load was applied stepwise. The
way of models’ designation was analogous as for those with dimples,
i.e. G00  G50.
The course of the deformation process of the smooth columns
at the initial deflection’s amplitude not exceeding 1.5 mm was very
close to that of the dimpled columns, what can be seen in Fig. 12.
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Fig. 12. Modes of deformation of the columns with dimples in comparison to
the columns with smooth walls at the amplitude of initial deflection
equal 0 – 15 mm

However, with the increase of the initial deflection amplitude a
considerable difference in the course of the structure’s deformation
process occurred. It is superbly visible in Fig. 13, where the mode of
the dimpled absorber’s structure deformation practically does not depend on the initial deflection’s amplitude. The columns with smooth
walls “did not want to” make the concertina folding together with the
increase of the initial deflection’s amplitude, but they rather broke,
what very adversely influenced the amount of absorbed energy and in
consequence the reliability and the functionality of this type of structure operating as a specific protector.

Fig. 14. Reaction RF3 vs. shortening U3 for the models of columns with dimples and with smooth walls (straight axis).

load ca. 23% lower than the smooth column. In case of an impact
loading the former structure would react earlier, thus protecting the
machinery against damage.

5. Conclusions

Fig. 13. Modes of deformation of the columns with dimples in comparison with
the columns with smooth walls at the amplitude of initial deflection
equal 20 – 50 mm.

Fig. 14 presents a plot of operation of the column with dimples and
the one with smooth walls for the models of structures with ideally
straight axes. In the magnification box one can see, that the model
with dimples started to operate, i.e. to absorb the energy under the

The structural solution presented in the paper is currently at the
stage of numerical analyses. It exhibits a big potential to be applied
as an absorber. In comparison with classical solution it shows an exceptional resistance to any perturbations in the form of some initial
curvature, which can yield from manufacturing errors or from the fact,
that the structure experienced deviation as a result of collision etc.
In the areas of the dimples the plasticization appeared at the earliest and the structure in some sense compensated deviations from its
original shape. Subsequent numerical research is needed in order to
assess an influence of the dimples’ lay-out and their geometry on the
structure’s behaviour. The research would have in target finding optimal solutions in respect of the structure’s ability to absorb the energy.
The main goal would be gaining high degree of deformation at an
adequate load, such that the absorber had appropriate characteristics.
The next stage would be experimental verification of the numerical
model and an implementation of the elaborated solutions in a specific
industrial machinery.
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Estimating air-fuel mixture composition in the fuel injection
control process in an SI engine using ionization signal
in the combustion chambeR
Szacowanie składu mieszanki w procesie sterowania wtryskiem
benzyny w silniku ZI z wykorzystaniem sygnału jonizacji
w komorze spalania*
The paper offers a comparison between signals produced by a lambda sensor and ionization sensor to estimate air-fuel mixture
composition in the fuel injection control process in an SI engine. The method of measurement is described and characteristics
of the ionization signal in the conducted experimental tests are given. The paper also presents a numerical model of the internal
combustion engine that was designed and then used in the simulations to examine the usefulness of ionization signal for estimating
air fuel mixture composition. The conducted tests demonstrated the advantage of the controller using the ionization measurement
in the combustion chamber over the controller using signals produced by a classic lambda sensor.
Keywords: internal combustion engine, composition of air-fuel mixture, ionization current, fuel injection, spark plug .
W artykule zawarto porównanie sygnałów z sondy lambda oraz czujnika jonizacji do szacowania składu mieszanki w procesie
sterowania wtryskiem benzyny w silniku o zapłonie iskrowym. Opisano sposób pomiaru i charakterystykę sygnału jonizacji w przeprowadzonych badaniach doświadczalnych. Przedstawiono stworzony model matematyczny silnika spalinowego, którego użyto
do przeprowadzenia badań symulacyjnych, testujących użyteczność sygnału jonizacji do szacowania składu mieszanki paliwowopowietrznej. Wykazano przewagę regulatora wykorzystującego pomiar jonizacji w komorze spalania w porównaniu z regulatorem
korzystającym z sygnału klasycznej sondy lambda.
Słowa kluczowe: silnik spalinowy, skład mieszanki, prąd jonizacji, wtrysk benzyny, świeca zapłonowa.

1. Introduction
There are three control functions which play a vital role in the
operation of an internal combustion spark ignition engine: fuel injection control, ignition control and throttle control. Out of the three
control functions, the fuel injection control affects the performance of
the engine most. Any change in injection parameters affects not only
fuel consumption and vehicle power; above all, it determines exhaust
gas composition. Fuel injection control requires predicting air fuel
mixture composition in the cylinder after the charge exchange [23].
It is very difficult to measure the mixture composition in the cylinder. The most widely used method is to measure it in an indirect
manner, using in-cylinder signals which occur in the combustion
process. On the other hand, the methods based on cylinder pressure
measurement or optical emission from the combustion chamber are
impractical to be employed in engine operation [23].
Modern vehicles are equipped with a sensor of air-fuel mixture
composition in the exhaust gas, mounted in the exhaust system. The
sensor facilitates estimating mixture composition based on oxygen
concentration in the exhaust gas. The mixture composition sensor
signal is characterized by a long time delay relative to the fuel injection signal. The delay can have values of even dozens of consecutive
fuel injections. In the case of an incorrect value of a fuel injection
dose, the correction will occur with a considerable time shift. The
state with incorrect values of oxygen concentration in the exhaust
gas has a clearly negative effect on engine operation, as it decreases
combustion efficiency and catalysis of toxic exhaust gas components

(decreased life of an exhaust gas catalytic reactor) as well as leads to
the worsening of vehicle ecological properties [3].
In order to minimize the error which occurs when adjusting airfuel mixture composition, the excess air factor should be much earlier
evaluated in a thorough way. An alternative method for estimating
mixture composition, with a much shorter time delay is to measure
gas ionization in the cylinder of an internal combustion engine. The
measurement is done using the cylinder spark plug electrodes as a
sensor [20, 24, 25].
The method based on measuring gas ionization current in the engine cylinder has been repeatedly employed to detect knocking [2,
16, 18] and misfiring [17], to determine temperature [13], to estimate
cylinder pressure [15, 19, 21] or, finally, to estimate air-fuel mixture
composition, proving a strong dependence of ionization signal on
mixture composition [1, 22]. Modern methods of analysis for measuring signals SI engines are also based on artificial neural network models [4], which are broadly used in many fields of science [11, 12].
A significant disadvantage of the indirect measurement of mixture composition based on ionization in the cylinder is a considerable
dispersion of such signal and local character of the sensor position,
i.e. the spark plug located in the combustion chamber. Based on ionization signal in the cylinder, ignition can be controlled [6], yet the
available literature offers little information on the suitability of this
signal for fuel injection control. The aim of the present paper is to
demonstrate the suitability of using ionization signal for fuel injection
control owing to a much faster way of measuring mixture composition
in the cylinder and better dynamics of the signal produced by the air-
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fuel mixture composition sensor and its high correlation in the range
λ between 0.9 and 1.1.

2. Fuel injection control
Fuel injection control is generally based on oxygen measurement
in the exhaust gas by means of a lambda sensor. The sensor of combustible mixture in the exhaust gas has a serious disadvantage of time
delay between a change in the mixture composition after injection
and the sensor reaction to it, and the value of the time delay depends
on whether the mixture changes from rich to lean (or the other way
round) and on the sensor temperature [3].
Figure 1 illustrates the fuel injection control registered by the author for a production, four-cylinder car engine. In the experiments,
an electronic controller allowing for injection time control was used.
Figure 1 shows a reaction of the adjusting correction ks to the changing, enforced by the author, characteristic of the injection model,
expressed as the correction coefficient k. Figure 1a illustrates time
intervals for the mixture that is too rich or too lean, occurring right
after the disturbance of the injection model characteristic. The control
delay is predominantly due to inertia of the air fuel mixture composition sensor. A similar process is shown in Figure 1b, where the rapid
and quick change of the model coefficient k by 15 % led the system to
adjust to the correct value only after nine seconds, which shows a long
rich mixture time burn of the engine.
a)
b)

Fig. 3. Measuring system used to measure ionization current in four cylinders

charges contained in the ions. This kind of current
is referred to as ionization current.

3.1. Method of measurement
Figure 2 illustrates a circuit for measuring the
ionization current. The system is powered by an
external DC voltage Uz of 200 V [10]. The current II, which flows in the circuit, depends on the
conductivity of a gas mixture between the spark
plug electrodes in the combustion chamber, i.e. on
the value of the ionized gases. The measurement
is done on a measurement resistor, Rp, on which
the voltage drop UR (according to the Ohm’s law)
Fig. 1. Fuel injection control in a production, four-cylinder car engine during irregularly forced chang- is proportional to the ionization current.
es to controller injection model expressed as coefficient k (the author’s own research)
Figure 3 shows the author-designed measuring system that allows for measuring the ionization current simultaneously in four cylinders of the
internal combustion engine.
3. Ionization signal in the combustion chamber of an

internal combustion SI engine

Combustion in an SI engine is initiated by a spark breakdown on
spark plug electrodes. The flame propagates along the spark plug and
toward the combustion chamber walls, burning the air fuel mixture.
Chemical reactions and a temperature increase inside the flame front
led to the ionization of charged particles over the whole cylinder volume. The amount of the ionized charged particles is small, yet it can
be measured. Following the voltage loss on the spark plug electrodes
– i.e. the ionization sensor – a current is induced from free electric

Fig. 2. Method for measuring ionization current between spark plug electrodes

3.2. Characteristic of the ionization signal in the experimental tests
The experimental tests were performed on a C20LE Holden gasoline engine with a multi-point fuel injection into the inlet manifold,
adapted toLPG supply. The C20LE Holden is a four-stroke, four-cylinder, liquid cooled engine, with two valves per each cylinder moved
by a single camshaft mounted in the head, equipped with a hydraulic
valve adjustment. The engine has a direct ignition system DIS and
is equipped with a mechanically controlled exhaust gas recirculation
(EGR) valve.
In the experimental tests, a DTS–700 control system for an internal combustion SI engine, co-designed and constructed by the author at the Faculty of Mechanical Engineering at Lublin University
of Technology. The apparatus is equipped with four communication
interfaces RS232/422/485 and with CAN 2.0B that allow for supervisory computer control of the engine.
The experiments involved measuring the signal of the ionization
current in the cylinder, at different values of the excess air coefficient, for set values of the air fuel mixture composition. In the experiments, the following were measured: the pressure signal for the fourth
cylinder, the ionization current signal, and two signals describing the
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When analyzing the ionization signal, the ignition phase is omitted due to the considerable effect of phenomena generated by the ignition system.
Based on the analysis of the available literature [5, 6, 7, 13, 14,
19, 20, 21] and test results obtained by the author in [8, 9, 10], it was
decided that in further analysis a verifiable parameter, I2 ,would be
used to describe ionization in the engine cylinder. This constitutes the
mean value of the thermal ionization signal.
A model of the parameter I2 was developed as a second degree
polynomial (Fig. 6):
I 2 = −12, 37 ⋅ λ 2 + 20, 29 ⋅ λ − 7, 09

Fig. 4. Ionization signal measured in the fourth cylinder

mixture composition – one generated by the wideband lambda sensor
and the other generated by the narrowband lambda sensor. Simultaneously, the TDC indicator signal was being measured.
The cylinder pressure was measured for two reasons:
• to detect potential cases of incorrect combustion (knocking,
misfiring),
• to compare dispersions of the pressure signal and ionization
signal in the consecutive engine cycles.
Figure 4 shows one of the registered ionization signal waveforms
in the fourth cylinder. The following can be distinguished: spark
breakdowns, ionization current signal, reference level as well as disturbances from the ignition system.
In order to obtain the required mixture composition, a wideband
lambda sensor was used. The assumed mixture composition value was
obtained by controlling the fuel injection time. The throttle position
can analogically be altered, yet this process is much slower.
The ionization signal has three phases (Fig. 5) [5, 7, 14]:
a) the ignition phase which lasts until discharge of a coil,
b) the flame-front phase which covers the period of flame kernel
formation until the flame front leaves the area of the spark plug
– chemi-ionization is dominant in this phase,
c) the post-flame phase which covers the remaining time of combustion inside the cylinder – thermal-ionization is dominant in
this phase.

(1)

The correlation coefficient had a value of 0.995, while the quantile
of correlation significance t was of 38.78, with only a 2.8 % share of
the random component. Next, the rests were analyzed, which proved
the normal distribution of the standard error δI2, at a test probability
of 0.227. The stationarity test allowed for obtaining a quantile of the
t-Student test t which had a value of 0.146, i.e. much smaller than
the limit value (tα=0.05 = 1.782). Also, the value of the t-Student test
quantile obtained in the symmetry test of the random component was
smaller than the limit value (t = 0.146), which confirmed the correctness of the model. The correctness of the model was only undermined
by the randomness test of the random component, which resulted
from a small number of data on which the model identification was
based. With the other test results taken into consideration, the developed model can be considered as correct.

Fig. 6. Characteristics of parameter I2 in function of λ

3.3. Comparison between the reactions of the oxygen
sensor signal to lean burn and enrichment of air-fuel
mixture composition

Fig. 5. Fragment of ionization signal characteristic with marked phases
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In order to compare the oxygen sensor reaction to lean burn and
enrichment of the air-fuel mixture composition, some tests were conducted that involved determining time delay between fuel injection
and feedback signals. The obtained results were then used to compare
the delays in operation of the lambda sensor and ionization sensor.
The tests were performed at 1000 rpm rotational speed and 40 kPa
mean pressure in the inlet system. The engine was in a steady thermal
state. The temperatures of both the cooling agent and lubricating oil
were maintained at the nominal level. At this stage, the tests consisted
in decreasing or increasing the excess air coefficient by changing the
injector opening time in an irregular manner.
Figure 7.a illustrates the excess air coefficient set by the fuel injection and the reaction of the classic oxygen sensor to the lean burn.
Analogical data are presented in Figure 7.b. The difference between
them lies in changing the mixture composition, from lean to rich. The
determined time delay of the oxygen sensor signal was specified as
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note a rich mixture (λsensor = 0.9), while the values
smaller than or equal to 0.4 V would denote a lean
mixture (λsensor = 1.1). It should be stressed that the
estimation of λion was done four times more rarely
compared to the signals λsensor and λw, which resulted
from measuring the ionization current in only one
cylinder of this four-cylinder engine.
The timings given in Figure 8 show that substituting the lambda sensor signal with an on-off
control system by the ionization signal with an oneto-one characteristic and a slight nonlinearity and
Fig. 7. Fuel injection timing and reaction of classic oxygen sensor to a) lean burning; b) enriching considerably wide range allows for a more accurate
of air-fuel mixture composition
estimation of excess air factor values.
It should be stressed that the positive verification
of using ionization signal to predict mixture
16 consecutive engine strokes (i.e. 16 consecutive fuel injections in a
composition will be even more positive after considering (measuring)
four-stroke , four-cylinder engine).
ionization in all the engine cylinders.

3.4. Estimating the mixture composition based on signals
produced by the oxygen and ionization sensors

Having determined the time delay of the signal from the oxygen
sensor relative to changes in the fuel injection time, a PI controller
was designed, with the coefficient of mixture composition Aλ set to
0.1. The developed control algorithm was put into the DTS–700 electronic controller.
Figure 8 illustrates the timing for the excess air factor in the course
of fuel injection control by the PI controller algorithm based on the
lambda sensor signal. Two signals are compared: one estimated on
the basis of the fuel injection and the other based on ionization and
lambda sensor measurements.

4. Simulations of fuel injection control based on signals
produced by the oxygen sensor and ionization sensor
In the simulations, the designed numerical model of a gasoline
engine equipped with a control system as well as the results of the
simulations conducted with this engine model were used.
The fundamental role of the model was to calculate control as
injector opening time based on the injection time under steady conditions and the adjusting correction calculated in the PI controller.
The data for calculating the injection time under steady conditions
pertained to the assumed cylinder filling, ambient conditions and the
adopted value of injector output. The PI controller coefficients were
calculated based on the adopted deviation for the mixture composition
and time delay of measuring the feedback signal. In the model, ionization signal also based on the signal noise model is simulated.
In the simulations, 10000-cycle fuel injections were calculated,
for two types of estimating air-fuel mixture composition and for several variants of the PI controller coefficients.

4.1. Numerical model of the engine with the control system

Fig. 8. Timing of excess air factor λ estimated on the basis of fuel injection λw,
ionization signal λion and lambda sensor signal λsensor

The value of the excess air factor generated during the fuel injection was calculated from the dependence:

λw =

tw
		
tw

(2)

where tw denotes a consecutive value of fuel injection time, while tw
denotes the mean value calculated on the basis of all values registered
in the experiment (assuming control error symmetry).
The value of excess air coefficient estimated on the basis of the
registered ionization signal I2 was calculated in accordance with a
converse model of the dependence (1).

λ = −0,11 ⋅ I 2 2 − 0, 05 ⋅ I 2 + 1,12

When designing the model, the following assumptions were
made:
–– the simulations would involve operation of a four-cylinder engine with 2000 cm3 displacement;
–– the cylinder would have 50% filling;
–– the injector would be characterized by linear injection.
Given the number of calculations performed, only the final formulae have been presented [10].
The fuel mass injected into the engine:

(3)

With regard to the lambda sensor signal, it was assumed that the
voltage values of the oxygen sensor greater than 0.4 V would de-

m pal = tw ( i ) ⋅ wB ⋅

where:

1
k (i )
1+
100

(4)

mpal
– is the fuel mass,
tw – is the injection time,
wB – is the injector output constant set to 3.0 [mg/ms],
k(i) – is the coefficient of variation of the injection model
[%].

The real excess air factor:

λw ( i ) =

m pow

(5)

Lt ⋅ m pal ( i )

Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol.15, No. 3, 2013

262

S cience and Technology
where:

λw – is the calculated lambda value,
mpow
– is the air mass,
Lt – is the theoretical demand for combustion air set to
14.7 [kg air/ kg fuel].
The control coefficient ks(i):
ks ( i ) =

where:

∆tw ( i ) ⋅100
twM

4.3. Result analysis
For both variants, three stabilization coefficients of mixture composition were calculated. The following definitions of stabilization
coefficients were taken:
1) δλ1 denotes the coefficient of control error energy ε(i):

ε ( i ) = λw ( i ) −1

(6)

δ λ1 = 1000 ⋅
ks(i) – denotes the injection control coefficient,
twM – denotes the basic injection time.

∑

i =1

ε 2 (i )

(8)

2) δλ2 denotes the coefficient of maximum control error:

4.2. Simulation results
The simulations were performed for two measurement (estimation) variants of the excess air factor and the following eight values
of the parameter Aλ: {0.005; 0.010; 0.015; 0.018; 0.020; 0.025; 0.030;
0.040}. In this way, a synthesis of the PI controller for both variants
of mixture composition measurement was conducted.
The timings of the set variation coefficient of injection k, the controller response ks, the fuel injection time tw and the air-fuel mixture composition λ directly after the injection are shown in Figures 9 and 10.

10000

(7)

δλ 2 =

where

i =i2

∫ ε (i ) ,

i =i1

∧
sign ε ( i )  = sign ε ( i − 1) 
i ∈ {i1, i2 }

(9)

imaxx ∈ {i1, i2 }

imax is the maximum error coefficient ε(i).

3) δλ3 denotes the mean error coefficient, defined as:

δλ3 =

δ
jmax

(10)

where:

δ=

jmax i =i2 ( j )

∑ ∑

j =1 i =i1( j )

ε (i )

∧
sign ε ( i )  = sign ε ( i − 1) 
i ∈ {i1 ( j ) , i2 ( j )}

Fig. 9. Injection control with mixture composition measured by oxygen sensor at Aλ = 0.015

(11)

Figure 11 offers a comparison of the dependence of the stabilization coefficients δλ1, δλ2 and δλ3 on the coefficient Aλ. In each presented case, the advantage of the controller using the ionization signal
to estimate the mixture composition can be observed.
The optimum values of the PI controllers are located in the vicinity of Aλ equal to 2%, which is consistent with the observations made
for real gasoline engines.
The performed simulations demonstrated the advantage of the
controller using the measurement of ionization in the cylinder over
the controller using the signal from the classic lambda sensor.

5. Conclusions

Fig. 10. Injection control with mixture composition measured by ionization
sensor at Aλ = 0.015
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1. The conducted experimental tests have confirmed the suitability
of using an ionization transducer in the combustion chamber to
estimate values of mixture composition in the fuel injection control system.
2. A considerable dependence of the I2 parameter characterizing
the ionization signal on the λ coefficient (of the air-fuel mixture
composition) was proved. The linear correlation in the range λ
between 0.9 and 1.1 exceeded 0.99.
3. It was observed that the time distance between the ionization signal and fuel injection was equal to three power strokes of a fourcylinder, four-stroke engine with injection to the inlet manifold.
4. It was observed that the time distance between the signal from the
oxygen sensor and fuel injection was equal up to dozens of power
strokes of the four-cylinder, four-stroke engine with injection to
the inlet manifold.

Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol.15, No. 3, 2013

S cience and Technology

Fig. 11. Dependence of stabilization coefficients δλ1, δλ2, δλ3 on coefficient Aλ for both control variants

5. By adding to the car engine control algorithm a spark plug ionization signal, an individual control of the mixture composition coefficient in each cylinder will be possible.
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Nomenclature
Aλ
Ijon
I0
I2
II
k(i)
ks(i)
Lt
mpal
mpow
o
CAD
Rp
twM
tw
UR
Uz
Ujon
Uλ
wB
ΔI2
Δtw
δλ
λ
λjon
λsonda
λw

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

assumed amplitude of variation of excess air factor,
ionization current,
reference current for ionization signal,
thermal ionization signal value,
ionization current in measuring circuit,
coefficient of variation of injection model [%],
injection control coefficient [%],
theoretical combustion air demand,
fuel mass,
air mass,
crankshaft angle degrees,
resistance of measurement resistor,
basic injection time,
injection time [ms],
voltage drop on measurement resistor,
DC voltage in ionization current measuring circuit [V],
voltage of measuring ion density in combustion chamber,
lambda signal voltage [V],
injector output constant,
thermal-ionization signal deviation,
injection time correction,
quality control coefficient,
oxygen content in exhaust gases,
calculated value of lambda based on ionization,
lambda sensor signal,
calculated value of lambda.
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Analysis of the dual control system operation
during failure conditions
Analiza działania dublowanego systemu sterowania
w stanach awaryjnych*
The paper presents an analysis of the ASz-62IR-16E aircraft engine dual control system during failure conditions. The studies which are part of the certification tests in accordance with CS-E are described. The engine was equipped with a prototype
electronic fuel injection control system. The experiments were conducted on the ASz-62IR-series piston aircraft engine test stand
located in WSK “PZL-Kalisz” S.A. Robustness of the electronic control system has been studied for a single sensor failures and
the effects of these failures have been evaluated. The tests included simulated failures of engine speed, manifold air pressure and
engine temperature sensors. The results of these tests were described and presented on the time-domain charts. The paper concludes with an analysis and a summary.
Keywords: aircraft engine, certification process, bench testing, CS-E.
W artykule przedstawiono analizę działania dublowanego systemu sterowania silnika lotniczego ASz-62IR-16E w stanach awaryjnych. Opisano badania stanowiące fragment próby dowodowej zgodnej z normą CS-E. Silnik wyposażony był w prototypowy,
elektroniczny układ sterowania wtryskiem paliwa. Próby wykonano na stoisku hamownianym silników lotniczych tłokowych ASz62IR w WSK „PZL-Kalisz” S.A. Badano odporność układu na pojedyncze awarie czujników oraz oceniano skutki tych awarii.
Wykonano próby, w których symulowano awarie czujników prędkości obrotowej, ciśnienia powietrza w kolektorze dolotowym i
temperatury silnika. Wyniki tych prób opisano i przedstawiono na wykresach przebiegów czasowych oraz przeprowadzono ich
analizę. Artykuł zakończono podsumowaniem.
Słowa kluczowe: silnik lotniczy, certyfikacja, badania stanowiskowe, CS-E.

1. Introduction
Safety is the most important requirement imposed on aircraft engines. The engines have to comply with standards which are focused
primarily on reliability and robustness to failure conditions. These
requirements are contained in the “Certification Specifications for
Engines” (CS-E) issued by the European Aviation Safety Agency
(EASA). For aircraft engine control systems, the standard emphasizes
the system’s robustness to single failure conditions. The systems are
to be designed in such a way as to minimize the possibility of a failure
and to mitigate its consequences [1, 7, 13].
One of the commonly applied practices to fulfill those requirements is to use a dual system. These systems are able to operate in
parallel or supersede each other. However, the design process of such
systems is very complex and demands a series of functional tests to
be carried out. There are many different methods and techniques for
system safety assessment and life prediction [6, 8, 11, 12, 14]. In this
particular case, the correct system operation is definitively proved
through a functional test involving failure induction [9, 10].
The targeted project no 04305/C.ZR6-6/2008 „Multi-fuel supply
system for ASz-62IR engine”, sponsored by the Ministry of Science
and Higher Education, completed successfully in 2011. As a result of
its realization, the electronically controlled fuel supply and injection
system for the ASz-62IR engine was created. The version equipped
with the electronic fuel injection system was labeled ASz-62IR-16E
and has been undergoing a type certification process since 2010. The
requirements of both certification and production preparation processes imposed a substantial series of reliability and durability tests to

be carried out, in order to unequivocally demonstrate invulnerability
to malfunctions of individual components of the engine equipped with
the electronic gasoline injection system.
The ASz-62IR-16E aircraft engine is a 9-cylinder, single-row, aircooled, radial piston engine with a displacement of 29.87 dm3. The
engine underwent numerous constructional and technological modifications since the beginning of its production in 1961. The engine has
two valves and two spark plugs per cylinder. It is fuelled by the 100
LL aviation gasoline. The ignition system is composed of two independent ignition subsystems, one per set of spark plugs. The technical
specification of the engine are presented in table 1.
The developed electronic fuel injection system is based on the
known automotive conception of a multipoint indirect fuel injection,
but the control of engine operation is performed in an open loop. The
fuel from the central tank is taken by the mechanical fuel pump, filtered and supplied under the correct pressure to the fuel manifold. The
fuel is then led to the individual injectors mounted in the inlet pipes
of the corresponding cylinders. The fuel pressure is regulated by the
pressure regulator, which directs excess fuel back to the tank [4, 5].
For safety reasons, the fuel injection system is a dual system. It
is composed of two control subsystems with two independent sets of
sensors and one set of actuators - the fuel injectors. The fundamental
objective of the design was to ensure that a single failure, be it a failure of a sensor or other system component, cannot adversely affect,
or the effect will be negligible, the engine operation. Such assurance
is consistent with the requirements contained in the “Certification
Specifications for Engines” (CS-E) issued by the European Aviation

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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other, or from one channel to another, or from the Primary System
to the Back-up System, the change occurs so that:

Table 1. Technical specification of the ASz-62IR engine
Name

Value

Engine diameter

1380 mm

Length

1130 mm

Dry weight of an engine

567 kg (±2%)

Cylinder diameter

155,5 mm

Piston stroke

174,5 mm

Total displacement

29,911 dm³

Compression ratio

6,4±0,1

Maximum power at 2200 RPM,
Pk=1050 mmHg

1000 KM (735 kW)

Rated power at 2100 RPM,
Pk=900 mmHg

820 KM (603 kW)

Rated power at an altitude of 1500 m

840 KM (618 kW)

Power at 2030 RPM, Pk=830 mmHg

738 KM (543 kW)

Power at 1930 RPM, Pk=745 mmHg

615 KM (452 kW)

Power at 1770 RPM, Pk=665 mmHg

492 KM (362 kW)

Average fuel consumption

ca. 200 dm3/h

Maximum fuel consumption

ca. 330 dm3/h

Weight to power ratio

0,57 kg/KM (0,42 kg/kW)

Power to displacement ratio

33,43 KM/dm³ (24,58 kW/dm3)

Safety Agency. The requirements imposed on the engine control system are described in CS-E 50 [1].
The supplemental type certification process for the ASz-62IR16E engine involves theoretical analyses and certification tests developed in cooperation with and approved in advance by the certification authority (EASA), including tests carried out during both normal
operation of the system and during failure conditions. This meets the
requirements set forth in the above-mentioned standards.

2. The objective and scope of research
The purpose of the research was to analyze the operation of the
dual control system during failures of selected sensors. These studies
were conducted in order to ensure compliance with selected provisions of the CS-E 50 “Engine Control System” [1] with particular
emphasis on:
Point (b):
“(b) Control Transitions. It must be demonstrated that, when a
Fault or Failure results in a change from one Control Mode to an-

(1) The Engine does not exceed any of its operating limitations,
(2) The Engine does not surge, stall, flame-out or experience
unacceptable thrust or power changes or oscillations, or
other unacceptable characteristics (...)”
Point (c):
(c) Engine Control System Failures. The Engine Control System
must be designed and constructed so that:
(1) The rate for Loss of Thrust (or Power) Control (LOTC/
LOPC) events, consistent with the safety objective associated with the intended aircraft application, can be
achieved,
(2) In the Full-up Configuration, the system is essentially
single Fault tolerant for electrical and electronic Failures with respect to LOTC/LOPC events.
(3) Single Failures of Engine Control System components do
not result in a Hazardous Engine Effect,
(4) Foreseeable Failures or malfunctions leading to local
events in the intended aircraft installation, such as fire,
overheat, or Failures leading to damage to Engine Control System components, must not result in a Hazardous
Engine Effect due to Engine Control System Failures or
malfunctions.”
The scope of the research included certification tests described in
the test program, including demonstration of the system robustness to
single failures “failure conditions tests - failure of a single sensor”
and the assessment of the impact of individual failures. The sensors
involved in the tests are presented in table 2.

3. Test bench and research methodology
The study was conducted on the ASz-62IR-16E engine test
stand located in a WSK „PZL-Kalisz” S.A. facility. The test bench is
equipped with measurement devices allowing the tests to be compliant with the provisions imposed by the CS-E. Additionally, as it is
practiced by other authors [2, 3, 9], the test bench was equipped with
proprietary measurement systems:
1. The diagnostics system allowing to collect and store information about the current operation state of the engine control system 10 times per second;
2. The device allowing to induce failures of individual components during the engine operation – the signal breaker (Fig. 1).

Table 2. Sensors of the control system for the ASz-62IR-16E aircraft engine
Name

Symbol

Type

Manufacturer

Manifold air pressure sensor MAP

ATM.1ST - 0,22 – 2 pcs

STS Sensor Technik Sirnach AG

Fuel pressure sensor

FP

ATM.1ST - 0,8 – 2 pcs

STS Sensor Technik Sirnach AG

Air temperature sensor

MAT

TP - 371 K-4-22-1000-M2x1.5-SPEC – 2 pcs
TP-952-2-2T-SPEC 2x45+120°C/4-20mA (measuring transducer) – 2 pcs

CZAKI Thermo-Product

Fuel temperature sensor

FT

TP - 371 K-4-22-1000-M2x1.5-SPEC – 2 pcs

CZAKI Thermo-Product

Engine temperature sensor ET

TP - 373 K-1.0-118-SPEC - 2 pcs
TP-952-SPEC 2x45+300°C/4-20mA (measuring transducer) – 2 pcs

CZAKI Thermo-Product

Rotational speed sensor

RPM

1GT101DC – 2 pcs

Honeywell International, Inc.

TPS

9851 (clockwise) – 1 pc
9852 (counterclockwise) – 1 pc

BEI Sensors

Throttle position sensor
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Fig. 1. Overview of the test system

The signal breaker is a device inserted between the engine and the
controller. It is designed to physically disconnect electrical circuits
connecting the controller to the sensors and injectors.
During the tests, relays embedded in the circuits between the
engine harness and the controller were appropriately driven using a
computer program. The relays were connected in such a way that the
corresponding circuit was connected during the inactive state of the
relay. By that means, failures of individual sensors and injectors were
simulated.
The signal breaker and diagnostics system were operated with the
supervisory system in a form of a PC with special software that allows
to induce failures (the FAILURES program) and to record the data
sent by the controller (the DIAG program). This allowed to conduct
the tests and store the results:
DIAG – the program that allows to register the engine operation
by recording measured values, coefficients of the control algorithm
and the resulting injection times generated by the controller;
FAILURES - the program that allows to break electrical circuits
connecting each sensor and injector to the controller through a physical change of a relay state in the signal breaker.

A second, independent recording of the engine operation was
performed using the test bench measurement system. The registered
values are presented in table 3.
The second, independent measurement recording is required for
certification tests compliant with the CS-E.
All tests included a comparison of the engine operation without
failure and during a single failure of a chosen sensor at 75% of the
nominal engine power defined by the rotational speed n=1910 RPM
and manifold air pressure Pk=745±15 mmHg (99.325±2 kPa). During the tests, the engine’s operation parameters were continuously recorded. During failure conditions, the injection times, fuel consumption, cylinder head temperatures and output power were measured
and evaluated by comparing with the values obtained during normal
engine operation. Failure of every sensor was simulated.
In accordance with the control algorithm objectives, a malfunction of a single sensor triggers an automatic detection of an associated failure condition and, as a matter of course, the measurement
process is switched from the dual sensor mode to the single sensor
mode utilizing only one, operational sensor. This transition may cause
a short-lived variation of the time, but not greater than 3% during
steady states and 7% during transient states. Variation of output power, fuel consumption and cylinder head temperatures are not expected
to exceed 5%.

4. Certification tests
4.1. Failure of the rotational speed sensor
The figure below shows the time plot graph of the injection time
and rotational speed measured by both control subsystems during
simulated failure of RPM sensor #1 (Fig. 2) and RPM sensor #2 (Fig.
3). Disconnection of the RPM sensor #1 occurred at t=78 s. Disconnection of sensor #2 occurred at t=40 s.

Table 3. Quantities recorded during the tests
Symbol

Name

to

Ambient temperature, oC

B

Ambient pressure, mmHg

ΔB

Absolute humidity, mmHg

tpg

Temperature of inlet air, oC

P01

Oil pressure in the oil pump, kG/cm2

P02

Oil pressure in the back lid, kG/cm2

P03

Oil pressure in the reducer, kG/cm2

Pp

Fuel pressure, kG/cm2

t1

Temperature of the oil entering the engine, oC

t2

Temperature of the oil exiting the engine, oC

thead

Cylinder head temperature, oC

W

Oil flow rate, kg/min

Q

Oil cooling power, kcal/min

n

Crankshaft rotational speed, 1/min

Pk

Manifold air pressure, mmHg

Neo

Power, HP

Ce

Specific fuel consumption, g/KMh

tinj

Fuel injection time, ms

kch

Cylinder head cooling coefficient, %

tfuel

Fuel temperature, oC

tair

Manifold air temperature, oC

aTPS

Throttle position angle, o

Fig. 2. Injection time and rotational speed during simulated failure of RPM
sensor #1

Fig. 3. Injection time and rotational speed during simulated failure of RPM
sensor #2
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The figures below present the results of the measurements of the
engine operating parameters during both normal operation and failure
conditions of the RPM sensor #1 (Fig. 4) and sensor #2 (Fig. 5).

tion is common for algorithms processing the values obtained from
the temperature, pressure and throttle position sensors.
Fig. 6 presents the time plot graphs of the rotational speed and the
injection time, whereas fig. 7 shows the signals from both manifold
air pressure sensors and the resulting pressure value used for fuel injection time calculation during simulated failure of the MAP sensor
#1. The failure condition begins at t=62s and lasts until t=162s.

Fig. 4. Measured values of selected engine operation parameters during
simulated failure of RPM sensor #1

Fig. 6. Injection time and rotational speed during simulated failure of MAP
sensor #1
Fig. 5. Measured values of selected engine operation parameters during
simulated failure of RPM sensor #2

Both rotational speed sensors included in the control system are
triggered by the same tooth of a pulse wheel. Each sensor is connected
in parallel to both control subsystems. Due to manufacturing and assembly tolerances, the signals from both sensors are slightly shifted in
time. The control algorithm takes into account the earlier signal. Only
signals from rotational speed sensors are processed in this manner.
Analysis of the control system operation during failure of RPM
sensor #1 shows that failure of the sensor results in a momentary decrease of the rotational speed by 10 RPM and decrease of the injection time by 0.3 ms (which accounts for 5% reduction of the injection
time). This state lasts for 2 seconds and after that the system returns
to its normal operation. This is confirmed by the results of measurements of the operation parameters of the engine. The failure contributes to a 3.5% reduction of the output power and 2.5% reduction of
the specific fuel consumption. The cylinder head temperatures stayed
at the same level with variation not exceeding more than 5oC, which
in fact is a typical variation for this engine on the test stand.
Analysis of the control system operation during failure of RPM
sensor #2 reveals that failure of the sensor results in a momentary decrease of the rotational speed by 5 RPM and increase of the injection
time by 0.1 ms (which accounts for 2% increase of the injection time).
This state lasted for about 2 seconds. The injection time stabilized
immediately after the failure, which is confirmed by the measurements of the engine’s operation parameters. The failure contributes
to a negligible loss of power (0.8%) without altering the specific fuel
consumption. The cylinder head temperatures stayed at the same level
with variation not exceeding more than 5oC, which in fact is a typical
variation for this engine on the test stand.

4.2. Failure of the manifold air pressure sensor
The control system includes two manifold air pressure sensors,
both measuring the same pressure. Each control subsystem is connected to one of the sensors. The values measured by each sensor is exchanged by the subsystem by a means of digital communication link.
The control algorithm uses an arithmetic mean based on both values,
provided that both values are considered correct by an assessment
procedure. When one of the measured values is considered incorrect
(e.g. outside a specified range), only the valid one is used. This solu-
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Fig. 7. Measured and calculated values during simulated failure of MAP
sensor #1

The results of the measured engine operation parameters during
normal operation and the failure state of the MAP sensor #1 are presented in fig. 8.

Fig. 8. Measured values of selected engine operation parameters during
simulated failure of MAP sensor #1

Fig. 9 presents the time plot graphs of the rotational speed and the
injection time, whereas fig. 10 shows the signals from both manifold
air pressure sensors and the resulting pressure value used for fuel injection time calculation during simulated failure of the MAP sensor
#2. The failure condition begins at t=62 s and lasts until t=158 s.
The results of the measured engine operation parameters during
normal operation and the failure state of the MAP sensor #2 are presented in fig. 11.
Failure of the MAP sensor #1 causes the control system to set its
corresponding manifold air pressure value with a default value of 1 bar.
This value is not used further in fuel injection time calculation. The
transition causes a momentary calculation error resulting from averaging of the measured signals. Such a rapid change of the manifold air
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Fig. 9. Injection time and rotational speed during simulated failure of MAP
sensor #2

complies with the design of the control algorithm. It results with a
decrease of the rotational speed by 15 RPM for 1 second.
During the failure condition the injection time is reduced by 0.1
ms (1.5%). The rotational speed is maintained on a constant level,
equal to the speed during normal operation of the engine.
The recovery from failure condition results in a return of the
control algorithm from a single sensor mode back to the dual sensor mode, resulting in an insignificant decrease of the value used in
calculations. The transitions triggers execution of the fuel film compensation algorithm, resulting in a one cycle injection cut-off. This is
consistent with the design of the control algorithm.
The failure of the MAP sensor #2 had no measureable impact on
the output power. The cylinder head temperatures and specific fuel
consumption also remained unchanged.

4.3. Failure of the engine temperature sensor

Fig. 10. Measured and calculated values during simulated failure of MAP
sensor #2

The control system includes two engine temperature sensors. The
ET sensor #1 measures the temperature of cylinder head #2 and the ET
sensor #2 measures the temperature of cylinder head #7. The signals
from the sensors are processed by external signal measuring transducers and then fed to the corresponding control subsystems. Measured
values are different. The control algorithm uses the greater of the two
values, provided that both values are considered correct by an assessment procedure.
Fig. 12 presents the time plot graphs of the rotational speed and
the injection time, whereas fig. 13 shows the signals from both engine
temperature sensors and the resulting temperature value used for fuel
injection time calculation during simulated failure of the ET sensor
#1. The failure condition begins at t=50 s and lasts until t=152 s.

Fig. 11. Measured values of selected engine operation parameters during
simulated failure of MAP sensor #2

pressure value influences the fuel film compensation algorithm, which
contributes to momentary increase of the injection time to 12 ms, following a decrease to 0 ms in the next cycle. Such behavior is consistent
with the design of the control algorithm. This results in a short-lived
decrease of the rotational speed by 20 RPM for about 1 second.
During the failure condition, the injection time is increased by
0.1 ms (1.5%). The rotational speed is maintained at a constant level,
equal to the engine speed during normal operation.
The recovery from failure condition results in a return of the
control algorithm from a single sensor mode back to the dual sensor
mode, resulting in an insignificant decrease of the pressure value used
in calculations. The transition causes a second execution of the fuel
film compensation algorithm, resulting in a one cycle injection cutoff. This is consistent with the design of the control algorithm.
The failure condition of the MAP sensor #1 results in a small increase of the engine output power by 0.5% and decrease of the specific fuel consumption by 1.4%. The temperatures of the cylinder heads
remained unchanged.
The failure condition of the MAP sensor #2 results in similar behavior. The state transition causes a momentary error in fuel injection
time calculation. Such a rapid change of the measured manifold air
pressure manifests itself with a dynamic adjustment of the injection
time, resulting in a momentary increase of the injection time to 12
ms, following a decrease to 0 ms in the next cycle. Such behavior

Fig. 12. Injection time and rotational speed during simulated failure of ET
sensor #1

Fig. 13. Measured and calculated values during simulated failure of ET sensor #1

The results of the measured engine operation parameters during
normal operation and the failure state of the ET sensor #1 are presented in fig. 14.
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Fig. 14. Measured values of selected engine operation parameters during
simulated failure of ET sensor #1

Fig. 15 presents the time plot graphs of the rotational speed and
the injection time, whereas fig. 16 shows the signals from both engine
temperature sensors and the resulting temperature value used for fuel
injection time calculation during simulated failure of the ET sensor
#2. The failure condition begins at t=39 s and lasts until t=172 s.

Fig. 15. Injection time and rotational speed during simulated failure of ET
sensor #2

Fig. 16. Measured and calculated values during simulated failure of ET sensor #2

Fig. 17. Measured values of selected engine operation parameters during simulated failure of ET sensor #2

The results of the measured engine operation parameters during
normal operation and the failure state of the ET sensor #2 are presented in fig. 17.
Failure of the cylinder head temperature sensor may result in a
change of the calculated engine temperature, which is determined by
the higher value from both sensors. Due to the nature of the transducer
operation, the drop of the measured value is not instantaneous, but
takes about 0.5s. Consequently, the response of the control system to
the failure condition is delayed until the signal reaches a value outside
valid operational range. As the engine temperature value is used by
the engine cooling algorithm, the injection time is altered only when
the engine temperature is above a certain threshold. This was not the
case in the given test, therefore there was no alteration of the injection time.
During the failure condition the engine operates properly and the
injection time is consistent with the injection time during fully functional system operation.
During recovery from the failure condition, the sensor and its signal transducer is powered back on, but the transducer is fully operational only after a 7 second delay, which contributes to a significant
error in engine temperature’s calculation. However, it does not affect
the injection time.
The failure condition had no effect on the engine performance.
There were no changes in engine power or fuel consumption. The
actual cylinder head temperatures also were unchanged.
Since the value measured by the ET sensor #2 was lesser then the
ET sensor #1, the calculated engine temperature remained unaffected
during ET sensor #2 failure condition, which resulted in no change of
the engine performance.

5. Conclusions
Although the described sensors were of various types and each
sensor type was utilized in a different manner by the control algorithm, no single failure of any sensor had a negative impact on the
engine’s operation.
The tests showed that no single sensor malfunction results in loss
of engine’s performance. The engine and the control system operated
properly without going beyond the accepted limits. In most cases,
there was no change in engine operation parameters greater than 5%
and there was no power output variation beyond acceptable limit.
The tests demonstrated that the requirements contained in CS-E
b (1) and (2) were satisfied. During failure conditions there was no
engine usability reduction, which satisfies the objectives of CS-E 50
b (1), and there was no engine stall, unwanted oscillations or other
unacceptable phenomena, which satisfies CS-E 50 b (2).
The tests proved that the designed control system is completely
immune to single sensor failures. In all examined cases, a single sensor failure did not result in a loss of power control, which is required
by CS-E 50 c (2).
Simultaneously, the Unsafe Engine Condition did not occur and
there was no indication such a possibility could arise, which satisfies
the requirements imposed by CS-E 50 c (3), (4).
It can be concluded that the design and control algorithm is insusceptible to a single sensor failure.
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A TEST METHOD FOR EVALUATION AND CLASSIFICATION
OF UNSURFACED AIRFIELDS
Metoda oceny i klasyfikacji gruntowych
nawierzchni lotniskowych*
The study presents a project of a method for testing, evaluation and classification of unsurfaced airfields, with respect to wheel-soil
interactions analysis. Basic theoretical considerations have been included in this study, together with a review of existing methods
as well as instrumentation, which will be applied in the presented method. It is supposed the method to be advantageous for a
better utilization of grassy, unsurfaced airfields in Poland and other EU countries, mainly through improving the safety level of
airfield operations.
Keywords: airfield operations, general aviation aircrafts, unsurfaced airfiels, airstrips, test methods.
W pracy przedstawiono projekt metody oceny gruntowych nawierzchni lotniskowych w aspekcie warunków współpracy kół podwozia samolotu z nawierzchnią. Zawarto podstawy teoretyczne, dostępne metody pomiarowe możliwe do zastosowania w projektowanej metodzie a także opisano projektowane rozwiązania. Przewiduje się, że przygotowywana do wdrożenia metoda może
przynieść znaczne korzyści w zakresie lepszego wykorzystania licznych lotnisk trawiastych w Polsce, także w aspekcie bezpieczeństwa operacji lotniczych.
Słowa kluczowe: naziemne operacje lotnicze, lotnictwo ogólne, samoloty, lotniska gruntowe i darniowe, metody
badań.

1. Introduction
Aircraft ground performance on grassy airfields is weakened and
depends upon a number of factors that we are unable to control. Safe
take-offs and landings on an airfield require that the pilot know how
the actual conditions may affect take-off or landing distance. Deformability of a soft surface affects rolling friction and traction of aircraft
wheels. Moreover, there is a significant and poorly predicted effect of
meteorological conditions upon the latter. Thus, the safety of aircraft
operations on unsurfaced airfields requires the knowledge of their actual conditions with regard to a given aircraft.
For testing and classification of paved airfields, the ICAO has
adopted two methods: the LCN (Load Classification Number) method, which is currently out of use and an ACN-PCN system [4], introduced between 1980 and 1983. This system uses two values: ACN
– aircraft classification number and PCN, pavement classification
number. The value of ACN is dependent upon airplane mass, center
of gravity location, wheel base, and tire inflation pressure. Various
experimental methods can be used to determine PCN. Moreover, airfield test methods include friction testers, i.e. ASFT (Airport Surface
Friction Tester) or SARSYS Friction Tester [1, 10, 17] as well as
the use of specially designed, instrumented vehicles (for example the
CRREL Insrumented Vehicle [18]). In these methods, braking friction
is determined and the methods are widely used in northern hemisphere and cold regions, where runways are often covered by ice or
snow. The presented methods are mainly applied for rigid surfaces,
not for soft grassy airfields. They utilize models of wheel-surface in-

teractions based on Boussinesque or Westergaard theories [9], which
may perform not exactly in cases of moist surface and for a variety
of soils. Consequently these methods do not ensure the required level
of accuracy with their predictions. From the above mentioned, an introduction of a new method, especially designed for soft, unsufraced
airfields is reasonable.
An increase of air transport is one of the priorities in new EU
countries, like Poland. The utilization of unsurfaced airfields for general aviation operations may include such activities as crop dusting,
fire fighting, personal transport on demand (the so called “air taxi”),
medical or rescue flights, sport aviation, etc. There are lots of small
and medium, unsurfaced airfields in the EU countries and they are important elements of ATM (Air Traffic Management), mainly for general aviation. Expected effects of utilization of the presented methods
could be very advantageous since the GA community forms a strong
complementation for the “big” air transport industry.

2. An idea of the proposed method
Authors’ idea was to propose an integrated method which would
enable to evaluate the surface of an airfield, giving a precise information for pilots or airfield operators about the actual surface conditions.
The purpose of the method is determination of important parameters,
describing wheel-soil interactions and influencing the resulting aircraft ground performance:
–– takeoff distance;
–– ground roll distance;

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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–– passenger comfort.
The important parameters are rolling and braking friction as well
as surface roughness. The users of the method will be operators of
airports and pilots of general aviation aircrafts. Knowing the actual
values of the parameters, it would be possible to determine ground
performance of a given airplane. The method consists of the following elements:
–– braking friction measurement, performed with the use of a
wheel tester;
–– rolling friction measurement, very important for soft surface
airfields, not included in other known methods;
–– surface roughness measurement with the use of LIDAR method
(Light Detection and Ranging);
–– a mobile application, which will be an end-user toll of the method, enabling the calculation of ground performance of a given
aircraft, knowing the measured parameters of the surface.
This paper covers the background of the method together with
details of instrumentation used in the method.

3. Theoretical background of the method
3.1. Rolling friction of a wheel
Rolling friction of an aircraft wheel on an unsurfaced airfield
affects ground performance of a given aircraft significantly. Stinton
[15], gives values of rolling friction coefficient for a grassy airfield:
0,05 and 0,08, for short and long grass, respectively as well as 0,13 for
long wet grass. The effect of high rolling friction on grassy surfaces is
a significant increase of takeoff distance, typically by 10 to 25% when
compared to paved runways. It is of great importance in the case of
numerous private and casual airstrips, which are short or sometimes
surrounded by trees or other obstacles. Filippone [8] gives simplified
formulas to calculate takeoff ground roll lr and landing roll ld as functions of rolling friction, fRF and braking friction, μ:
lr =

ld =

mV 2
ηP 1
2
− 4 ρ ACDV 2 − f RF mg
V

1
ln
2 g ( µ + f RF )

( 12 ρ A(CD − f RF CL )V 2 + mg ( µ + f RF ))

wheel performance on a grassy airfield by the present authors in the
cited work [13]. In this method, wheel forces and moments measured
during a test ride can be recalculated into rolling friction coefficient.
The following measures have to be known or determined during a
test run:
–– My – driving or braking moment on a test wheel;
–– Fv – vertical load on a test wheel;
–– rd – dynamical radius of the tyre.
Rolling friction coefficient can be calculated from the equation
below:
f RF =

My
rd

×

1
Fv

(3)

Preliminary tests with the use of an instrumented vehicle with
a rotating wheel dynamometer were conducted on a grassy airfield,
what is shown in figure 1. Riding at 3 m/s forward speed, braking
moment on the measuring wheel has been measured together with
vertical load on this wheel. The rotating dynamometer was installed in
the right front wheel and it was in rolling mode (not driven) during the
test. Measured data has been averaged for a chosen range, where the
values of measured forces tend not to oscillate. A sample set of data
for the rolling friction force, FRF, calculated from measured braking
moment, My is shown in figure 2. It is to point out that the method
enabled to determine of rolling friction for a given tyre, which, in
the case of the tests performed in the cited work, wasn’t any typical
aircraft tyre. Therefore, an additional wheel trailer has been designed
and a typical aircraft tyre is a part of this measuring device.

(1)

(2)

where: m – aircraft mass, V – touchdown speed, η – propeller efficiency, P – engine rating power, A – wing area, CD – aerodynamic drag
coefficient, CL – lift coefficient, ρ – air density, g – Earth’s gravity.
Rolling friction on paved runway is easy to determine. Frequently
used methods include pull test or coast down procedure. On soft, deformable surfaces at lower speed, rolling friction of aircraft wheels
can be measured with the use of pull test method or an indirect method, in which a rut depth is measured and this parameter is used for
further calculations of rolling drag.
Some problems arise by higher speed, 10 m/s and more. Dynamics of soil deformation result in additional phenomena, such as the so
called „spray effect” besides the wheel, with soil granules ejected outside with a relative high kinetic energy. Traditional methods of rolling
friction measurements fail in such situations and only special instrumentation enables to fix the methodological problems. It is a method
with the use of an instrumented vehicle, equipped with the so called
“fifth wheel” or a trailer, enabling the determination of rolling friction
at high speed. Also, a multi-channel rotating wheel dynamometer, installed in a test vehicle could be a good solution here.
Measuring the wheel forces and moments with the use of a rotating dynamometer was introduced and practically applied for testing

Fig. 1. A rotating wheel dynamometer installed on a test vehicle, during a test
ride on a grassy surface. Braking moment MY¬ of a wheel is being
measured

Fig. 2. Sample data of rolling friction force, calculated from measured braking moment, MY¬ of a wheel on a grassy surface with pre-calculation
analysis
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The effect of speed on rolling friction is significant. Mitschke [12] has
shown the components of the rolling friction of a passenger car on a
bitumen surface as follows:

f RF = k R 0 + k R1

V
 V 
+ kR 4 

100
 100 

4

(4)

with: kR0, kR1, kR4 – factors for the sub-ranges of forward velocity: 0 –
30 km/h, 30 – 120 km/h and above120 km/h respectively, determined
experimentally.
The relationships between rolling friction coefficient and aircraft
ground speed (see references[13] and [14]), shown in figure 3, proofs
that taking speed into account is of highest importance also for soft,
deformable surfaces like grassy airfields. The use of wheel trailer,
pulled by a test vehicle will enable to determine wheel rolling friction
for a wide range of forward speed, with no necessity of rather difficult
and expensive flight tests. Also, identification of rolling friction components, showed in the equation (4), can be performed.

vertically to reconstruct real conditions of a given aircraft undercarriage. During a test run, the wheel is braked until full stop and the
resulting friction force is measured with a load cell. Measured data
are then used to calculate friction coefficient, which are published in
a form of NOTAM (Notice to Airmen).
The use of rotating wheel dynamometers, described in [15] is naturally advantageous, since this device enables to measure all variables
needed to determine friction coefficient and it can be installed on a
wheel. A basic measure required to determine wheel braking friction
is braking moment on a wheel, MY. The relationship between longitudinal force, X, acting on a contact surface and the MY can be expressed
by the equation below:

 
MY = r × X

(6)



where r is the radius of the longitudinal force (wheel dynamical radius).
Finally, braking friction can be determined with the following equation:

µ=

My
r Fz

(7)

Neglecting the effect of tyre vertical deflection due to wheel load
will not affect the accuracy of the method when tyre stiffness is much
higher than surface. This is not true for low pressure, baloon tyres. In
this case, tyre dynamics should be taken into account. Another simplification is that we neglect tyre longitudinal deflection as a result
of wheel-surface traction. We simply determine braking friction as a
function of kinematical wheel slip.
Fig. 3. Effect of forward speed upon rolling friction coefficient, fRF for an
aircraft tyre on a grassy surface, determined in a flight test

3.2. Braking friction of a wheel
Let’s consider a wheel rolling over a surface. Two general
modes of operation are possible:
–– free rolling, without any driving moment;
–– driving or braking, which is caused by an external moment applied to the wheel.
In a contact area there exists a horizontal component of surface
reaction to wheel loads. This force has a longitudinal direction and its
value may be expressed by a well known Amontons law of friction:
X = Fv µ 		

(5)

with: Fv – vertical load on the wheel and μ – correlation factor, known
as a braking friction coefficient or simply traction.
Braking friction coefficient is of a fundamental importance for
safe landings, especially, when an airplane is of huge mass and at high
landing speeds. In such cases, extensive ose of braking during rollout
is mandatory. But even a very powerful brakes don’t help if a sufficient braking friction hasn’t employed. For a grassy, unsurfaced airfield, braking friction is important because of two facts. Firstly, grass,
especially when wet, doesn’t ensure high braking friction. Secondly,
surface unhomogenity and roughness act as additional factors decreasing braking efficiency. Finally, wheel-surface friction is strongly
affected by weather, yet more on natural, soft fields [1, 3].
Measuring of braking friction of aircraft wheels rolling over a
paved runway is performed by means of a friction tester, which is typically a fifth wheel attached to a service vehicle that allows to gather
friction data at a range of speed. This measuring wheel can be loaded
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3.3. Surface uneveness and roughness
The surface of paved runways is usually well maintained, so the
uneveness or roughness do not affect wheel performance. Typically,
statistical methods are used to describe tarmac or bitumen pavement
profile, as is often used in highway construction and maintenance.
The surface profile is described as a two-dimensional, homogenous
and isotropic, stochastic process [5]. A synthetic measure of hard
surface roughness is performed by means of power spectrum density
function and typical values of uneveness belong to the range between
0,001 – 0,04 m. The surface of grassy, natural airfield is characterized
by its roughness, which depends on the type of soil, its activity with
time, the presence of small animals and plants. Typical natural surface
uneveness is about 0,01 – 0,2 m and similar analytical methods can be
used to describe its profile. For the presented method for evaluation
and classification of unsurfaced airfields, it was important to develop
a simple, durable and precise enough technique for measuring roughness.
Among a number of methods possible, a non-contact remote measurements with the use of LIDAR may provide a good solution. LIDAR
is an optoelectronic device that uses nanosecond impulse mode of a
laser. Very short but of high energy laser impulses are being sent toward a measuring surface and after they are backscattered and come
to a selective detector integrated with the laser. An analyzer determines spectra of laser impulses and this analysis forms a background
for obtaining the so called point clouds. Assuming, LIDAR would be
used as a very precise and fast range meter, which determines the time
of laser impulse travel, to and from the surface. A certain disadvantage
of this method is its sensitivity to aerosols and contamination in the
atmosphere. This can be fixed or minimized when scanning would be
performed from a low passing airplane.
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4. Applied methods
4.1. Single wheel tester
We have designed and developed a single wheel tester, towed
behind a SUV. The main frame of the tester is joined with the base
vehicle and the movable frame with the test wheel is connected by
means of two rotating joints. This allows to apply various loads on
the test wheel as well as compensation of vertical movements when
rolling over rough surfaces. The test wheel is from a PZL 104 Wilga
multipurpose aircraft and is used with the complete suspension. The
entire construction of the tester allows to reconstruct loads and kinematics of the main undercarriage of the aircraft. A schematic of the
tester is shown in figure 4.
Fig. 5. The test wheel with the rotating wheel dynamometer, based on a PZL
104 Wilga undercarriage wheel

Fig. 4. A schematic of the wheel tester developed in the study

The range of applied vertical load on the test wheel is limited
by the mass of the base vehicle, but when needed, the load can be
extended by installation the tester on a heavier vehicle. The range of
forward speed is between 0 – 60 km/h, although this can be limited for
tests performed on very rough surfaces. A typical test run may include
the following measuring procedures:
–– free rolling – determination of rolling friction coefficient;
–– braking – determination of braking friction coefficient.
The wheel tester is equipped with instrumentation, which enables
the following measurements:
–– measuring the vertical load and the braking moment on the
wheel;
–– measuring the rotation speed of the test wheel to determine
wheel slip during braking action.
Description of the instrumentation follows.

4.2. A multielement rotating wheel dynamometer
The test wheel installed on the tester, is a measuring wheel, integrated with a multi-element rotating dynamometer. This device enables to perform dynamic measurements of forces and moments acting
on the test wheel during test runs. The device has been built based on
strain gage technology. There are two elastic elements, one is used to
determine braking moment MY, the other one for the remaining components, FZ, FY, FZ and MZ , MX. The test wheel is shown in figure 5.
The entire dynamometer is installed in the wheel hub together with
electronics, which forms the measuring signals and allows to send
them wirelessly to a portable computer for downloading and analysis.

4.3. Wireless telemetry system
This system has been built based on a portable device with Android operating system. It can be a tablet computer or even a cellular
phone. A special software has been developed to communicate with
the rotating dynamometer. A primary function of the software is to
control the measurements performed with the use of the tester. The

user can also transmit the measuring data wirelessly after a test run is
finished. Finally, the program gives a possibility to calculate the required coefficients as well as to visualize their values or time courses
if needed.
The telemetry system consists of a 16-bit, 8-channel analog-to
digital converter, performing the successive approximation (SAR –
Successive Approximation Register), with a highest data sampling
rate of 115 ksps (kilo samples per second). Another subsystem in the
architecture of the telemetry is a data acquisition system, based on a
32-bit controller. Finally, the measured data can be transmitted by a
Bluetooth Class 2.0 module which ensures communication range of
more than 600 m. The purpose of the microcontroller is managing
of data acquisition, preliminary data analysis and filtering the digital
data. An important advantage of the presented telemetry system is the
use of a mobile device driven by the Android system. There is a possibility to add more applications, which could help in performing the
measurements or in data analysis.

4.4. Determining the profile of grassy surface with the use of
LIDAR
Scanning and creating of numerical charts of terrain can be performed with the use of laser technology. A practical range of laser devices used in highway construction and maintenance is about 1m. The
laser is installed on an external rim and works vertically to the surface.
The idea of the present authors was to examine the possibility of the
use of LIDAR to scan the surface of an airfield from a flying aircraft.
A schematic of the LIDAR is presented in figure 6. The laser impulse
is optically formatted and sent toward the object (surface). Backscattered signal is registered by a photodetector, then analyzed. Although
the subject of signal analysis in LIDAR systems is well described
and mature, there are some interesting aspects, such a for example
developing new algorithms to obtain required information from the so
called point clouds [4].
Surface roughness of an airfield can be described with the use of
quadratic mean or root mean square. If we consider the high of the
elementary uneveness as a function of the linear dimension, x (in case
of surface analysis, two dimensional function will be used) to be a
measure of roughness, the root mean square of the roughness can be
expresses as below:
z RMS =

1
x

x0 + xi

∫

z 2 ( x)dx

(8)

x0

The so called point clouds, obtained from the LIDAR scanning
enable to determine the over mentioned parameters, based on known
algorithms. The idea of scanning with the use of airborne equipment
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in laboratory conditions. Taking into account the effect of test conditions, the uncertainty of the measurement in realm is of the order
of 0,0075. If we use equations to determine takeoff or landing roll,
cited in this work, then the accuracy of the entire method may reach
about 25 m and 30 m, respectively. A more precise determination of
the accuracy requires the analysis of covariance of the measured and
estimated values of braking moment and is expected to be as low as
about 10m [2].

5. Conclusions

Fig. 6. A schematic of LIDAR. 1 –laser, 2 – beam splitter, 3 – telescope, 4 –
photomultiplier, 5 – impulse counter, 6 – data analyzer

has the advantage over the use of vehicular scanners, that there is
no need to compensate of vertical movements of the vehicle. On the
other side, airborne scanners have to be characterized by much higher
parameters (laser impulse power and its frequency) what is caused by
higher ground speed of an airplane.

In the paper a description of a new method to evaluate and for
classification of unsurfaced airfield is presented. The method respects
parameters affecting wheel-surface interactions, especially the deformability of soft grounds and its effects on aircraft ground performance, such as takeoff roll and landing distance. Based on theoretical analysis from the literature, the following parameters have been
chosen as important: rolling and braking friction coefficients, surface
roughness. Instrumentation proposed to be applied in the method has
also been presented in the paper. The solutions include a single wheel
tester and the LIDAR for air scanning of the surface roughness. Estimated error of the method is about 10m of the takeoff or landing
distance for a typical GA airplane on a grassy surface.
Prospective users of the method could be operators of the airfields
and the pilots flying from them. The application of the method may
have positive effects on the regional air transport through increasing
of the use of unsurfaced airfields for different air operations

4.5. Estimation of measurements precision and the accuracy
of the proposed method
The rotating wheel dynamometer is a measuring device with the
class of 1, so at the full scale of the braking moment channel, the
error of measurement of the rolling or braking friction is ± 0,0033
Acknowledgments:
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Effect of technological parameters
on the rotary compression process
Wpływ parametrów technologicznych
na przebieg procesu obciskania obrotowego*
The paper presents results of a numerical analysis of the rotary compression process for producing extreme steps of a multi-step
hollow shaft. The numerical simulations of the process were conducted by the finite element method (FEM), using Simufact Forming version 11.0. Applications of hollow parts in industry are discussed and benefits of their use are presented. With numerical
modeling, the effect of basic rotary compression parameters (deformation ratio δ, wall thickness go, billet initial diameter D,
advance speed v and rotary speed n of the tools) on shape of the produced parts are determined. Also, force parameters of the
process, tool thrust force and torques are determined. The presented numerical analysis results confirm the possibility of producing
multi-step hollow shafts using tube sections as billet material by metal machining methods.
Keywords: rotary compression, multi-step hollow shafts, FEM.
W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej procesu obciskania obrotowego skrajnych stopni odkuwki wielostopniowego wałka drążonego. Symulacje numeryczne procesu przeprowadzono metodą elementów skończonych (MES), przy zastsowaniu
komercyjnego pakietu oprogramowania Simufact Forming w wersji 11.0. Omówiono obszar wykorzystania elementów drążonych
w przemyśle i przybliżono korzyści płynące z ich stosowania. Poprzez modelowanie numeryczne określono wpływ podstawowych
parametrów obciskania obrotowego (stopnia gniotu δ, grubości ścianki go, początkowej średnicy wsadu D, prędkości postępowej
v i obrotowej n narzędzi) na kształt otrzymanych wyrobów. Wyznaczono parametry siłowe procesu siły nacisku narzędzi i momenty
obrotowe. Opisane rezultaty badań numerycznych potwierdzają możliwość wytwarzania odkuwek wielostopniowych wałków drążonych ze wsadu w postaci odcinków rury metodami obróbki plastycznej.
Słowa kluczowe: obciskanie obrotowe, drążone wałki wielostopniowe, MES.

1. Introduction
Rotary compression is a modern process for forming metals and
their alloys. Nowadays it is mainly used to produce local reduction in
cross section of hollow parts (pressed semi-finished products, tubes,
bushings, and many more). The process has a number of advantages
owing to the tool motion [5, 8]. For this reason, research studies have
been undertaken to investigate technological applications of the rotary
compression process. Also, it has been proposed that the process be
used to produce more complex machine parts such as multi-step shafts
and hollow axles.
These days a growing demand for hollow parts can be observed
in the global industry; given a general trend to lower production and
machine maintenance costs, such parts are more and more often used
instead of their solid counterparts [4, 11]. One of the ways to lower
production costs is to use tubular parts in place of commonly used solid elements, as in this way material and labor consumption can be decreased. Strength properties of hollow elements of machine parts are
similar to those of solid ones (under bending and torque shaft loads),
while their weight is considerably lower compared to their solid counterparts. In effect, machines that are equipped with hollow parts have
a lower total weight and, in consequence, consume less energy and
are more eco-friendly (lower fuel consumption and lower gas emissions). For these reasons, hollow parts are more and more often used

in both automotive and aircraft industry, as the decreased weight of
vehicles and aircraft helps enhance their performance (power, speed,
load capacity, maneuverability etc.) and, at the same time, lower their
maintenance costs [1, 10, 12].
When investigating rotary processes for forming metals and their
alloys, an innovative method for rotary compression was developed at
Lublin University of Technology. This method can be used to produce
axisymmetric hollow shafts and axles [6, 7]. The proposed method allows for forming parts from sections of commercial tubes or bushings
as billet material, using tools with a simple geometric design.
A series of numerical simulations of rotary compression were performed in order to determine the process stability in terms of such
disturbances as uncontrolled slipping (loss of rotary motion capability
by a workpiece being formed) and collapse of a tube as well as to
determine relations between individual process parameters.

2. Description of the rotary compression process
Rotary compression consists in forming a billet material by means
of three cylindrical rollers which rotate in the same direction and, simultaneously, move radially towards the axis of the element being
formed. The billet material (a tube or bushing section) is placed between the rollers and then rotated by the tools around its own axis during compression. Due to the tool action, the billet external diameter

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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changes and, at the same time, the billet wall thickness increases. The
increase in the billet wall thickness of formed parts can be considered positive owing to strength reasons. Parts formed by this method
have an axisymmetric shape. Compared to the presently employed
methods for producing hollow parts, rotary compression has a number
of advantages such as enhanced strength properties of a part, higher
production efficiency, lower implementation and production costs, as
well as relatively simple process mechanization and automation.
An example of forming a multi-step shaft (with two extreme neckings) by the rotary compression method is shown in Figure 1.
Fig. 2. Shape and dimensions of the billet used in rotary compression – a) and
of the formed part with two extreme journals – b)

forming symmetry applied to reduce the computation time, is shown
in Figure 3. The simulations were conducted by the finite element
method (FEM), using Simufact Forming version 11.0, a metal forming simulation program that has been used by the authors many times
to analyze rotary processes for forming metals and alloys, and the results have been positively verified in the experimental tests [2, 9, 3].
Fig. 1. Design of the rotary compression process for producing axisymmetric
hollow part in which three tools perform rotary motion, moving simultaneously towards billet axis: 1, 2, 3 – forming rollers, 4 – billet (tube
section), 5 – part; a) process start, b) process end

One characteristic of the rotary compression process is a gradual
reduction in the billet diameter (Fig. 2) by the rotating tools, which
can be defined by the deformation ratio:
δ = D/d,

(1)

where D is the external diameter of the billet before the process, d is
the external diameter of a journal after the compression process.
Owing to the billet diameter reduction, the material flows radially,
in effect of which the wall thickness increases by ∆g compared to the
initial value of the tube (billet):
∆g = g − go,

(2)

where g is the thickness of the formed part, go is the thickness of the
billet wall.
In the course of forming, the metal also moves along the billet
axis, which results in an increase in the part length by ∆l compared to
the initial billet length:
∆l = l − lo,		

(3)

where l is the part length, lo is the billet length.
Obviously, the increase in the wall thickness and length of the
part depends on the compression parameters used. The most important ones are: value of the deformation ratio δ, the ratio of initial wall
thickness go to initial billet diameter go/D and the ratio of advance
speed v of the tools towards the billet axis to their rotary speed n.

3. Numerical analysis of rotary compression for producing an extreme step of the axisymmetric hollow
part
In order to determine the effect of the selected rotary compression
process parameters (δ, go/D and v/n) on the wall thickness increase ∆g
and workpiece length ∆l, a series of numerical simulations of forming a hollow part with extreme journals were performed. A geometric model of one of the analyzed rotary compression processes, with

Fig. 3. Geometric model of the rotary compression process for producing extreme steps of a hollow shaft (its description provided in the paper)

The model consists of three identical multi-step rollers – 1, 2, 3
and a billet – 4. The tools (rollers) rotate at a constant speed n1 of 60
rpm in the same direction and move towards the billet axis at constant speeds v. The billet material was a tube with 42.4 mm external
diameter, length lo = 120 mm and wall thickness go. The tube was
modeled using 8-node hexahedral first order elements. The value of
initial tube wall thickness go depended on the tube dimensions available on the market, and it was 3 mm, 5 mm, 7 mm, 9 mm and 11 mm,
respectively. Also, it was assumed that the tube was made from constructional carbon steel (C45). This material is commonly used to produce all kinds of gears, shafts, axles, toothed shafts, connecting rods,
and other average loaded machine elements. The material model of
steel C45 was taken from the material database of Simufact Forming,
and examples of flow curves are shown in Figure 4. Other parameters
used in the computations included: initial billet temperature −1150°C,
rigid tool model with a constant temperature of 150°C, friction factor
on metal-tool contact surface m = 1, material-tool heat exchange coefficient – 10 kW/m2K and material-environment heat exchange coefficient – 0.2 kW/m2K.
The numerical simulations were based on the assumption that the
tools (forming rollers) would rotate at a constant speed in all process
variants. The only parameter that would vary in the process would be
the speed at which the rollers move towards the billet axis. Other parameters that were being changed in the process included: the deformation ratio δ (in the range from 1.2 to 2.1) and the billet wall thick-
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a)

b)

Fig. 4. Flow curves of steel C45 at strain rates of: a) 0.1 s , b) 100 s
−1

−1

Table. 1. Technological parameters used in FEM simulations of rotary compression to produce extreme steps
Rotary speed of tools

n
[rpm]

Linear speed of tools [mm/s]

v
[mm/s]

0.5

1

2

4

6

8

10

Advance speed-to-rotary speed ratio

v/n
[mm/r]

0.46

0.92

1.84

3.69

5.54

7.38

9.23

Billet external diameter

D
[mm]

Wall thickness

go
[mm]

3

5

7

9

11

Wall thickness-to-billet diameter ratio

go/D

0.07

0.12

0.16

0.21

0.26

Deformation ratio

δ

ness. The main parameters applied in rotary compression to produce
extreme steps of a hollow shaft are listed in Table 1.
As a result of the performed computations, material flow kinematics in the rotary compression process for producing hollow parts could
be analyzed. Figure 5 illustrates changes in the product shape depending on progress of the process for one of the analyzed compression
cases. It can be observed that the material begins to move towards
the workpiece axis due to the reduction in the billet external diameter,
which leads to an increase in the wall thickness. Also, it can be observed that the material moves along the workpiece axis, particularly
at the surface regions, which results in an increase in the workpiece
length compared to the initial billet length and leads to the occurrence
of concave (funnel-like) frontal surfaces. In the final stage of compression, the advance motion of the tools is stopped, and they only
perform the rotary motion. In effect, the workpiece shape undergoes
sizing and the surface irregularities that occurred in the initial process
stages are removed.
Figure 5 illustrates the distributions of effective strain both on
the surface and in the cross section of the workpiece being formed.
In the region of the tool action, the material is deformed inside-out,
which makes it flow towards the billet axis, and the strains are not
homogenous in the cross section of the steps being compressed. At
the surface, the material is subjected to higher deformation relative
to the central regions (located in the vicinity of the internal wall).
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60

42.4

1.2

1.5

1.8

2.1

Fig. 5. Numerically determined hollow shaft shape changes with effective
strain
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This is characteristic of rotary metal machining processes, as it results
from the process kinematics as there are considerable differences in
the circumferential speeds of the workpiece being formed (due to the
variable tool radius). As a result, slipping between the material being
formed and tools occurs and considerable circumferential strains are
generated (by the action of friction forces).
In the numerical simulations, the effect of the basic forming process parameters (δ, go/D and v/n) on the wall thickness increase ∆g
and workpiece length ∆l was determined. Based on the performed
simulations, the following could be observed:
• an increase in the deformation ratio δ in the range between 1.2
and 2.1 leads to an increase in both the wall thickness ∆g and
workpiece length ∆l (Fig. 6),

• an increase in the ratio of initial wall thickness go to billet diameter D (go/D) leads both to a decrease in the wall thickness
∆g and to an increase in the workpiece length ∆l (Fig. 8).

Fig. 8. Effect of the initial wall thickness relative to billet diameter on changes in the wall thickness and workpiece length, determined at: δ = 2.1,
v = 8 mm/s

Fig. 6. Effect of deformation ratioδ on increase in wall thickness
and length of the workpiece, determined at: go = 5 mm, v = 6
mm/s

• an increase in the tool advance speed v relative to their rotary
speed n results in an intensive increase in the wall thickness ∆g
and a decrease in the workpiece length ∆l (Fig. 7),

Fig. 7. Effect of the tool radial motion relative to their rotary speed
on changes in the wall thickness and workpiece length, determined at: δ = 1.5, go = 7 mm

The variations of forces and torques were also analyzed in the
conducted numerical simulations. If maximum values of these parameters are estimated accurately, both the technology and design of tools
and forging unit can be developed in a suitable manner. Additionally,
the information about the force variations helps control the process in
terms of predicting phenomena that could disrupt its stability. Examples of the force parameters (tool thrust force and torque) determined
by the FEM simulations of rotary compression are shown in Figures
9 and 10.

Fig. 9. Numerically determined tool thrust forces in rotary compression at:
δ = 1.5, v = 6 mm/s

The distributions have a similar shape, yet with an increase in
the billet wall thickness, the values of the tool thrust force and torque
increase, too. The compression process can be divided into two basic
stages. In the first stage, the radially moving tools reduce the billet
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4. Conclusions

Fig. 10 Numerically determined torques on one tool in rotary compression at:
δ = 1.5, v = 6 mm/s

external diameter, which is accompanied by a gradual increase in the
force parameters. At the end of the first stage of compression, a sudden increase in the forces and torques can be observed, which results
from the contact of the central (undeformed) step with the tools. In
the second stage, during sizing (the advance motion of the tools is
stopped), the surface irregularities generated in the first stage of the
compression process are removed. In effect, a sudden decrease in the
force parameters can be observed.

The conducted analysis of the rotary compression process confirmed the possibility of using this method to form hollow stepped
shafts and axles. The multi-variant numerical analysis of rotary compression was performed using the finite element method (FEM) in
spatial state of strain. The simulations positively verified most of the
adopted technological and design-related assumptions; also, material
flow kinematics was determined and, above all, the effect of the selected compression process parameters (δ, go/D and V/n) on shape of
the produced parts was determined. It was proved that the tool motion
speed has the most considerable effect on increasing the workpiece
wall thickness ∆g. As the tool speed v increases, a higher increase in
the wall thickness can be observed, whereas at lower speeds, the material flows more intensively in the axial direction, which results in an increased workpiece length. The initial wall thickness of the billet used is
also of vital importance for the material flow kinematics. The increased
wall thickness go leads to an increase in radial deformation resistance,
which causes a decrease in the workpiece wall thickness and, simultaneously, a sudden increase in its length. The intensity of the thickness
and length increase depends not only on the deformation ratio, but it is
also affected by the other two parameters (go/D and v/n).
Summing up, it can be stated that the developed method can be
used to form axisymmetric hollow elements using tubular semi-finished products as the billet material. In effect, the labor and material
consumption costs can be significantly lowered, while the strength
properties of the formed parts are enhanced. Moreover, the production and machine maintenance costs can be lowered, too. The results
are promising, yet in order to fully understand the rotary compression process and phenomena that disturb its stability, a comprehensive
theoretical and analytical analysis needs to be conducted.
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Methods of ultrasonic testing, as an effective way
of estimating durability and diagnosing operational capability
of composite laminates used in aerospace industry
Metody badań ultradźwiękowych, jako efektywny sposób
szacowania trwałości oraz diagnozowania zdolności eksploatacyjnych laminatów kompozytowych stosowanych w lotnictwie*
The paper presents selected issues in the field of exploitation research and the prediction capabilities of durability of composite
laminates by ultrasonic methods used in the aerospace industry. Some research methods allow to set the quality parameters and
operating in real aircraft structures. The study determined the relationship between the amplitude decrease of the ultrasonic wave
and the level of porosity for hand lay-up manufactured glass / epoxy laminate using the method Through-Transmission of representative in C (TT C-Scan). In addition, showing the ability of amplitude attenuation imaging methods to detect and determine the
extent of damage of high quality laminate and metal fiber composite after at low-dynamic velocity. It was specified real area an
internal damage in FML laminates subjected to dynamic impact on low-energy, for which there was no visible damage in the outer
layers. The study also determined the relationship between energy and the impact of dynamic surface area in testing laminates.
Keywords: composites , impact resistance, porosity, ultrasonic testing.
W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu badań zdolności eksploatacyjnych oraz prognozowania trwałości metodami ultradźwiękowymi laminatów kompozytowych stosowanych w przemyśle lotniczym. Wybrane metody badawcze umożliwiają określenie parametrów jakościowych jak i eksploatacyjnych rzeczywistych struktur lotniczych. W pracy określono zależność
pomiędzy wartością spadku amplitudy fali ultradźwiękowej a poziomem porowatościdla wytworzonego metodą laminowania
ręcznegolaminatu szklano/epoksydowego przy użyciu metody Through-Transmissionw zobrazowaniu w trybie C (TT C-Scan).
Dodatkowo pokazano zdolność metody obrazowania tłumienia amplitudowego do wykrywania i określania wielkości uszkodzeń
wysokojakościowych laminatów kompozytowych i metalowo włóknistych po uderzeniach dynamicznych o niskich prędkościach.
Określono rzeczywiste pola powierzchni uszkodzeń wewnętrznych laminatów FML poddanych uderzeniom dynamicznym o niskich
energiach, dla których nie odnotowano widocznych uszkodzeń w warstwach zewnętrznych. W pracy wyznaczono również zależność pomiędzy energią uderzenia dynamicznego a polem powierzchni uszkodzenia badanych laminatów.
Słowa kluczowe: kompozyty, odporność na udar, porowatość, badania ultradźwiękowe.

1. Introduction
The modern aircraft structures belong to those main fields of
technology where the performance and reliability characteristics are
of primary importance. This is due to ensuring an adequate level of
stability and safety of aircrafts. Materials engineering developing innovative technologies and advanced materials plays particularly important role in this area.
Composites are a leading and prospective group of construction
materials used in the aerospace industry. Among them, the biggest
development trend is attributed to fibre reinforced polymer matrix
composites and to hybrid materials. This is due to the modification of
the physical and mechanical characteristics influenced by the introduction of the reinforcement to the matrix, considering the tendency
to reduce the density of a finished composite product. The composites

are characterized by high strength-to-density ratios, unattainable for
other groups of materials [6, 22, 32, 35].
Currently, a group of modern hybrid composites encompasses the
fibre metal laminates consisting of alternately stacked layers of metal
and fibre-reinforced polymer composite. These laminates are characterized by high fatigue strength, high strength properties, corrosion
resistance and to dynamic impact (impact) [1, 4, 14 ,33 ,36 ,38].
Composite materials are used to manufacture critical components of
aircraft structures referred to as the primary structures (primary structure)
and other responsible structures (secondary structure) as: skin elements,
fuselages, spars, blades, landing gears, stabilizers, flaps and many others. Initially, the use of composites in aircraft structures has only reached
a few percent (aircrafts and military structures), currently is equal to
about 20–30%. The flagship product is the Boeing 787 “Dreamliner”
made with more than 50% composite materials [7, 33, 13].

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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Performance and reliability features of composite aircraft structures may be attributed to their individual elements ensuring their
ability to perform specific tasks in determined period of time and operational conditions. Therefore, the principal requirements to be met
by composites can include inter alia.: to obtain a material with high
mechanical properties and low density. Reliability aspects should be
taken into account in composite elements design, fabrication and operation phase of [22, 6, 37].
The assessment of quality of received composite and structures
is of extreme importance at the manufacturing stage. The presence of
defects such as pores and delaminations can have a significant impact
on the reduction of composite properties and consequently deteriorate
its functional characteristics [6, 19, 21, 37, 39].
One of the essential problems occurring in course of operation of
composite structures is their resistance to dynamic impact (impact).
There is a high risk of developing this type of phenomena denoted in
the operation of aircraft. This is associated with e.g. operations performed by ground handling services, solid bodies thrown from under
the wheels of an airplane or moved by the wind. Dynamic impact can
cause visible damages in composite structure, which can be detected
during routine inspections as well as the invisible internal ones, particularly dangerous residual strength [11, 20, 26, 27].
The principal non-destructive methods i.e. mainly ultrasonic flaw
detection, thermography, eddy current method and X-ray computed
tomography are the principal methods in the scope of quality control
and evaluation of composite structures [22].
The paper presents a characterization of the structure of selected
composite materials by means of a non-destructive method - ultrasonic flaw detection, in order to identify and characterize structural
discontinuities associated with the manufacturing process and the
possibility of using ultrasonic method to diagnose internal failures in
fibre metal laminates caused by dynamic low-velocity impact.

2. Structural characteristics
The detection of discontinuities in the form of porosity and delaminations is an essential factor in the scope of quality inspection of
manufactured composite structures. The minimization of porosity
level is possible thanks to the use of advanced manufacturing methods e.g. autoclave process. Nevertheless, some of less responsible
elements of airspace structures are still produced in manufacturing
processes generating unavoidable porosity [6, 10]. The occurrence of
porosity leads to the disturbance in the structural uniformity and to
the changes in mechanical characteristics of fibre polymer laminates.
The ultrasonic inspection is used as one of the non-destructive methods used for quality testing of composite materials structures. This
technique is based on the use of physical phenomena associated with
ultrasonic waves propagation in materials.
The object of study was a laminate made of fibre glass fabric (fibre type E) and epoxy resin. The laminate was made by hand lay-up
method and tested in the form of a plate using the Through-Transmission (TT C-scan) method by means of an ultrasonic detector. The plate
was scanned at the frequency of 1 MHz. The areas of constant drop
of ultrasonic wave amplitude have been determined on the basis of
the map generated. The level of porosity was determined by means of
microscopic image analysis using Nikon MA200 optical microscope.
Figure 1 shows TT C-Scan map for tested composite panel. The
areas with diversified colours are visible, which correspond to specific levels of ultrasonic waves absorption. It has been observed that
the level of amplitude reduction is related to the intensity of occurrence of the structural discontinuity. Red colour represents a decrease
in amplitude greater than 20 dB. The level of porosity marked in this
area was equal to about 15%.
The level of porosity in composite structures significantly affects
the operational capability and durability of composite aircraft com-
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Fig. 1. C-scan imaging of glass epoxy plate

ponents. The percentage of porosity, as well as their distribution and
shapes have a significant impact on their fatigue life and delamination tendency [15]. The relationship between the level of porosity and
crack propagation process in a laminate structure has been also denoted [9]. An intensified impact of the occurrence of voids in the material, has been characterized by Chambers et al [9]. They distinguished
four main levels of porosity depending on the size of voids occurring
in the material. In the opinion of Purslow [25], the laminates containing more than 5% (v/v) of porosity are characterized by poor quality
and should not be used in the aerospace industry.
A cross-section of the microstructure of an epoxy-glass laminate
is shown in Figure 2. The value of determined porosity was equal to
approximately 3%. The porosities visible in the microstructure as the
dark areas with diversified shapes and dimensions are situated mainly
in interlayer spaces. Porosity of larger size tend to form agglomerates. Fine porosities similar to the spherical shape are characterized by
more dispersed distribution within laminate volume. In the paper [5]
it was found that pores dispersion decreases in case of higher level of
porosity. Staffan [31] identified two types of porosity i.e. cylindrical
voids between the fibres and the spherical voids located between the
bundles of fibres. Bowles and Frimpong [5] have achieved identical
results determining the porosity characteristics for high quality laminates with a low pores content.

Fig. 2. The microstructure of the glass fiber reinforced polymer composite
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Figure 3 shows the attenuation level of porosity vs. proportion of
epoxy-glass laminate. The value of attenuation is associated with the
porosity proportion in the composite structure and this relationship
is approximately linear. The results are consistent with the results of
studies obtained in the study [19], where Liu and co-authors noted
that there is an approximately linear relationship between the level
of discontinuity and elastic wave absorption coefficient for carbonepoxy laminates. A lower content of porosity in structure has been
found for lower attenuation values.

been produced in autoclave process in the Materials Engineering Department in Lublin University of Technology.
The aim of the study was to analyze the influence of impact energy on character and range of failure in composite materials in the
aspect of their further operation and possibility to apply the ultrasonic
echo method for qualitative and quantitative description of their condition after single impact. OmniScan ultrasonic flaw detector with
multi-transducer head (64 active elements) has been used for nondestructive analysis. Figure 4 illustrates the value of low speed impact
energy vs. maximum force transmitted by the material and caused by
the impact.

Fig. 3. The relationship between the percentage of porosity and the level of
attenuation in epoxy-glass laminate

On the basis of obtained results, selected research method has been
classified as a method useful for the detection of structural discontinuities in both carbon and glass epoxy laminates. Individual levels of
attenuation reflect the contents of the porosity in a relatively accurate
manner, which implies the possibility to determine the threshold limits assigning the attenuation value to the specific maximum porosity
level.

3. Evaluation of operational capabilities after a dynamic
impact
Under operating conditions, the fibre polymer composites and fibre metal laminates are exposed to unpredictable loads, first of all
high or low speed single impact of concentrated force. As a result of
high speed dynamic loads, a catastrophic structure failure takes place
and usually said structure is eliminated from further operation or qualified for immediate repair [2, 30, 34, 36]. In case low speed dynamic
impact of concentrated energy, internal structural failures are possible
(delaminations, matrix cracking), particularly in case of energy not
exceeding 5 J [17]. The phenomenon of inner failures propagation
in composite structures makes it necessary to monitor their conditions by means of non-destructive methods, because the damaged
composite material is unable to withstand the whole scope of loads
assumed as early as in design phase [16, 29, 34]. In order to evaluate
the possibility to diagnose the condition of composite laminates after
single low speed impact by means of ultrasonic echo method, this
type of loads has been simulated fully controlling the speed, energy
and geometry of hitting body. The ultrasonic echo method is the most
popular non-destructive testing method used in aircraft industry for
flying objects in their operation phase due to limited, often one sided
access to an element under test.The controlled dynamic impact test
was carried out on the dynamic machine called drop-weight tester using a hemispherical indenter. The test was performed in accordance
with ASTM D7136 standard [3] in energy range of 1,5 ÷ 25 J. The
tests were carried out for carbon fibre reinforced polymer composite
materials (CFRP) certified for the airspace applications in critical and
high – loaded elements as well as for innovatory fibre metal laminates
(FML) consisting of carbon fibre reinforced polymer composite materials (CFRP), alternately arranged layers in rectangular layout (0/90)
and 2024-T3 (Al/CFRP) aluminium alloy. The materials for tests have

Fig. 4. The relationship between strength and maximum impact energy in a
dynamic test

On the basis of obtained data (Fig. 4) it can be concluded that the
force exerted on the material increased with increasing impact energy
[28, 33, 34]. At low impact energies, CFRP laminates are characterized by force transmission capacity resulting from the dynamic load
similar to Al/CFRP laminates. The impact energy of 10 J causes the
complete perforation of CFRP laminate, as shown in Figure 5.

Fig. 5. CFRP laminate damage zone after being hit with the energy of 10J bottom side (left), side impact (right)

Total disruption of the material eliminates it from further exploitation. However, fibre-metal laminates, subjected to further impact
energy levels were gradually degraded, as shown in Figure 6.

Fig. 6. Macroscopic figure of the extent of degradation fiber metal laminates
after low velocity impact (impact side)

Finally, their complete perforation has been caused by impact energy of 25 J by means of an indenter. The phenomenon of structure
destruction degree growth vs. energy increase has been described in
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studies [23, 34]. The cracks of bottom aluminium layer propagate
perpendicularly to the orientation of bottom composite layer. The correlations between the orientation of composite fibres and the direction
of metal layer cracking have been also described by Liaw B.M. et al.
[18] who analyzed the direction of bottom aluminium layer cracking
propagation in epoxy-glass aluminium-composite laminates. Liaw
B.M. denoted that cracking direction in aluminium coincides with the
orientation of bottom composite layer.
Any influence of metal sheet rolling direction on the direction
of aluminium layers cracking propagation in laminates has been not
found in the tests, this fact has been also denoted by Caprino G. et al.
[8]. On the basis of macroscopic analysis, it can be found that Al/CFRP
laminates are characterized by higher resistance to dynamic loads than
conventional fibre reinforced polymer composites. In case of metal fibre laminates used for aircraft skin elements it possible to increase durability and functioning possibility under more demanding operational
conditions, this fact is also confirmed i.a. by Vlot A. [34].
However, the low energy dynamic loads are of greater importance
for operational reliability and safety because the materials are still subjected to the full spectrum of loads and additionally to fatigue without
causing any visible changes of the surface. Nevertheless, quantitative
and qualitative identification of potential internal structural discontinuities after low energy impact is possible by means of ultrasonic
non-destructive methods [26]. Fig 7 illustrates selected amplitude representations (Type B and C) presented in gray scale for composite and

been found that there was no propagation of structural discontinuities
out of zone of permanent plastic strain caused by indenter. Similar
problems in the scope of identification of structural discontinuities in
metal-fibre laminates have been denoted and described by Dragan K.
at al. [12].
The macroscopic analysis of damage zones was performed in order to verify the ultrasonic echo method. Selected images of CFRP
and Al/CFRP laminate microstructure are illustrated in Figure 8.

Fig. 8. CFRP laminate cross-section (a) and Al / CFRP (b) the impact of energy – 5 J

Fig. 7. Identification of CFRP laminates damaged area (a) and Al / CFRP (b)
the low-speed impact energy of 2.5 J

metal-fibre laminates being tested after low energy impact.
The application of multi-transducer techniques in ultrasonic nondestructive tests makes it possible to precisely perform quantitative
identification of the area influenced by an impact with specified energy. It is important in the operational aspect, because it is more easy
to carry out potential repairs of damaged structures fragments. In case
of conventional polymer fibre composites, an amplitude representation makes it possible to determine the type of occurred failures e.g.
delaminations (amplitude change), determined by fibres orientation.
Furthermore, C representation indicates to multilevel character of
delaminations occurred after the impact, as represented by diversified
colours of individual failure zones at various depths. Similar conclusions have been presented by Pearson M.R. et al. in their studies [24].
By means of B representation it is possible to determine the depth of
individual delaminations and to determine their axial-lateral dimension. Furthermore, the image analysis makes it also possible to determine the surface area of identified discontinuities. In case of Al/CFRP
laminates, it is difficult to precisely identify potential discontinuities
due to numerous signal noises represented by multiple secondary reflections generated as a result of acoustic impedance change on metalcomposite interface. Permanent plastic strain occurring after impact
generates an additional amplitude reduction and amplifies recorded
noises. C image representing the failures in a view parallel to laminate
surface is the response to the lack of an explicit image of discontinuities in FML laminates. Impossibility to separate the image of plastic
strain from potential delaminations and cracks is of importance in repair process and consequently in further operation. On the basis of
performed non-destructive tests using ultrasonic echo method it has
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The microstructural analysis confirms that the dynamic impact
with low-speed and low energy cause internal degradation of the
polymer-carbon composites and fibre metal carbon laminates. CFRP
composites are characterized by a more complex nature of the breakdown of the structure. Delaminations occurring under the influence of
dynamic impact and transverse cracks connecting said delaminations
are prevailing in tested materials. Additionally, longitudinal matrix
cracks are formed on metal-composite interface, which results from
the hybrid nature of components and adhesive bond between them.
Delaminations between the composite layers are limited. Similar observations are described among others H. Nakatani et.al [23]. As a
result of performed tests, the authors have denoted the relationship
between the total area of cracks and delaminations and impact energy
in CFRP composite and Al/CFRP laminates. The relationship between
damaged surface area and impact energy is shown in Figure 9.

Fig. 9. The area of damage after impact in composite laminates at a low speed,
depending on the impact energy.
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It was observed that the growth of the destruction surface area vs.
impact energy is almost linear. The damage area in CFRP composites detected by means of ultrasonic echo method is lower than in Al/
CFRP laminates, which is a direct result of permanent deformation
of laminates as a result of contact with the indenter. However, the energy of 10 J causes their complete perforation. Fibre-metal laminates
are resistant to significantly higher energies of dynamic loads and are
subject to proportional failure expansion. Polymer-fibre laminates
have an evident limit of low speed impact loads capacity regardless
of less negative influence of said loads in low energy range. Due to
operational reasons, the use of fibre-metal laminates seems to be justified for those components exposed to dynamic loads, for which high
strength and fatigue properties are also required.

4. Conclusions
1. Fibre-metal laminates are the materials with a higher potential
in the scope of reliability and operation in comparison to conventional fibre-reinforced polymer composite materials.
2. The level of porosity in composite structures has an important impact on their service life and operational capabilities.

Demonstrated relationship between the decrease in amplitude
of ultrasonic wave passing through the laminate and porosity percentage indicates the potential of ultrasonic methods in
the testing of structural condition of fibre reinforced polymer
composites.
3. During aircrafts operation, the skin materials are exposed to
the unpredictable phenomena of dynamic impact with specified speed and energy. Fibre metal laminates carry the loads
induced by supplied energy in the scope of energies many
times higher in comparison to conventional composite materials. Failure mode of composite laminates as a result of low
speed dynamic loads is complex. Delaminations and extensive polymer matrix cracks prevail. Sufficiently low impact
energy causes internal failures in composite structures without
possibility to assess its condition by means of macroscopic
methods.
4. Ultrasonic echo method with multi-transducer technique allows qualitative and quantitative identification of negative effects of low speed and low energy dynamic loads in composite
materials.
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A research of vehicle stability on deformable surfaces
Badanie stabilności ruchu samochodu
na podłożach odkształcalnych*
The paper includes results form a research of ride stability of a SUV (Sport Utility Vehicle), driven over deformable surfaces. An
analytical method, in which stability of a mathematical model of vehicle’s lateral dynamics is tested. The mathematical model has
been reconstructed by means of a system identification method. We have used steering wheel angle as an input signal and lateral
acceleration, side slip angle and yaw velocity as output signals to create the model. The data required to perform system identification have been gathered in a full size experiment, with the use of an instrumented vehicle. Final results in a form of poles and zeros
diagrams have been included in the paper together with a discussion.
Keywords: vehicle ride stability, lateral dynamics, offroad vehicles, deformable surfaces, system identification.
W artykule zawarto wyniki badań stabilności ruchu samochodu osobowo-terenowego na podłożu odkształcalnym. Zastosowano
analityczną metodę badania stabilności, w której badana jest stabilność matematycznego modelu danego obiektu. W rozpatrywanym przypadku, model matematyczny odtworzono na podstawie analizy sygnałów wejściowych (kąt obrotu kierownicy) oraz
wyjściowych (przyspieszenie boczne i kąt bocznego znoszenia środka ciężkości, prędkość kątowa odchylania od kierunku ruchu,
moment na kole kierownicy), z zastosowaniem metody identyfikacji systemów.
Słowa kluczowe: stabilność ruchu, dynamika ruchu samochodu, podłoża odkształcalne, metoda identyfikacji
systemów.

1. Introduction
Vehicle stability can be tested by means of a variety of methods.
One of them is that we assume stability analysis will be performed
based on experimental data. Trajectory of the vehicle ride has to be
determined and the stability can be performed by analyzing this trajectory and observing if the trajectory is within a stability margin.
However, this method is of low accuracy and time consuming. Subjective valuation may lead to erroneous conclusions. One of the possible methods to evaluate ride stability of a vehicle is testing of its
mathematical model. In this method, eigenvalues or roots of the so
called characteristic equation of the model are evaluated. For a given
system to be stable, or to have positive stability requires all the roots
have negative real components.
A purpose of the present study was to apply the system identification and stability analysis method to evaluate ride stability of a SUV,
driven over deformable surfaces.

2. Modeling of lateral dynamics of a SUV by system
identification
System identification (SI) is a process in which a model and its
parameters are reconstructed based on experimental data. There is a
wide range of methods used for SI, from simple approximation to
complex statistical analysis (Ljung, 1999). The method is widely
used in modeling of aircraft dynamics and control (Klein and Morelli, 2006). Also, modeling studies in vehicle dynamics have been performed by means of the SI method (James, 2002). Reconstruction of
mathematical models by means of the SI method may provide with

sufficient data to perform stability analysis. It is needed, however,
the experimental data used for identification procedures are fully informative for a given system. Based on the data models of linear and
nonlinear systems can be reconstructed. When the identified model is
linear, it is possible to analyze stability of a modeled system by means
of eigenvalues evaluation. The procedure, called the zeros and poles
test, gives an accurate verdict.
Instrumentation and measurements
Analysis if ride stability of a vehicle can be performed based on
lateral dynamics analysis and therefore, the following measures are of
high performance [1, 4, 5, 7]:
–– lateral acceleration of the centre of gravity;
–– yaw rate of the vehicle’s gravity center;
–– sideslip angle of the vehicle.
In our approach, the over-mentioned are output signals and the
input will be steering wheel angle.
One of the requirements for the SI experiment is that the data
obtained are accurate and informative. That can be fulfilled by designing the so called open-loop experiment. In other words, output
signals have to be not dependent of the system response. It is not
possible, when a person (driver) applies steering wheel angle as an
input signal. One possible solution to apply here is to use a steering
robot. We used ABDynamics steering robot, which consisted of five
major subsystems:
–– a motor unit mounted on the steering wheel
–– a mounting fixture with torque transducers
–– a control unit
–– a power supply

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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–– a computer with control software.
The steering robot can perform various steering scenarios to reproduce standard vehicle dynamic tests according to the ISO 7401,
3888, et cetera. One can also compose custom maneuvers by setting
up important test parameters such as steering wheel angle rate 0 –
1800 deg/sec, frequency 0 – 10 Hz, steering wheel angle amplitude
up to the limit of a vehicle, and duration of the maneuver. Installation
of the robot in the research vehicle was simple with no special modifications (Figure 1). Before the test runs, the robot underwent typical
procedures for aligning and setting the neutral point.
Measuring the input and output signals was performed with the
following instrumentation:
–– lateral acceleration, side slip angle and yaw rate have been
measured by means of a DGPS (Digital Global Positioning
System);
–– steering wheel moment and angle have been measured with
the use of a instrumented steering wheel, which was one of the
components of the steering robot.
The DGPS receiver coupled with an inertial platform has been
used to measure kinematics parameter of vehicle motion. This system
features 20-mm position accuracy at 10-ms acquisition time. It consists of an on-board subsystem (a receiver, power supply, and antenna) and a field-portable base station with external antenna. Coupling
the DGPS with the robot allows to fully monitor vehicle motion and
to define test runs by x-y coordinates of waypoints.
�

�
�
��

�

��

�

��

ties: cohesion for loess and internal friction for sand. The two soil
materials are major components of many soil types. We conducted
experiments on two different sites where the soil surfaces exist naturally: Sulejówek, near Warsaw, Central Poland for sandy soil and
Paulinów, near Lublin, Southeast Poland for loess soil. The surfaces
were rototilled after each pass of the test vehicle. Experiments on wet
snow surface were carried out in February 2010 in Sulejówek. Snow
depth was approximately 50cm, its density 500 – 700 kg/m3, and temperature −0.3°C. We used only sine wave input for the snow surface
experiments.
In the tests we have applied two different excitation methods: a
step input excitation for dynamics test and a periodical excitation for
steady state tests.
Ramp change (or trapezoidal) excitation mode is a typical dynamic method, in which we can determine dynamical response of
the vehicle to continuously changing input. This ramp change input
provides a substitute for step input (which is technically impossible
to perform). Vehicle response has to be measured continuously and at
a high sampling rate, since the observed parameters (yaw rate, lateral
acceleration, sideslip angle, and the position of the center of gravity
[CG]) changes dynamically, especially at the moment of and after the
steering input.
Sine wave excitation is a typical steady state procedure. The vehicle is steered by harmonic excitation of the steering wheel at a given
frequency and amplitude. We used 0.5, 1.0, and 2.5 Hz frequencies
and ± 90 deg amplitudes. Vehicle response (yaw rate, lateral acceleration, and sideslip angle) is observed when it reaches stability (after a
couple of steering periods). This requires that the test be performed on
a sufficiently long test track.
Both excitation variants are presented in Figure 3.The three values of steering angle rate for ramp change excitation were 100, 500,
and 1500 deg/s, while the amplitude was 180 degrees. The frequencies of sine wave excitation were 0.5, 1.0, and 2.5 Hz, with an amplitude of 90 degrees. The steering ratio of the vehicle used for the test
was 1 to 9. A graphical presentation of the excitation modes is given
in figure 2.
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Fig. 1.

A schematic of the instrumentation installed into the test vehicle and
a cockpit view of the steering robot arrangement. 1, 2 – rotating wheel
dynamometers, 3 – steering robot, 4 – interface computer, 5 – master
computer, 6 – DGPS onboard unit, 7 – power supply

Procedures
The tests were performed on three different surfaces: sandy and
loess soils and a wet snow surface. We chose loess and sandy soils
as test surfaces because they represent different mechanical proper-
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- 18 0

Fig. 2. Steering wheel excitation modes

The vehicle was driven in 4×4 mode (mechanically coupled drive
chain, all four wheels driven) with a reduction gear on. The velocity of
the test rides was approximately 10 km/h – almost the highest possible
speed on those surfaces at low slip conditions. At least five replications were performed for each test variant.
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3. The method of evaluation of the vehicle ride stability
One method of stability testing is the so called zeros and poles
test. Stability of a given system is positive (the system is stable) if
eigenvalues of the following equation:

x(t ) + 2ξωn x (t ) − ωn2 x(t ) = bu (t )

(1)

are placed within the (−1;1) range. With roots, which have their real
part is higher then 1 and imaginary part is zero, a system is unstable
and we can say about non periodic instability. If an imaginary part is
different from zero, the instability is of an oscillating type. Possible
cases are shown in figure 3. If the roots have only real components
(there aren’t complex roots), we can speak of an asymptotical stability of the tested system (Figure 3a). If there are such roots (complex roots), the response of the system is of oscillating character
(b). Those oscillations would disappear faster for roots placed apart
of the imaginary axis. If one of the toots is placed exactly on the
imaginary axis, the system has marginal stability and the oscillations
will not disappear. For positive roots, right to the imaginary axis, the
system is not stable (c and d).

Fig. 3. Possible locations of eigenvalues of the characteristic equation of the
model and their effects on stability (see text)

The software used to perform zeros and poles testing allowed to
analyze the roots as well as poles, which are points where the model
function has an asymptote.

4. Results and analysis
Figures 4 thru 18 contains results of performed zeros and poles
tests for the models of lateral dynamics of the vehicle, based on experimental data obtained in the experiments performed on two different surfaces. Results for both periodical as well as ramp change
steering input are included.
Based on the results presented in figs. 4 thru 6 we can say the
stability evaluation based on lateral acceleration data is positive for
loess and wet snow surfaces, at 1 Hz excitation. For the remaining
variations we obtained negative evaluation of vehicle stability. The
highest instability, quantified by means of real component value,
was observed on sandy soil surface. This can be related to high deformability of this surface, what leads to deep ruts and consequently
tripping the roadwheels of the vehicle. This may be the cause of the
so called tripped roll-over, a very frequent scenario of accidents in
cases of leaving the road [8].
The three following figures, 7 – 9 show the results for the second
important lateral dynamics measure, the side slip angle.
Evaluation of vehicle stability based on side slip angle data
shows a diverse trend. Here, positive stability occurs on sandy soil

surface only. There are some but not numerous exceptions, moreover
these roots are very close to stability margins. Physically, it can be
explained as follows: the wheels grip the surface as the ruts are deep
and no significant yaw motion is possible. A quite different trend
was observed on loess soil surface. The wheels don’t sink deep into
the soil so they do a lot of side slipping and consequently yawing
motion of the vehicle is much more visible. A similar situation occurred on wet snow. That was rather unexpected, since deep ruts in
snow could eventually help to keep the track, but a high decrease in
wheel-surface friction on wet snow played a more important role.
Figures 10 thru 12 show root locus plots for the third measure
that is important for lateral dynamics of a vehicle, the yaw rate.
Analyzing these graphs, we have concluded the motion of the
test vehicle to be least stable. For the yaw rate, there has been observed the highest value of real part of a root. It was 20,38, noticed
on sandy loess surface. Moreover, instability occurred on all the
three surfaces, loess, sandy and wet snow. On loess surface a case of
periodical instability was observed. The only stable motion occurred
on sandy soil surface for 1,0 Hz sine wave excitation.
Another step in our study was an analysis of vehicle motion for
trapezoidal steering excitation. The method of stability analyzing
was similar to that for sine wave excitation. Autoregressive models
have been reconstructed from measured data of steering angle as
an input parameter and for the three lateral dynamics measures, as
output signals. Figures 13 thr 18 contains root locus plots for the
two soil surfaces (no data for wet snow surface has been collected).
Stability evaluation based on lateral acceleration is shown in figs
13 and 14.
The figures consist of two graphs, one of them represents turning to the left, another to the right. We observed instability for the
two surfaces, generally for higher values of steering wheel angular
velocity (500 and 1500 deg/s). In case of sandy soil surface, instability occurred at the lowest velocity (100 deg/s), while for the remaining higher velocities vehicle motion was stable. On the loess
surface there was observed the highest instability (Re = 18,22 for
500 deg/s) while on the sandy soil surface a periodic instability was
observed at 500 deg/s.
Stability evaluation of the vehicle motion based side slip angle
data and yaw rate was similar to that obtained with sine wave excitation tests. Figures 15 and 16 show results for the evaluation based
on side slip angle data. There was noticed instability for test runs on
loess soil surface for all the three steering wheel angular velocities.
Moreover, a periodic instability occurred at 100 deg/s. Results for
the two directions of turning (to the right and to the left) are similar.
On sandy soil surface, vehicle motion was stable only for the lowest
steering wheel angular velocity. For the remaining cases, at 500 and
1500 deg/s there was noticed instability. At 1500 deg/s by turning to
the left and at 500 deg/s and turning to the right there were observed
severe oscillations.
The third important measure used for evaluation of vehicle motion stability by trapezoidal excitation of the steering wheel was yaw
rate. Root locus plots obtained based on yaw rate analysis is shown
in figures 17 i 18. By turning to the right on loess soil surface, vehicle motion was stable at 100 deg/s, for the remaining excitations
we observed instability. By turning to the left, the highest instability
was noticed at 500 deg/s (Re = 17,76). For both, turning to the right
and to the left, oscillating instability occurred at 500 deg/s. Zeros
and poles tests based on data gathered during test rides over sandy
soil surfaces showed instability for all cases of angular velocity of
the steering wheel. On the other side, there was no oscillating instability in those tests.
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Fig. 5. Root locus plot for sine wave excitation, lateral acceleration. Tests on
sandy soil surface
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Fig. 4. Root locus plot for sine wave excitation, lateral acceleration. Tests on
less soil surface
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Fig. 7. Root locus plot for sine wave excitation, side slip angle. Tests on less
soil surface
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Fig. 6. Root locus plot for sine wave excitation, lateral acceleration. Tests on
wet snow surface
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Fig. 8. Root locus plot for sine wave excitation, side slip angle. Tests on sandy
soil surface
�� ��� ��
�� ��� �� �

�

�

���

��� �� �

�

����� �

Fig. 9. Root locus plot for sine wave excitation, side slip angle. Tests on wet
snow surface
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Fig. 10. Root locus plot for sine wave excitation, yaw rate. Tests on less soil
surface
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Fig. 11. Root locus plot for sine wave excitation, yaw rate. Tests on sandy soil
surface
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Fig. 12. Root locus plot for sine wave excitation, yaw rate. Tests on wet snow
surface
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Fig. 13. Root locus plot for trapezoidal excitation, lateral acceleration. Tests on less soil surface
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Fig. 14. Root locus plot for trapezoidal excitation, lateral acceleration. Tests on sandy soil
surface
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Fig. 15. Root locus plot for trapezoidal excitation, side slip angle. Tests on less soil surface
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Fig. 16. Root locus plot for trapezoidal excitation, side slip angle. Tests on sandy soil surface
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Fig. 17. Root locus plot for trapezoidal excitation, yaw rate. Tests on less soil surface
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Fig. 18. Root locus plot for trapezoidal excitation, yaw rate. Tests on sandy soil surface

5. Conclusions
We have analyzed vehicle motion stability based on experimental
data obtained in a real size, field experiments. The method of analysis consisted of reconstructing the autoregressive models of lateral
dynamics of the vehicle and of performing the zeros and poles tests
for these models. We have designed an open loop experiment with
the use of a steering robot and two different excitation methods have
been applied: sine wave (periodical) and trapezoidal. All the tests and
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analysis have been performed for the vehicle driven over three different deformable surfaces, loess and sandy soils and a wet snow. The
result of the stability evaluation have been presented in a form of root
locus plots and they have been discussed. A general conclusion is that
the presented method is of a practical applicability, but needs some
enhancements, firstly filtering of measured signals could help in obtaining more homogenous data, what is required in analytical studies
of stability.
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60-lecie Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej
Prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Pater, Dziekan
Decyzja o utworzeniu Wieczorowej Szkoły InŜynierskiej w Lublinie została podjęta
przez Radę Ministrów w dniu 13 maja 1953 roku. Pierwszym rektorem został prof. dr
Stanisław Ziemecki, zaś dziekanem jedynego wówczas w szkole Wydziału Mechanicznego mgr inŜ. Stanisław Podkowa. 28 kwietnia 1965 roku Uchwałą Rady Ministrów Wieczorowa
Szkoła InŜynierska została przekształcona w WyŜszą Szkołę InŜynierską, w której oprócz
Wydziału Mechanicznego funkcjonował takŜe Wydział Elektryczny (utworzony w 1964 r.)
oraz Wydział Budownictwa Lądowego (1965 r.). Kolejne rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 1 sierpnia 1977 roku Przekształciło WyŜszą Szkołę InŜynierską w Politechnikę Lubelską.
W ciągu 60 lat istnienia Wydział rozwijał się w sposób dynamiczny dostosowując
swoją strukturę do bieŜącej sytuacji gospodarczej. Obecnie w jednostce studiuje 3147
studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Oferta dydaktyczna Wydziału obejmuje
sześć kierunków studiów tj.: mechanikę i budowę maszyn, transport, inŜynierię materiałową,
inŜynierię biomedyczną, mechatronikę (realizowaną wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki i
Informatyki) oraz zarządzanie i inŜynierię produkcji (wspólnie z Wydziałem Zarządzania). W
jednostce prowadzone są takŜe liczne kursy dokształcające. Szereg przedmiotów
wykładanych jest w języku angielskim, co intensyfikuje studencką wymianę zagraniczną.
Absolwenci Wydziału są cenieni na rynku pracy, a wielu z nich decyduje się na załoŜenie
własnych firm.
W Wydziale zatrudnionych jest 137 pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym 30
profesorów i doktorów habilitowanych), 88 adiunktów i wykładowców, 19 asystentów) oraz
103 pracowników inŜynieryjno-technicznych, administracyjnych i obsługi. Jednostka dba o
rozwój własnej kadry naukowej. Jest to ułatwione dzięki posiadaniu uprawnień do nadawania
stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz
stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn,
mechanika, inŜynieria produkcji. Prace naukowo-badawcze realizowane w Wydziale są na
dobrym poziomie, o czym świadczą: wzrastająca liczba publikacji naukowych w formie
monografii oraz artykułów w prestiŜowych czasopismach naukowych, aktywny udział w
międzynarodowych i krajowych kongresach i konferencjach naukowych, a takŜe współpraca z
zagranicznymi jednostkami naukowymi.
Cechą charakterystyczną Wydziału Mechanicznego jest silne powiązanie z
jednostkami gospodarczymi, głównie z makroregionu lubelskiego, ale nie tylko. Dla tych
jednostek w Wydziale powstają nowe, innowacyjne rozwiązania technologiczne, które są
sukcesywnie kierowane do ochrony patentowej. W zakresie wynalazczości (pod względem
ilości wynalazków zgłaszanych do ochrony) Wydział jest liderem w skali Polski.
W niedalekiej przyszłości planowane są działania mające na celu wzmocnienie
potencjału Wydziału, w szczególności dotyczą one:
• poszerzenia oferty dydaktycznej poprzez utworzenie nowych kierunków studiów oraz
zwiększenie liczby przedmiotów adresowanych do studentów z zagranicy;
• uzyskania uprawnień habilitacyjnych w kolejnej dyscyplinie naukowej;

• rozbudowania bazy aparaturowej w oparciu o Centrum Innowacji i Zaawansowanych
Technologii Politechniki Lubelskiej;
• zdywersyfikowania źródeł finansowania w zakresie badań naukowych i dydaktyki;
• intensyfikacji komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych realizowanych w Wydziale.
Z okazji jubileuszu 60-lecia składam wszystkim pracownikom Wydziału Ŝyczenia
dalszej owocnej pracy naukowej i dydaktycznej.

Andrzej WEREMCZUK
Krzysztof KĘCIK
Rafał RUSINEK
Jerzy WARMIŃSKI

DYNAMIKA PROCESU SKRAWANIA Z NIELINIOWOŚCIĄ DUFFINGA

W artykule przedstawiono jednowymiarowy nieliniowy model skrawania. Do opisu procesu
przyjęto model Duffinga z opóźnieniem czasowym. Model rozwiązano analitycznie za pomocą metody
wielu skal czasowych. Wykres stabilności otrzymano numerycznie i analitycznie. Wykazano,
Ŝe obszary stabilności zaleŜą od warunków początkowych układu.
Słowa kluczowe: oscylator Duffinga, drgania nieliniowe, opóźnienie czasowe, stabilność.

1. Wstęp
Układy z opóźnieniem czasowym są przedmiotem zainteresowania w modelowaniu
procesów w inŜynierii, finansach oraz wielu innych dziedzinach [3]. NaleŜą one do grupy
układów, w których bieŜący stan procesu jest skutkiem poprzedniego stanu, opóźnionego w
czasie. Niekiedy, opóźnienie czasowe jest wprowadzane do układu w celu kontroli procesu.
Opis matematyczny układów dynamicznych z członem opóźnienia jest zaleŜny od parametru
opóźnienia w określony sposób. Równanie róŜniczkowe z opóźnieniem opisujące układ
dynamiczny naleŜy do kategorii opóźnionych funkcyjnie równań róŜniczkowych (czasami
równania nazywane są z ang. retarded differential-difference equations - RDDE) [4].
Oscylator Duffinga jest najprostszym modelem dynamicznego zachowania wielu złoŜonych
systemów. Równanie z dodanym członem opóźnienia moŜe być uŜyte w modelowaniu
procesu skrawania [1]. W procesie toczenia cylindryczny przedmiot obrabiany obraca się ze
stałą prędkością kątową, a narzędzie kształtuje powierzchnię poprzez usuwanie materiału.
Siła skrawania, która jest silną funkcją grubości wióra, staje się równieŜ silną zaleŜnością
opóźnionego połoŜenia narzędzia x(t-τ) w stosunku do aktualnego połoŜenia x(t). Tak więc,
do opisu tego zjawiska szeroko stosowane są modele z efektem regeneracyjnym drgań
narzędzia (z ang. regenerative chatter).
Wiele zjawisk występujących podczas obróbki skrawaniem wpływa niekorzystnie na
przebieg procesu obróbki, a takŜe na trwałość narzędzia oraz jakość powierzchni obrabianej.
Główną przyczyną tych niekorzystnych zjawisk są drgania samowzbudne wywołane efektem
regeneracyjnym. Efekt ten spowodowany jest przez nakładanie się śladu otrzymanego
w poprzednim przejściu narzędzia ze śladem z bieŜącego przejścia. Badania zostały
przeprowadzone w celu zwiększenia wydajności procesów obróbki skrawaniem, moŜliwości
przewidywania i unikania drgań regeneracyjnych.
W artykule przedstawiono model skrawania o jednym stopniu swobody opisany
równaniem Duffinga z opóźnieniem czasowym. Przeprowadzono badania analityczne oraz
weryfikację numeryczną zjawiska chatteru. W oparciu o symulację numeryczną zbudowano
wykres stabilności i porównano go z wynikami numerycznymi. Rozwiązanie analityczne
otrzymano stosując metodę wielu skal czasowych (z ang. method of multiple scales - MMS).
Metodę tę uŜyto w badaniach nad podobnym modelem Duffinga z opóźnieniem czasowym
oraz wymuszeniem zewnętrznym [10].

2. Model skrawania
W tej części, w celu modelowania efektu regeneracyjnego podczas procesu skrawania,
połączono klasyczny oscylator Duffinga z członem opóźnienia czasowego [5]. Następnie
przedstawiono model regeneracyjny procesu skrawania z nieliniową sztywnością (Rys. 1).
Drgania występujące podczas obróbki skrawaniem mogą być opisane równaniami
róŜniczkowymi z opóźnionym argumentem w postaci
2
3
x′′(t ) + δ x′(t ) + ω0 x (t ) + γ x (t ) = α [ − µ x (t ) + x (t − τ ) ] ,
(1)
gdzie: δ jest współczynnikiem tłumienia, γ jest nieliniową sztywnością, ωo jest częstością
drgań własnych układu liniowego. Siła skrawania opisana jest po prawej stronie równania (1)
gdzie, α jest współczynnikiem siły skrawania, τ jest opóźnieniem czasowym, µ jest
parametrem przełączającym, który w modelu regeneracyjnym skrawania równy jest jeden.
WyraŜenie z opóźnieniem czasowym odpowiada za rozwiązanie wynikające z poprzedniego
stanu.

Rys. 1. Model regeneracyjny procesu skrawania ze sztywnością Duffinga

Drgania typu chatter są głównym problemem występującym podczas obróbki
skrawaniem [2, 6, 11], dlatego zostały poddane analizie. W celu znalezienia obszarów
stabilnego skrawania oraz amplitudy drgań typu chatter znajdujących się w niestabilnych
obszarach rozwiązano analitycznie i numerycznie równanie (1) oraz zbadano wpływ
parametrów procesu, a następnie przedstawiono w kolejnej części.

3. Rozwiązanie analityczne
Układ opisany równaniem (1) rozwiązano analitycznie przy pomocy metody wielu
skal czasowych [8, 9], badania ograniczono do przypadku małego tłumienia oraz słabej
nieliniowości. ZałoŜono dwie skale (szybką i wolną) rozwinięć rozwiązania. Skala szybka T0
oraz skala wolna T1 zostały opisane równaniem (2), następnie rozwiązanie w pierwszym
przybliŜeniu poszukiwano w postaci (3) oraz (4):

T0 = t , T1 = ε t ,

(2)

x(t ) = x0 (T0 , T1 ) + ε x1 (T0 , T1 ) ,

(3)

x(t − τ ) = xτ = x0τ (T0 , T1 ) + ε x1τ (T0 , T1 ) .

(4)

2

Zakładając, Ŝe

ω02 = ω 2 + εσ , γ = εγ%, α = εα% , δ = εδ% ,

(5)
gdzie ε jest formalnie małym parametrem [7]. Dalej, w celu ułatwienia zapisu, pominięto
znak tyldy. Pochodne czasowe przekształcono do postaci (6) i (7):
d
∂
∂
=
+ε
,
dt ∂T0
∂T1

(6)

d2
∂2
∂2
∂2
∂2
∂2
=
+
ε
+
ε
+
...
=
+
2
ε
+ ... .
dt 2 ∂T02
∂T0 ∂T1
∂T1∂T0
∂T02
∂T0 ∂T1

(7)

Podstawiając równania (2)-(7) do (1) otrzymano
∂ 2 x(t )
∂ 2 x(t )
∂x(t )
+
2
ε
+ εδ
+ ω 2 + εσ  x(t ) + εγ x(t )3 = εα [− µ x(t ) + x(t − τ )] .
2
∂T0
∂T0 ∂T1
∂T0

(8)

Rozwijając pochodne z równania (8) otrzymano (12):
∂x(t ) ∂x0
∂x
=
+ε 1 ,
∂T0
∂T0
∂T0

(9)

∂ 2 x(t ) ∂ 2 x0
∂ 2 x1
,
=
+ε
∂T02
∂T02
∂T02

(10)

∂ 2 x0
∂ 2 x(t )
∂ 2 x1
=
+ε
,
∂T0 ∂T1 ∂T0 ∂T1
∂T0 ∂T1

(11)

∂ 2 x0
∂ 2 x0
∂x
∂ 2 x1
+ε
+ 2ε
+ εδ 0 + ω 2 x0 + εω 2 x1 + εσ x0 + εγ x03 = εα (− µ x0 + x0τ ) . (12)
2
2
∂T0
∂T0
∂T0 ∂T1
∂T0
Przyrównując współczynniki przy potęgach ε 0 i ε 1 , uzyskano:

ε0 ⇒

∂ 2 x0
+ ω 2 x0 = 0 ,
∂T02

(13)

∂ 2 x0
∂x
∂ 2 x1
+
2
+ δ 0 + σ x0 + ω 2 x1 + γ x03 + µα x0 − α x0τ = 0 .
(14)
2
∂T0
∂T0 ∂T1
∂T0
Dla ułatwienia rozwiązanie zaleŜności (13) przedstawiono w postaci zespolonej (15) i (16):

ε1 ⇒

x0 (T0 , T1 ) = A(T1 )eiT0 + A(T1 )e− iT0 ,

(15)

x0τ (T0 , T1 ) = A(T1 )ei (T0 −τ ) + A(T1 )e − i (T0 −τ ) ,

(16)

gdzie A jest funkcją sprzęŜoną do A , która jest dowolną funkcją zaleŜną od T1 . Podstawiając
równania (15) i (16) do wyraŜenia (14) oraz rozwijając pochodne otrzymano:
∂x0
= A(T1 )ieiT0 − A(T1 )ie −iT0 ,
∂T0

(17)

∂ 2 x0
= A′(T1 )ieiT0 − A′(T1 )ie − iT0 ,
∂T0 ∂T1

(18)
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oraz następnie otrzymano kolejną zaleŜność:
∂ 2 x1
+ ω 2 x1 + 2  A′(T1 )ieiT0 − A′(T1 )ie − iT0  + δ  A(T1 )ieiT0 − A(T1 )ie − iT0  +
2
∂T0
3

σ  A(T1 )eiT + A(T1 )e − iT  + γ  A(T1 )eiT + A(T1 )e − iT  + µα  A(T1 )eiT + A(T1 )e −iT  − (19)
0

0

0

0

0

0

α  A(T1 )ei (T −τ ) + A(T1 )e − i (T −τ )  = 0.
0

0

Następnie wyraŜenie (19) przedstawiono w końcowej formie:
∂ 2 x1
+ ω 2 x1 + γ A(T1 )3 e3iT0 + γ A(T1 )3 e−3iT0 +
2
∂T0
 −α A(T1 )e− iτ + iδ A(T1 ) + µα A(T1 ) + σ A(T1 ) + 3γ A(T1 )2 A(T1 ) + 2iA′(T1 )  eiT0 +
− iT0
− iτ
2
 −α A(T1 )e − iδ A(T1 ) + µα A(T1 ) + σ A(T1 ) + 3γ A(T1 ) A(T1 ) − 2iA′(T1 )  e = 0.

(20)

Człony sekularne z równania (20) zostają wyeliminowane wtedy i tylko wtedy, gdy równania
(21) są spełnione. Prowadzi to do zaleŜności (22) i (23):
ST1eiT0 = 0, ST2 e − iT0 = 0 ,
(21)
−α A(T1 )e − iτ + iδ A(T1 ) + µα A(T1 ) + σ A(T1 ) + 3γ A(T1 ) 2 A(T1 ) + 2iA′(T1 ) = 0 ,

(22)

−α A(T1 )e − iδ A(T1 ) + µα A(T1 ) + σ A(T1 ) + 3γ A(T1 ) A(T1 ) − 2iA′(T1 ) = 0 .
gdzie ST1 i ST2 są wyraŜeniami generującymi człony sekularne.

(23)

− iτ

2

Eliminując z równania (20) człony sekularne otrzymano zaleŜność (24)

∂ 2 x1
+ ω 2 x1 + γ A(T1 )3 e3iT0 + γ A(T1 )3 e −3iT0 = 0 .
∂T02
Zakładając rozwiązanie (24) postaci:

(24)

x1 (T0 , T1 ) = B(T1 )e3iT0 + B (T1 )e −3iT0 ,

(25)

x1τ (T0 , T1 ) = B(T1 )e3i (T0 −τ ) + B (T1 )e −3i (T0 −τ ) ,

(26)

gdzie:

γ A(T1 )3
,
ω2 − 9
γ A(T )3
B (T1 ) = − 2 1 ,
ω −9
B(T1 ) = −

(27)
(28)

otrzymano:

γ A(T1 )3 3iT γ A(T1 )3 −3iT
e − 2
e
,
ω2 − 9
ω −9
γ A(T )3
γ A(T )3
x1τ (T0 , T1 ) = − 2 1 e3i (T −τ ) − 2 1 e−3i (T −τ ) .
ω −9
ω −9
x1 (T0 , T1 ) = −

0

0

0

0

Podstawiając w równaniach (22) i (23) amplitudę w postaci biegunowej:
1
A(T1 ) = a (T1 )eiβ (T1 ) ,
2
1
A(T1 ) = a (T1 )e − iβ (T1 ) ,
2

(29)
(30)

(31)
(32)
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1
1
a′(T1 )eiβ (T1 ) + ia (T1 ) β ′(T1 )eiβ (T1 ) ,
2
2
1
1
A′(T1 ) = a′(T1 )e − iβ (T1 ) − ia (T1 ) β ′(T1 )e −iβ (T1 ) .
2
2
A′(T1 ) =

(33)
(34)

w rezultacie otrzymano:
1
1
1
1
− α a (T1 )e − iτ +iβ (T1 ) + iδ a (T1 )eiβ (T1 ) + µα a (T1 )eiβ (T1 ) + σ a (T1 )eiβ (T1 ) +
2
2
2
2
3
1
1

γ a(T1 )3 eiβ (T1 ) + 2i  a′(T1 )eiβ (T1 ) + ia(T1 ) β ′(T1 )eiβ (T1 )  = 0,
8
2
2

1
1
1
1
− α a (T1 )eiτ −iβ (T1 ) − iδ a (T1 )e − iβ (T1 ) + µα a (T1 )e − iβ (T1 ) + σ a (T1 )e− iβ (T1 ) +
2
2
2
2
3
1
1

γ a(T1 )3 e− iβ (T1 ) − 2i  a′(T1 )e− iβ (T1 ) − ia(T1 ) β ′(T1 )e −iβ (T1 )  = 0.
8
2
2

Po przekształceniach (35) uzyskano (37)
1
1
1
1
3
− α a (T1 )e − iτ + iδ a (T1 ) + µα a (T1 ) + σ a (T1 ) + γ a (T1 )3 +
2
2
2
2
8
′
′
ia (T1 ) − a (T1 ) β (T1 ) = 0.
Następnie zastępując
e− iτ = cos τ − i sin τ .

(35)

(36)

(37)

(38)

Otrzymano normalną postać:

1
1
1
1
1
− α a (T1 ) cos τ + iα a (T1 ) sin τ + iδ a (T1 ) + µα a (T1 ) + σ a (T1 ) +
2
2
2
2
2
(39)
3
3
γ a(T1 ) + ia′(T1 ) − a(T1 ) β ′(T1 ) = 0.
8
Rozdzielając część rzeczywistą i urojoną, znaleziono dwa wyraŜenia nazywane równaniami
modulacyjnymi:
1
1
δ a(T1 ) + α a(T1 ) sin τ + a′(T1 ) = 0
(40)
2
2
1
1
3
1
µα a(T1 ) + σ a(T1 ) + γ a(T1 )3 − α a(T1 ) cosτ − a(T1 ) β ′(T1 ) = 0 .
(41)
2
2
8
2
Przekształcając, uzyskano równania modulacyjne do postaci (42) i (43):
1
1
a′(T1 ) = − δ a (T1 ) − α a (T1 ) sin τ ,
(42)
2
2
3
1
1
1
β ′(T1 ) = γ a(T1 ) 2 + µα + σ − α cosτ .
(43)
8
2
2
2
W przypadku rozwiązań okresowych a’=0 i β’=0 częstość chatteru (ω) oraz amplituda (a)
podana jest w następujący sposób:

ω = ω0 + αµ − α cosτ

(44)

5

(α

2 3
a1 =
3

− δ 2 ) − α cosτ

γ
−

2 3
a2 =
3

2

(α

2

− δ 2 ) + α cosτ

γ

(45)

(46)

Częstość chatteru (ω) wyraŜona równaniem (44) zaleŜy tylko od parametrów
opóźnienia α, τ oraz częstości drgań własnych układu liniowego ωo. Interesujące jest, Ŝe
współczynnik nieliniowości (γ) i amplituda drgań nie wpływa na częstość. Amplituda drgań
chatteru w stanie ustalonym istnieje, kiedy
α2 −δ 2 > 0
(47)
Zakładając, Ŝe parametry układu są zawsze dodatnie, tylko α > δ powoduje rozwiązanie
okresowe. Następnie dla wartości krytycznej α moŜna wprowadzić αcr=δ. Z drugiej strony,
amplituda drgań jest równa zeru, gdy parametry układu spełniają warunek:

(α

2

− δ 2 ) − α cosτ = 0

(48)

Amplitudy a1 i a2 reprezentowane równaniem (45) oraz (46) przedstawiono na Rys. 2 i 3 jako
mapy, gdzie kolor obrazuje wartość amplitudy drgań.

Rys. 2. Rozwiązanie analityczne amplitudy a1 dla stabilnego rozwiązania okresowego przedstawionego
równaniem (45) w funkcji Ω i α
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Rys. 3. Rozwiązanie analityczne amplitudy a2 dla stabilnego rozwiązania okresowego przedstawionego
równaniem (46) w funkcji Ω i α

Drugie rozwiązanie istnieje tylko w wąskich obszarach, w których pierwsze
rozwiązanie nie istnieje. Oznacza to, Ŝe gdy warunek (47) jest spełniony to rozwiązane
okresowe autonomicznego układu Duffinga z opóźnieniem nie zaleŜy od opóźnienia
czasowego. Podczas, gdy warunek (48) jest spełniony (amplituda równa jest zero) dokładnie
na granicy wykresu przedstawionego na Rys. 2.
W następnym rozdziale wykonano symulacje numeryczne, aby sprawdzić, czy pojawią
się rozwiązania przedstawione w tej części.
4. Wyniki numeryczne
PoniewaŜ, jak wykazano w poprzednim rozdziale, drgania typu chatter mogą istnieć
zawsze, kiedy α przekracza αcr=δ. Najbardziej interesujące, z praktycznego punktu widzenia,
są warunki początkowe, które sprzyjają uzyskaniu wysokich amplitud drgań. Dlatego, bazując
na równaniu róŜniczkowym (1) wykonano symulacje numeryczne w środowisku MatlabSimulink przy uŜyciu metody Rungego-Kutty czwartego rzędu ze zmiennym krokiem
całkowania. Przyjęto następujące parametry układu: γ=0.25, δ=0.1, ωo=1, µ=1. Wartości
amplitud drgań przedstawiono na Rys. 4 i 5 jako kolorowe mapy w funkcji dwóch
parametrów Ω = 2π / τ oraz α.
Amplitudy drgań typu chatter są bardzo wraŜliwe na warunki początkowe, dlatego obszar
niestabilnego skrawania jest bardziej szeroki w przypadku warunku początkowego x(0)=3.5
niŜ x(0)=0.5. Ponadto amplitudy drgań są wyŜsze. Tylko α<δ gwarantuje, Ŝe obróbka
skrawaniem będzie odbywała się bez drgań typu chatter, niezaleŜnie od warunków
początkowych.
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Rys. 4. Kolorowa mapa amplitudy w funkcji Ω i α dla warunku początkowego x(0)=0.5

Rys. 5. Kolorowa mapa amplitudy w funkcji Ω i α dla warunku początkowego x(0)=3.5

5. Dyskusja i wnioski końcowe
PoniewaŜ drgania typu chatter są głównym problemem występującym w procesie
skrawania, dlatego teŜ podstawowym celem jest poszukiwanie zakresu parametrów
technologicznych, w których proces skrawania jest stabilny. Liniowy model obróbki
skrawaniem z efektem regeneracyjnym jest dobrze znany i jego rozwiązanie analityczne nie
powodują trudności. Jednak w przypadku układu nieliniowego moŜe istnieć więcej niŜ jedno
rozwiązanie, a takŜe mogą istnieć rozwiązania quasi-okresowe, subharmoniczne, a nawet
chaotyczne. ZaleŜy to oczywiście od parametrów układu oraz warunków początkowych.
Rozwiązania przedstawione na Rys. 2 i 3 obrazują tylko stabilne rozwiązania okresowe. Co
ciekawe, dla analizowanego układu przy analizowanych parametrach nie występują stabilne
obszary charakterystyczne dla liniowego modelu regeneracyjnego. W modelu nieliniowym
8

dla kaŜdego opóźnienia czasowego istnieją drgania typu chatter, jeŜeli amplituda opóźnienia
α<αcr. Przedstawiona w pracy analiza numeryczna jest uzupełnieniem badań analitycznych.
Analiza numeryczna umoŜliwia znalezienie takich obszarów warunków początkowych, które
nie wywołują drgań typu chatter. Obszary te są bardzo waŜne z praktycznego punktu
widzenia, poniewaŜ umoŜliwiają wyznaczenie bezpiecznego zestawu parametrów (Ω, α)
zapewniającego utrzymanie układu w odpowiedniej zbiorze warunków początkowych.
Podziękowania
Praca jest finansowana w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki,
zgodnie z decyzją nr. DEC-2011/01/B/ST8/07504.
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Analiza efektywności autoparametrycznego wahadłowego tłumika drgań

Abstrakt: W pracy przedstawiono analizę dynamiki autoparametrycznego układu składającego się z
oscylatora wraz z dołączonym eliminatorem drgań w postaci wahadła. W celu uzyskania obszarów
rezonansu autoparametrycznego zastosowano metodę bilansu harmonicznych. Wyznaczono
analitycznie, a następnie zweryfikowano numerycznie warunek pełnej eliminacji drgań. Dodatkowo,
przedstawiono wpływ tłumienia oscylatora i wahadła na zjawisko eliminacji drgań oraz dynamikę
układu.
Słowa kluczowe: drgania, wahadło, eliminacja, tłumienie, rezonans

1. Wstęp
Problem redukcji nadmiernych drgań jest znany od wielu lat, lecz wciąż jest
atrakcyjnym problemem naukowym. Dynamiczne tłumiki drgań (DTD) są specjalnymi
urządzeniami składającymi się z masy zamontowanej na sprężynach i tłumikach.
W klasycznej teorii tego typu eliminatory drgań wraz z układem podstawowym są
modelowane, jako układy masowo sprężyste. Jednak inne rodzaje dynamicznych tłumików
także stanowią interesującą klasę układów dynamicznych z inżynierskiego punktu widzenia.
W szczególności wahadłowe układy odgrywają bardzo ważną rolę w wielu dziedzinach takich
jak budowa maszyn, transport i budownictwo. Jednak, dynamika wahadłowego tłumika drgań
jest znacznie bardziej złożona i skomplikowana niż szeroko stosowane klasyczne tłumiki
drgań.
Autoparametryczne wahadłowe tłumiki drgań (AWTD) są urządzeniami
przeznaczonymi do pochłaniania energii z układu podstawowego (elementu, w którym
chcemy zredukować drgania). Efekt dynamicznej eliminacji drgań jest satysfakcjonujący
tylko w pewnym zakresie częstości wymuszenia [1]. W przeciwieństwie do klasycznych
eliminatorów drgań, wahadłowe tłumiki drgań nie powodują wzbudzenia drgań o dużych
amplitudach w innych częstościach wymuszania. Ma to związek ze wąskim zakresem
częstości wymuszenia wahadła, wzbudzenie drgań występuje zwykle pobliżu stosunku
częstości ½ [2, 6, 8].
Wiele naukowych prac w ostatnim dziesięcioleciu analizuje różnego rodzaju typy
dynamicznych tłumików drgań. Niektóre wahadłowe tłumiki drgań zastosowano w praktyce,
wysokich wieżach, kominach, konstrukcjach budowlanych (budynkach i mostach), gdzie
maja za zadanie eliminować drgania pochodzące od wiatru lub spowodowane trzęsieniami
ziemi [5]. Przegląd wielu dynamicznych tłumików drgań oraz ich praktyczne zastosowanie
można znaleźć w pracy Sun-a [7].

Praca przedstawia analizę dynamiki wahadłowego tłumika drgań zamontowanego na
oscylatorze. W tego typu układzie dynamicznym różnego rodzaju dynamika jest możliwa:
periodyczna, prawie-okresowa, chaotyczna a nawet rotacja wahadła [9]. Szczególnie
przejście do rotacji wahadła lub zjawiska chaosu może powodować nadmiernego wzrost
amplitudy drgań, co może spowodować uszkodzenia urządzenia. Intuicyjnym
zapobiegnięciem wydaje się być zwiększenie tłumienia w układzie. Wyniki przedstawione w
pracy oszacowują jak tłumienie w autoparametrycznym dynamicznym tłumiku drgań
(tłumienie wahadła i oscylatora) wpływa na efekt dynamicznej eliminacji drgań. Dodatkowo,
na podstawie wyników można przygotować algorytm sterowania układem.
2. Model AWTD
Przejdźmy do analizy wahadłowego tłumika drgań zamocowanego do tłumionego
oscylatora. Oscylator jest wymuszany za pomocą harmonicznej siły F(t) z amplitudą
wymuszenia q i częstością wymuszenia ϑ w pobliżu głównego rezonansu parametrycznego.
Zawieszenie układu podstawowego składa się z liniowej sprężyny o sztywności zredukowanej
do wartości jeden w układzie bezwymiarowym oraz z funkcji wiskotycznego tłumienia � 1X’.
Natomiast tłumienie w zawieszeniu wahadła jest opisane za pomocą liniowej funkcji α2ϕ’.

Rysunek 1. Schemat autoparametrycznego wahadłowego tłumika drgań.

Wyprowadzenie
wymiarowych
równań
różniczkowych
ruchu
układu
autoparametrycznego o dwóch stopniach swobody otrzymano na podstawie równań
Lagrande’a drugiego rzędu i są one przedstawione w pracy [9]. Bezwymiarowa forma tych
równań ma postać:
(1)
X ''+ α1 X '+ X + µλ (ϕ ''sin ϕ + ϕ ' 2 cos ϕ ) =
q cosϑτ ,
(2)
ϕ ''+ α 2ϕ '+ λ ( X ''+ 1) sin ϕ =
0.
Drugie równanie odpowiada ruchowi wahadła, natomiast pierwsze podukładowi
wzbudzanemu (oscylatorowi). Parametry μ i λ odpowiadają parametrom wahadła, oraz
wpływają na wartość sprzężenia bezwładnościowego wahadła i oscylatora. Szczegółowa
analiza i definicja bezwymiarowych parametrów jest przedstawiona w pracy [10].

3. Parametryczna analiza tłumienia
3.1 Metoda Bilansu Harmonicznych
Metoda bilansu harmonicznych (MBH) została wykorzystana do znalezienia
przybliżonych rozwiązań w pobliżu głównego rezonansu. Założono pierwsze przybliżenie
rozwiązań
x (τ=
) A(τ ) cos [ϑτ + φ1 ] , ϕ (τ=
) B (τ ) cos (ϑ / 2 )τ + φ2  ,
(3)
gdzie A(τ)=A, B(τ)=B oraz ϕ1 i ϕ2 są odpowiednio amplitudami i przesunięciami fazowymi
oscylatora i wahadła. Wstawiając równanie (3) oraz rozwijając nieliniowe funkcje (sinφ i
cosφ) w szereg Taylora (przyjmując dwa pierwsze rozwinięcia) dla stanów ustalonych
otrzymano równania algebraiczne:
(4)
q cos φ1,
(1 − ϑ 2 ) A − µλ (ϑ / 2 )2 B2 cos ( 2φ2 − φ1 ) =
−ϑα1A + µλ (ϑ / 2 ) B2 sin ( 2φ2 − φ1 ) =
q sin φ1 ,
2

(5)

0,
(ϑ / 2 )2 − λ + ( λ / 8) B2 + A ( λϑ 2 / 2 ) cos ( 2φ2 − φ1 ) =

(6)

α 2 (ϑ / 2 ) + A ( λϑ 2 / 2 ) sin ( 2φ2 − φ1 ) =
0.

(7)

Po kilku matematycznych przekształceniach otrzymano zależności na przesunięcia fazowe:
4ϑ ( 4A 2α1 + B2α 2 µ )
α 2 (ϑ / 2 )
,
(8)
=
t gφ1
, tg [ 2φ2 − φ1 ]
2
16A 2 (ϑ 2 − 1) − B2 µ ( B2 − 8 ) λ + 2ϑ 2
(ϑ / 2 ) − λ + ( λ / 8) B2

)

(

oraz równoważne wyrażenia opisujące amplitudy oscylatora:

(

)

64λ 2 − 32ϑ 2 λ + 4ϑ 4 + 16ϑ 2α 22
B4
B2
2
2
+
A =
4λϑ − 16λ +
,
16ϑ 4 16λ 2ϑ 4
16λ 2ϑ 4

(

2

A B
=

4

(9)

( 2λµ (ϑ − 1) − λ µ ϑ ) + B (16λµ (1 − ϑ ) + 4µϑ (ϑ − 1 − 2α α ))
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Porównując powyższe amplitudy otrzymano wyrażenie opisujące amplitudę wahadła
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Opis szczegółowy zastosowanej metody bilansu harmonicznych oraz analiza stabilności
otrzymanych rozwiązań jest pokazana w pracy [10]. Warto zaznaczyć, ze zastosowana
metoda daje wyniki najbardziej poprawne dla słabej nieliniowości.

3.2 Efekt pełnej eliminacji drgań (EPED)
Jeżeli założymy A=0 (brak drgań oscylatora) w równaniach (4)-(7), to algebraiczne
równania przyjmą postać:
2
− µλ (ϑ / 2 ) B2 cos ( 2φ2 − φ1 ) =
q cos φ1,
(12)
µλ (ϑ / 2 ) B2 sin ( 2φ2 − φ1 ) =
q sin φ1 ,

(13)

0,
(ϑ / 2 )2 − λ + ( λ / 8) B2 =
α 2 (ϑ / 2 ) = 0.

(14)

2

(15)

Analizując równanie (15), możemy wywnioskować, że efekt pełnej eliminacji drgań
oscylatora zachodzi wówczas, gdy tłumienie wahała α2=0, lub gdy układ nie drga (trywialne
rozwiązanie A=0, B=0 i ϑ=0). Wówczas amplituda wahadła może być wyznaczona z równań
(12)-(13) i (14)
2
8λ − 8 (ϑ / 2 )
q
2
2
(16)
B1
, B2
.
=
=
2
λ
µλ (ϑ / 2 )
Porównując amplitudy z równania (16), otrzymano dwie zależności na częstości wymuszenia:
2 2λ 2 µ 2 − µ q
2 2λ 2 µ 2 − µ q
(17)
2λ +
, ϑ2 =
2λ −
.
ϑ1 =
µ
µ
Jednakże, częstość ϑ2 znajduje się poza obszarem głównego rezonansu parametrycznego.
Dlatego amplituda ϑ1 oznacza rzeczywistą częstość wymuszenia, przy której zachodzi efekt
pełnej eliminacji drgań.

4. Efekt eliminacji drgań
4.1 Analiza efektu pełnej eliminacji drgań.
Na początku będziemy analizować EPED oscylatora. Dla danych z pracy [10],
α1=0.1, α2=0, µ=15.2, λ=0.25, q=0.05, częstość wymuszenia (wyznaczona analitycznie),
przy której zachodzi pełna eliminacja drgań wynosi ϑ1=0.997, oraz amplituda drgań wahadła
wynosi B1=0.23 (wyznaczona analitycznie). Krzywe rezonansowe ( otrzymane z równań (9)(11)) pokazujące ten efekt są przedstawione na rysunku 2. W pobliżu ϑ=1, zachodzi
dynamiczna eliminacja drgań oscylatora powodowana przez wahadło. Krzywe analityczne
zostały zweryfikowane również za pomocą badań numerycznych i doświadczalnych [10].
(a)

(b)

Rysunek 2. Analityczne krzywe rezonansowe pokazujące dla zjawisko pełnej eliminacji drgań.

Rysunek 3 przedstawia numeryczną weryfikację EPED. Amplituda oscylatora dąży do zera,
(Rysunek 3a), natomiast wahadło wykonie okresowe wahania z amplituda ϕ=0.23, co jest
zgodne z analitycznymi wynikami. Możemy również, zauważyć, ze stosunek częstości drgań
pomiędzy oscylatorem i wahadłem wynosi dwa. Warunki początkowe, z jakimi wykonano
symulacje wynosiły ϕ=0.1, ϕ’=0, x=0 oraz x’=0.
(a)

(b)

Rysunek 3. Numeryczna weryfikacja efektu pełnej eliminacji drgań dla ϑ=0.997, przebieg czasowy
oscylatora (a) and oraz wahadła (b).

Jeżeli wahadło nie drga (tzn. B=0), wówczas stanowi dodatkową masę oscylatora. Wartość
amplitudy drgań takiego układu można wyznaczyć na podstawie klasycznego wzoru na
amplitudę drgań wymuszonych i tłumionych liniowego oscylatora
A=

(

q

2
1

)

1+ α − 2 ϑ2 +ϑ4

.

(18)

Wyrażenie (18) jest identyczne jak formuła otrzymana z równań (4)-(7), jeżeli wstawimy
B=0. W naszym przypadku amplituda, dla częstości wymuszenia ϑ=0.997 amplituda drgań
oscylatora wyniosła A=0.5 co jest zgodne z wynikiem przedstawionym na rysunku 2a.
4.2 Wpływ tłumienia na efekt dynamicznej eliminacji drgań
W praktyce przypadek EPED jest praktycznie niemożliwy do otrzymania, ze względu
na zawsze występujące tarcie w zawieszeniu wahadła. W tym rozdziale będziemy analizować
wpływ tłumienia na efekt dynamicznej eliminacji drgań. Na rysunku 4 przedstawiono wpływ
tłumienia oscylatora na drgania oscylatora (rysunek 4a) i drgania wahadła (rysunek 4b).
Interesujące wydaje się być to, że wzrost tłumienia oscylatora nie eliminuje całkowicie, tylko
redukuje zjawisko dynamicznej eliminacji drgań. Jest to bardzo ważne z praktycznego punktu
widzenia. Ten parametr może być wykorzystany do kontroli dynamiki układu z zachowaniem
efektywnej eliminacji drgań.
Natomiast, wzrost tłumienia w zawieszeniu wahadła wpływa na redukcję amplitudy drgań
wahadła (rysunek 5b), ale obszar, w którym zachodzi zjawisko dynamicznej eliminacji drgań
został również zredukowany. Oznacza to, że tłumienie wahadła może obniżać skuteczność
wahadłowego tłumika drgań.

(a)

(b)

Rysunek 4. Wpływ tłumienia oscylatora na efekt dynamicznej eliminacji drgań (a) oraz na dynamikę
wahadła (b) dla α2=0.002, µ=6, λ=0.3, q=0.2.
(a)

(b)

Rysunek 5. Wpływ tłumienia wahadła na efekt dynamicznej eliminacji drgań (a) oraz na dynamikę
wahadła (b) dla α1=0.1, µ=6, λ=0.3, q=0.2.

Otrzymane wyniki pokazują, że najlepszy efekt dynamicznej eliminacji drgań zachodzi dla
wąskiego zakresu tłumień i ponadto obszar ten jest zlokalizowany w pobliżu głównego
rezonansu parametrycznego. Dlatego wahadłowy tłumik drgań powinien być odpowiedni
zaprojektowany ze szczególnym uwzględnieniem tłumienia wahadła oraz tłumienia
oscylatora. Eksperymentalna i numeryczna weryfikacja powyższych wyników została
przedstawiona w pracach [3, 4].
5. Wnioski i podsumowanie końcowe
Efekt dynamicznej eliminacji drgań za pomocą autoparametrycznego wahadłowego
tłumika drgań był analizowany w tej pracy. W tego tupu układzie, dynamika całego układu
zależy od sprzężenia obu podukładów. W pobliżu głównego rezonansu parametrycznego
został wykryty najefektywniejszy obszar, w którym zachodzi dynamiczna eliminacja drgań.
Badania analityczne i numeryczne pokazały, ze przypadek pełnej dynamicznej eliminacji

drgań jest możliwy, jeżeli nie ma tłumienia w zawieszeniu wahadła. Wahadłowy tłumik drgań
jest najbardziej efektywny przy odpowiednim dostrojeniu obu podukładów.
Analiza tłumienia wykazała, że wzrost tłumienia w zawieszeniu wahadła redukuje lub
eliminuje efekt dynamicznej eliminacji drgań, podczas gdy wzrost tłumienia oscylatora jedyni
redukuje to zjawisko. Dlatego, sterowanie AWTD za pomocą tłumienia oscylatora wygląda
obiecująco. Inteligentne zawieszenie składające się ze sprężyny wykonanej ze stopu z
pamięcią kształtu oraz tłumika magnetoreologicznego prowadzące do opracowania
aktywnego wahadłowego tłumika drgań będzie następnym etapem badań.
Podziękowania: Praca jest finansowana z grantu nr 0234/IP2/2011/71 Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2012-2014.
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Ocena efektywności procesu wytłaczania mikroporującego
polietylenu małej gęstości

Słowa kluczowe: Wytłaczanie mikroporujące, efektywność procesu, polietylen małej
gęstości, środek porujący, mikrosfery
Keywords: Microcellular extrusion process, effectiveness of process, low density
polyethylene, blowing agent, microspheres
Streszczenie: Z przetwórczego punktu widzenia ocena efektywności ma istotne znaczenie dla
właściwego prowadzenia kaŜdego procesu przetwórstwa tworzyw polimerowych. Jednak szczególnie
waŜna jest ona w przypadku przetwórstwa tworzyw modyfikowanych środkami porotwórczymi,
których dodanie powoduje zmiany zarówno w przebiegu procesu, jak i we właściwościach fizycznych
oraz strukturze otrzymanego wytworu. Przeprowadzenie właściwej analizy efektywności procesu,
uwzględniającej odpowiednie kryteria i metody pozwala wydajnie i niezawodnie prowadzić proces
wytłaczania. Artykuł prezentuje wyniki badań oceny efektywności procesu wytłaczania
mikroporującego polietylenu małej gęstości modyfikowanego środkiem mikroporującym w postaci
mikrosfer.
Abstract: From a processing point of view, evaluation of effectiveness is essential for the proper
conduct of each polymer processing process. However, it is particularly important in the case of
modified plastics processing aids, such as blowing agents, the addition of which causes changes in
both the process course and the physical properties and structure of the resulting product. Carrying out
a proper analysis of the efficiency of the process, taking into account the criteria and methods can
efficiently and reliably carry out a extrusion process. This paper presents the results of assessing the
effectiveness of the microcellular extrusion process of LDPE modified with selected microblowing
agent in the form of microspheres.

1. Wstęp
Proces wytłaczania mikroporującego stanowi obecnie coraz częściej stosowaną
metodę przetwórstwa tworzyw termoplastycznych. Proces ten w zaleŜności od
charakterystyki rozkładu środka mikroporującego moŜe być prowadzony w standardowych
liniach technologicznych, ale z uwzględnieniem właściwego doboru warunków
przetwarzania. Skutkiem wprowadzenia do tworzywa specjalnych środków mikroporujących
[4] jest otrzymanie wytworów o określonych właściwościach fizycznych i strukturze.
Z uwagi na obecność środków mikroporujących o charakterystyce rozkładu endo- lub
egzotermicznej na tworzywo przetwarzane znajdujące się w układzie uplastyczniającym
oddziaływują zmienne warunki tj. wysoka temperatura, duŜe ciśnienie, znaczne napręŜenia
ścinające. To sprawia, Ŝe proces wytłaczania mikroporującego jest trudny do prowadzenia [1,
2].

Rozpatrując efektywność procesu wytłaczania bierze się pod uwagę określone kryteria
i metody oceny tej efektywności oraz wpływ cech konstrukcyjnych poszczególnych maszyn i
narzędzi przetwórczych [6, 7]. Wśród kryteriów pozwalających przeprowadzić ocenę
efektywności procesu wytłaczania naleŜy wyróŜnić kryteria ilościowe, jakościowe i
eksploatacyjne [13]. Do kryteriów ilościowych zalicza się np. wielkości fizyczne
charakteryzujące proces wytłaczania, takie jak stopień uplastycznienia, objętościowe
natęŜenie wypływu tworzywa, masowe natęŜenie wypływu tworzywa (wydajność
wytłaczania) oraz sprawność energetyczna. Wśród kryteriów jakościowych naleŜy wymienić
rozkład i fluktuację temperatury przetwarzania, stopień wymieszania wzdłuŜnego i
poprzecznego, stabilność wydajności procesu (pulsacja natęŜenia wypływu i ciśnienia),
zmiany strukturalne oraz właściwości fizyczne wytworów. Kryteria eksploatacyjne obejmują
trwałość eksploatacyjną, dyspozycyjność produkcyjną oraz automatyzację i robotyzację
procesu.
W procesach przetwórstwa tworzyw polimerowych z dodatkiem róŜnego typu
środków pomocniczych, w tym mikroporujących, duŜe znaczenie ma efektywność mieszania.
O czym w duŜym stopniu decyduje konstrukcja układu uplastyczniającego, w szczególności
konstrukcja ślimaka i cylindra [5, 8, 12].
Ocena jakości procesu wytłaczania mikroporującego jest bardzo złoŜona. Wymaga
uwzględnienia duŜej liczby wskaźników bezpośrednich oraz pośrednich opisujących jakość i
właściwe prowadzenie procesu [9]. Wskaźniki bezpośrednie obejmują wielkości fizyczne,
charakteryzujące proces uplastyczniania tworzywa i dodanych środków mikroporujących z
uwagi na stabilność procesu [15]. Pomiaru tych wielkości dokonuje się bezpośrednio w
trakcie trwania procesu lub po wykonaniu stosownych obliczeń. Do wskaźników
bezpośrednich zalicza się przede wszystkim wielkości określające przebieg procesu
wytłaczania, strumień dostarczanego i wydzielanego ciepła, rozkład temperatury i ciśnienia,
rozkład czasu przebywania tworzywa w wytłaczarce, stopień ujednorodnienia tworzywa,
jednostkowe zuŜycie energii oraz jego właściwości reologiczne [14]. Wskaźniki pośrednie są
to wielkości fizyczne opisujące w sposób szczegółowy proces uplastyczniania oraz jego
niestabilność. NaleŜą do nich fluktuacja temperatury tworzywa, pulsacja ciśnienia,
homogenizacja termiczna i mechaniczna tworzywa. Poszczególne kryteria i metody oceny
procesu wytłaczania mają zastosowanie w zaleŜności od prowadzonej odmiany procesu
wytłaczania [3].
Efektywność procesu wytłaczania mikroporującego oznacza zdolność układu
uplastyczniającego, przetwarzającego tworzywo modyfikowane środkiem mikroporującym,
do wytwarzania elementów o dobrej jakości z moŜliwie duŜą wydajnością i sprawnością
energetyczną procesu.
Celem niniejszej pracy jest ocena procesu wytłaczania na podstawie wielkości
charakteryzujących jego efektywność takich jak: rozkład temperatury i ciśnienia tworzywa
przetwarzanego w układzie uplastyczniającym wytłaczarki oraz głowicy wytłaczarskiej,
masowe natęŜenie wypływu tworzywa z głowicy wytłaczarskiej (wydajność procesu), efekt
Barusa, sprawność energetyczna wytłaczarki oraz sprawność energetyczna procesu
wytłaczania PELD porowatego. DuŜe znaczenie dla oceny procesu ma takŜe jakość
otrzymywanej wytłoczyny określona przez stopień wymieszania polietylenu i środka
porującego.
2. Stanowisko badawcze i charakterystyka badań
Proces wytłaczania mikroporującego przeprowadzono w linii technologicznej
wytłaczania kształtowników (rys. 1), wyposaŜonej w wytłaczarkę jednoślimakową W-25D,
głowicę wytłaczarską z dyszą szczelinową do wytłaczania taśmy, kalibrator, wanna chłodząca

i urządzenie odbierające. Wytłaczarka zbudowana jest z silnika, przekładni redukcyjnej oraz
układu uplastyczniającego. Układ uplastyczniający wytłaczarki składa się z cylindra
segmentowego zestawionego z trzech segmentów. Na wyposaŜeniu znajdują się róŜne
segmenty, które złoŜone ze sobą tworzą trzy długości ślimaka 18D, 23D i 28D. W zestawie
pierwszym, uŜytym do badań efektywności procesu wytłaczania PELD porowatego cylinder
ma dwie strefy grzejne i zaopatrzony jest w ślimak o średnicy 25mm i długości 450mm.
Napęd ślimaka realizowany jest za pomocą silnika prądu stałego o mocy 3,57 kW z
bezstopniowo regulowaną liczbą obrotów, przekładni pasowej, przekładni zębatej oraz
sprzęgła przeciąŜeniowego. Zapewnia to działanie wytłaczarki z prędkością obrotową ślimaka
zmieniającą się w granicach od 0 do 5,35 s-1.
Głowica wytłaczarska do wytłaczania taśmy wyposaŜona jest w jedną strefę grzejną z
załoŜonym grzejnikiem elektrycznym pierścieniowym, czujnikiem pomiaru ciśnienia i
temperatury tworzywa oraz drugim czujnikiem temperatury - termoparą. Głowica
charakteryzuje się wymienną dyszą szczelinową płaską, przy czym szerokość dyszy
zastosowanej w prowadzonych badaniach wynosi 22,00 mm, zaś jej wysokość 1,40 mm.
Do badań uŜyto polietylenu małej gęstości PELD o nazwie handlowej Malen E FABS
23 D022 produkowanego przez Basel Polyolefins. Tworzywo przetwarzane jest przeznaczone
do otrzymywania folii. Polietylen ten zawiera przeciwutleniacz, ograniczający degradację
tworzywa w warunkach przetwórstwa oraz dodatki poślizgowe i antyblokingowe. Tworzywo
to charakteryzuje się (według danych producenta) gęstością 922 kg/m3, nominalnym
wskaźnikiem szybkości płynięcia MFR przy 190ºC i 2,16kg równym 2 g/10 min,
wytrzymałością na rozciąganie 18 MPa, twardością 48 ºSh oraz temperaturą mięknienia VST
(50ºC/h, 10N) wynoszącą 91ºC.

Rys.1. Fragment linii technologicznej do wytłaczania taśmy: 1 – układ uplastyczniający
wytłaczarki, 2 – głowica wytłaczarska, 3 – układ kalibrujący, 4 – wytłaczana taśma z PELD
porowatego, 5 – wanna chłodząca, 6 – woda chłodząca
Fig. 1. Fragment of technological line of tape extrusion: 1 – plasticizing system of extruder , 2
– extrusion head, 3 – calibration device, 4 –extruded porous LDPE tape, 5 – cooling device, 6
– cooling water
Polietylen małej gęstości modyfikowano specjalnym środkiem mikroporującym w
postaci mikrosfer polimerowych o nazwie Expancel 950 MB 120 produkowanym przez Akzo
Nobel. Stosowane mikrosfery zbudowane są z termoplastycznej kapsułki polimerowej
zawierającej gaz w postaci ciekłego węglowodoru, który pod wpływem podwyŜszonej
temperatury zwiększa objętość mikrosfery. Polimerowa powłoka mikrosfer powstaje podczas
ich wytwarzania w wyniku polimeryzacji mieszaniny akrylonitrylu i metakrylonitrylu Do

najwaŜniejszych cech charakteryzujących ten środek mikroporujący naleŜą przede wszystkim
gęstość 6,5 kg/m3, rozmiar przed przetwórstwem od 28 do 38 µm oraz temperatura
przetwórstwa 180 ÷ 200ºC.
3. Program badań
W celu poznania wpływu mikrosfer na proces wytłaczania PELD opracowano
program badań uwzględniający ilość dozowanych mikrosfer, temperaturę w układzie
uplastyczniającym wytłaczarki i głowicy wytłaczarskiej, szybkość obrotową ślimaka,
szybkość obrotową urządzenia odbierającego.
Proces przeprowadzono w ustalonych warunkach przetwórstwa, uwzględniających
rodzaj tworzywa badanego oraz charakterystykę rozkładu środka mikroporującego.
Nastawioną temperaturę o wartościach 130, 150, 180ºC w poszczególnych strefach układu
uplastyczniającego wytłaczarki oraz głowicy wytłaczarskiej odczytywano po ustabilizowaniu
się procesu dla poszczególnych szybkości obrotowych ślimaka oraz zawartości środka
mikroporującego w tworzywie przetwarzanym.
Ustalono, Ŝe ilość dozowanych mikrosfer będzie wynosić 0%, 0,1%, 0,3% i 0,5%
masowego w stosunku do masy PELD. Wartości te wyznaczono na podstawie danych od
producenta środka Expancel oraz własnych badań wstępnych.
W trakcie wytłaczania mikroporującego PELD zmieniano szybkość obrotową ślimaka
wytłaczarki, która wynosiła 50, 100 i 150 obr/min. Szybkość obrotowa wałków odciągających
urządzenia odbierającego wynosiła odpowiednio 4, 8 i 15 obr/min.
W ramach załoŜonego programu badań efektywności procesu wytłaczania
mikroporującego wykonano pomiary temperatury rzeczywistej tworzywa w układzie
uplastyczniającym wytłaczarki i głowicy wytłaczarskiej, ciśnienia tworzywa w układzie
uplastyczniającym i w głowicy wytłaczarskiej, masy oraz wymiarów wytłoczonych odcinków
pomiarowych, czasu wytłaczania odcinka pomiarowego oraz czasu poboru energii
elektrycznej pobieranej przez wytłaczarkę.
Po przeprowadzeniu szeregu obliczeń wyznaczono masowe natęŜenie wypływu
wytłoczyny z głowicy wytłaczarskiej, będące miarą wydajności procesu wytłaczania
mikroporującego, przyrost entalpii właściwej tworzywa, strumień energii doprowadzonej do
wytłaczarki i głowicy wytłaczarskiej, strumień ciepła przenoszonego przez tworzywo,
sprawność energetyczną wytłaczarki i procesu wytłaczania mikroporującego. Wyznaczenie
powyŜszych wielkości jest istotne z punktu widzenia zachodzących zmian właściwości
fizycznych oraz struktury otrzymanej wytłoczyny mikroporowatej.
Badania efektu Barusa, wykonane w celu określenia rozszerzanie się strumienia
wytłoczyny wypływającej z dyszy głowicy wytłaczarskiej w wyniku róŜnic napręŜeń
normalnych powstających przy przepływie tworzywa. Pomiary efektu Barusa wykonano po
ochłodzeniu wytłoczyny w temperaturze normalnej. Wartość tego efektu wyznaczano z
zaleŜności, będącej stosunkiem pola przekroju poprzecznego wytłoczyny do pola przekroju
poprzecznego dyszy, wyraŜonej w procentach.
Aby właściwie określić jakość procesu wytłaczania mikroporującego oraz stopień
wymieszania polietylenu i mikrosfer ocenie poddano równieŜ strukturę otrzymanej
wytłoczyny mikroporowatej poprzez wykonanie zdjęć mikroskopowych.
4. Wyniki badań
Badania rozkładu temperatury tworzywa (tab. 1) w układzie uplastyczniającym
wytłaczarki i głowicy wytłaczarskiej wykazały, Ŝe w wyniku dodania mikrosfer do PELD
nastąpiły róŜnice temperatury. Największy wzrost temperatury o ok. 40% zaobserwowano

przy dozowaniu 0,1% mikrosfer bez względu na zmianę szybkości obrotowej ślimaka
wytłaczarki. Przy dalszym zwiększaniu zawartości mikrosfer w tworzywie w ilości 0,3% i
0,5% mas. równieŜ następuje zmiana temperatury tworzywa w stosunku do temperatury
nastawionej, jednak wzrost ten nie jest juŜ tak intensywny i wynosi ok. 9%.
Tabela 1. Wyniki pomiaru temperatury i ciśnienia tworzywa w układzie uplastyczniającym
wytłaczarki (I, II) i w głowicy wytłaczarskiej(III)
Table 1. Research results of plastic temperature and pressure in extruder plasticizing system
(I, II) and extrusion head (III)
Dozowanie
mikrosfer,
Lp.
%

1.

0

2.

0,1

3.

0,3

4.

0,5

Szybkość
obrotowa
ślimaka,
obr/min

50
100
150
50
100
150
50
100
150
50
100
150

Temperatura w układzie
uplastyczniającym i głowicy
wytłaczarskiej,
ºC

I
128,8
129,5
131,6
142,6
143,6
143,8
140,5
139,8
142,4
132,1
140,0
141,0

II
154,4
154,6
159,6
186,2
186,8
179,4
175,5
163,1
165,3
162,5
169,4
169,0

III
175,1
175,6
179,6
181,7
178,0
177,9
200,0
190,0
198,6
187,0
197,9
199,0

Ciśnienie w układzie
uplastyczniającym i
głowicy
wytłaczarskiej, MPa

I
17,1
10,3
9,9
16,9
12,9
10,9
18,8
11,5
9,9
12,4
10,9
7,0

III
2,0
2,6
3,4
2,0
2,4
2,8
1,2
2,4
2,3
1,1
1,7
2,0

Gwałtowny wzrost temperatury tworzywa w pierwszej strefie układu
uplastyczniającego, występujący po dodaniu mikrosfer moŜe wynikać z zastosowania w
badaniach wytłaczarki o innowacyjnej konstrukcji, zapewniającej bardzo intensywne procesy
mieszania tworzywa. W trakcie procesu, nagrzewanie tworzywa odbywało się za pomocą
grzejników elektrycznych umieszczonych na cylindrze wytłaczarki. Jednak po
ustabilizowaniu procesu, osiągnięciu pewnej wartości temperatury i szybkości obrotowej
ślimaka 100obr/min proces wytłaczania w drugiej strefie układu uplastyczniającego zaczynał
być autotermiczny [11], tj. generowanie ciepła niezbędnego do uplastyczniania tworzywa
zachodziło na skutek tarcia zewnętrznego granulek tworzywa o siebie i powierzchnie robocze
cylindra i ślimaka oraz tarcia wewnętrznego makrocząsteczek tworzywa i dodanego środka
porotwórczego. Powoduje to znaczący wzrost temperatury tworzywa wraz ze wzrostem
szybkości obrotowej ślimaka wytłaczarki.
W przypadku pomiarów ciśnienia (tab. 1) tworzywa w układzie uplastyczniającym
wytłaczarki i głowicy wytłaczarskiej ciśnienie to wzrasta a następnie gwałtownie spada w
głowicy wytłaczarskiej, co jest zgodnie z danymi dostępnymi w literaturze [14]. W wyniku
zwiększania szybkości obrotowej ślimaka wytłaczarki ciśnienie tworzywa w układzie
uplastyczniającym maleje o średnio o 30% wraz ze wzrostem szybkości obrotowej ślimaka z
50 do 100 obr/min oraz o 17% podczas kolejnego zwiększenia szybkości obrotowej ślimaka
do 150 obr/min. Ciśnienie tworzywa w głowicy wytłaczarskiej wzrasta z małą intensywnością
wraz ze wzrostem szybkości obrotowej ślimaka. Na zmiany ciśnienia tworzywa w układzie
uplastyczniającym wytłaczarki i głowicy wytłaczarskiej nie ma wpływu zawartość mikrosfer
lub wpływ ten jest bardzo mały.

Badania przebiegu wytłaczania mikroporującego pozwoliły na wyznaczenie
wydajności tego procesu oraz określenie występującego efektu Barusa. Na podstawie
otrzymanych wyników pomiarów sporządzono zaleŜności badanych wielkości, opisanych w
programie badań, w funkcji szybkości obrotowej ślimaka wytłaczarki, które zostały
przedstawione na rys. 2 ÷ 5.

Wydajność procesu wytłaczania PELD
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Rys. 2. ZaleŜność wydajności procesu wytłaczania mikroporującego PELD od szybkości
obrotowej procesu i zawartości mikrosfer w tworzywie
Fig. 2. Dependence of efficiency of LDPE microcellular extrusion on screw rotational speed
and content of microspheres
Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów moŜna stwierdzić, Ŝe w miarę
zwiększania szybkości obrotowej ślimaka wydajność procesu wytłaczania mikroporującego
wzrasta średnio o około 30 %. Dodatkowo wraz ze zwiększaniem zawartości mikrosfer w
PELD następuje stopniowy nieznaczny wzrost wydajności prowadzonego procesu. Dla
szybkości obrotowej ślimaka 50 obr/min wydajność procesu wzrasta o 3,4% dla dozowania
0,1%, 4,7% dla dozowania 0,3% oraz 1,5% dla dozowania 0,5%. Przy większych
szybkościach obrotowych ślimaka wydajność procesu zmienia się nieznacznie wraz ze
zwiększaniem dozowania mikrosfer w PELD.
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Rys. 3. ZaleŜność efektu Barusa od szybkości obrotowej ślimaka wytłaczarki i zawartości
mikrosfer w PELD

Fig. 3. Dependence of Barus effect on screw rotational speed and content of microspheres in
LDPE
Badania efektu Barusa wykazały nieznaczne rozszerzanie się strumienia wytłoczyny
wypływającego z głowicy wytłaczarskiej jedynie przy szybkości obrotowej ślimaka
wytłaczarki wynoszącej 150 obr/min. W wyniku zwiększania dozowania mikrosfer w PELD
obserwuje się stopniowy spadek tego efektu, który moŜe być związany ze zmniejszeniem
ilości wytłaczanego tworzywa, które towarzyszy procesom porowania. Przy szybkości
obrotowej ślimaka 50 obr/min efekt Barusa zmienia się o 5,3% dla dozowania 0,1% dla
dozowania 0,3% i 8% dla dozowania 0,5%. Przy szybkości obrotowej ślimaka 100 obr/min
wartość efektu spada o 3,1% dla dozowania 0,1%, 12,4% dla dozowania 0,3% i 5% dla
dozowania 0,5%. Największe zmiany efektu Barusa występują przy szybkości obrotowej
ślimaka 150 obr/min i wynoszą 13,4% dla dozowania 0,1%, 8,6% dla dozowania 0,3% oraz
2% dla dozowania 0,5%.
Pomiary strumienia ciepła przenoszonego przez PELD zawierającego mikrosfery oraz
strumienia energii dostarczanej do maszyny pozwoliły na wyznaczenie sprawności
energetycznej wytłaczarki (rys. 4) oraz procesu wytłaczania (rys. 5).
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Rys. 4. ZaleŜność sprawności energetycznej wytłaczarki od szybkości obrotowej ślimaka i
zawartości mikrosfer w PELD
Fig. 4. Dependence of extruder machine energy efficiency on screw rotational speed and
content of microspheres in LDPE
Sprawność energetyczna procesu, %

70
60
50
0%

40

0,10%
0,30%

30

0,50%
20
10
0
50

100

150

Szybkość obrotowa ślimaka, obr/min

Rys. 5. ZaleŜność sprawności energetycznej procesu wytłaczania PELD porowatego od
szybkości obrotowej ślimaka i zawartości mikrosfer

Fig. 5. Dependence of extrusion process of porous LDPE energy efficiency on screw
rotational speed and content of microspheres
Badania eksperymentalne wykazały stopniowy wpływ obu czynników zmiennych tj.
dozowania mikrosfer oraz szybkości obrotowej ślimaka na wartość sprawności energetycznej
wytłaczarki i procesu. Wraz ze wzrostem szybkości obrotowej ślimaka wzrasta sprawność
energetyczna zarówno wytłaczarki, jak i procesu wytłaczania PELD porowatego, co
potwierdzają informacje z literatury [10]. Sprawność energetyczna procesu wytłaczania
wzrasta o około 20% przy zwiększeniu szybkości obrotowej ślimaka do 100 obr/min oraz o
około 15% przy szybkości 150 obr/min. W przypadku sprawności energetycznej wytłaczarki
wzrost ten wynosi 20% przy szybkości 100 obr/min oraz 11% przy szybkości 150 obr/min.
Jednocześnie dodanie mikrosfer do polietylenu spowodowało stopniowy spadek
sprawności energetycznej procesu wytłaczania w całym zakresie zmienianej szybkości
obrotowej ślimaka wytłaczarki. MoŜe być to wynikiem charakterystyki mikrosfer, które w
celu zwiększenia swoich wymiarów pobierają ciepło od uplastycznionego tworzywa.
Na skutek dodania do polietylenu środka mikroporującego w postaci mikrosfer
otrzymano wytłoczynę w postaci taśmy o strukturze mikroporowatej. Wygląd przykładowych
próbek w przekroju poprzecznym przedstawiono na rysunku 6. Na wykonanych obrazach
mikroskopowych widoczne są mikropory o róŜnej średnicy i rozkładzie. Największe
zróŜnicowanie wymiarów mikroporów występuje przy najmniejszym dozowaniu 0,1%, co
moŜe być spowodowane większą moŜliwością rozrostu mikrosfer w tworzywie litym.
Zwiększanie ilości dozowanych mikrosfer powodowało ograniczenie rozrostu ze względu na
ich liczbę w wytłoczynie.
Na podstawie oceny struktury otrzymanej wytłoczyny mikroporowatej moŜna
stwierdzić, Ŝe stopień wymieszania tworzywa i mikrosfer nie jest wystarczający.
Nowopowstała struktura nie jest jednorodna w całym przekroju wytłoczyny, co moŜe
wpływać na poszczególne właściwości fizyczne wytworu. Konieczne jest zastosowanie
dodatkowych urządzeń np. dozownika umoŜliwiającego dozowanie poroforu w bardzo
małych ilościach lub zmiany konstrukcji ślimaka.

a)

b)

c)

Rys. 6. Wygląd struktury fizycznej wytłoczyny mikroporowatej (przekrój poprzeczny)
otrzymanej przy szybkości obrotowej ślimaka 50 obr/min i o zawartości mikrosfer: a) 0,1%,
b) 0,3%, c) 0,5%
Fig. 6. View of microporous extrudate physical structure (cross section) obtained with screw
rotational speed of 50 rpm and with content of microspheres: a) 0,1%, b) 0,3%, c) 0,5%

5. Podsumowanie
Analizując efektywność procesu wytłaczania mikroporującego naleŜy wziąć pod
uwagę szereg czynników, wpływających na przebieg i jakość procesu. Do najwaŜniejszych
naleŜy zaliczyć przede wszystkim zmiany temperatury w układzie uplastyczniającym
wytłaczarki oraz w głowicy wytłaczarskiej oraz towarzyszące temu wahania ciśnienia, zmiany
szybkości obrotowej ślimaka oraz zwiększane dozowanie mikrosfer zawartych w tworzywie
przetwarzanym.
Na podstawie przeprowadzonych badań moŜna stwierdzić, Ŝe polietylen małej gęstości
modyfikowany środkiem mikroporującym w postaci mikrosfer wytłacza się najefektywniej
przy szybkości obrotowej ślimaka wytłaczarki wynoszącej 150 obr/min oraz dozowaniu 0,5%
mikrosfer. Wynika to z najniŜszych zmian temperatury i ciśnienia tworzywa, co korzystnie
wpływa na stopień wymieszania, najmniejszy efekt Barusa, największą wydajność oraz
sprawność energetyczną procesu i wytłaczarki.
Prezentowane wyniki badań dotyczące zmian temperatury i ciśnienia
uplastycznionego tworzywa, jak równieŜ zaleŜności wydajności, sprawności energetycznej
wytłaczarki i procesu wytłaczania mikroporującego w funkcji szybkości obrotowej ślimaka
mają swoje odzwierciedlenie w literaturze. Jednak zmiany badanych sprawności w funkcji
ilości dozowanych mikrosfer wskazują na konieczność szerszej analizy wpływu środków
mikroporujących na poszczególne parametry przeprowadzonego procesu, uwzględniającej
inny sposób dozowania środka, konstrukcję ślimaka wytłaczarki czy rozkład czasu
przebywania tworzywa w układzie uplastyczniającym.
Podczas oceny efektywności tego procesu trzeba wziąć pod uwagę jego wydajność, na
którą wpływa znacząco obniŜenie masy wytłoczyny, wynikające z dodania do tworzywa
środka mikroporującego. Zmiany te wynikają z ilości strumienia energii doprowadzanego do
wytłaczarki i głowicy wytłaczarskiej, strumienia ciepła (mocy cieplnej) przenoszonego przez
tworzywo w układzie uplastyczniającym, entalpii właściwej tworzywa, strumienia energii
grzejników cylindra wytłaczarki i głowicy wytłaczarskiej oraz mocy mechanicznej
doprowadzonej do wału ślimaka. Wartości powyŜszych czynników znacząco wpływają na
sprawność energetyczną wytłaczarki i samego procesu, które obok zmian temperatury i
ciśnienia, jak równieŜ stopnia wymieszania tworzywa i środka mikroporującego są
podstawowymi kryteriami oceny efektywności procesu wytłaczania mikroporującego.
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Ocena jakościowa odlewanych elementów protetycznych

Słowa kluczowe: trwałość aparatów protetycznych, wady odlewnicze, stopy kobaltu
Streszczenie: Właściwości stosowanych uzupełnień protetycznych stałych i ruchomych oraz ich
konstrukcja mają istotny wpływ na ich trwałość w warunkach złożonego stanu obciążeń
biomechanicznych, jakie występują w jamie ustnej w trakcie procesu żucia. Elementami, które
najczęściej ulegają uszkodzeniom mechanicznym (pękaniu) w protezach szkieletowych są metalowe
klamry. Uszkodzenie mocowania protezy skutkuje nie tylko brakiem możliwości jej dalszej
eksploatacji, ale również jest przyczyną uczucia dyskomfortu dla pacjenta i może powodować
skaleczenia jamy ustnej, uszkodzenia zębów oraz ryzyko powikłań w przypadku przedostania się do
układu pokarmowego.
Celem pracy była ocena jakościowa elementów protez wytwarzanych dostępnymi technikami
oraz analiza przyczyn przedwczesnej utraty funkcjonalności tych elementów.
Do badań zastosowano stop stomatologiczny na osnowie kobaltu Wironit Extra-hard. Badania
jakościowe polegały na ocenie rodzaju i nasilenia wewnętrznych wad odlewniczych oraz ocenie
makro- i mikrostruktury wytworzonych odlewów z wykorzystaniem technik mikroskopowych.
Badania przełomów wskazują na występowanie rzadzizn spowodowanych skurczem odlewniczym.
Badania mikrostrukturalne wykazały obecność typowej struktury dendrytycznej z osnową w postaci
roztworu stałego Co-Cr-Mo i eutektyką. Wykonano również analizę wyników badań
wytrzymałościowych w powiązaniu z uzyskiwaną makro i mikrostrukturą. Dokonano oceny
ilościowej nasilenia wad odlewniczych wykorzystując analizę obrazu. Wskazano potencjalne

zagrożenia technologii odlewania oraz zaproponowano metodykę monitorowania stanu elementów
protez.

1. Wstęp
Mimo coraz większej popularności implantów, stomatologiczne protezy częściowe
pozostają nadal chętnie stosowanym uzupełnieniem protetycznym ze względu na swoją
funkcjonalność oraz niski koszt wytwarzania [1,10].
Jednym z rodzajów protez częściowych jest proteza szkieletowa. Stosuje się ją u
pacjentów, u których występuje brak zębowy zbyt rozległy i niemożliwe jest zastosowanie
rekonstrukcji typu most. Protezy szkieletowe pokrywają bezzębne wyrostki jamy ustnej
pacjenta. W przypadku protezy górnej - również część podniebienia, w protezie dolnej - część
okolicy podjęzykowej. Są to protezy o zredukowanej płycie, podpartej ozębnowo. Składają
się z metalowego szkieletu - zawierającego łączniki i elementy podpierające, metalowych
elementów mocujących (klamry, zasuwy) oraz ze zrekonstruowanych zębów (Rys. 1a). Ich
funkcjonalność opiera się na łatwości kształtowania i indywidualnego dopasowania do
anatomicznych cech pacjenta przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej wytrzymałości
mechanicznej i odporności korozyjnej. Metalowe podbudowy protez szkieletowych wykonuje
się między innymi ze stopów kobaltowo-chromowych, które charakteryzują się dużą
odpornością na korozję ze względu na tworzenie ochronnej warstwy tlenkowej na
powierzchni [5,11,15].
Implanty metalowe oparte na stopach Co-Cr-Mo mogą być wytwarzane różnymi
metodami [6] min. metodą kucia na gorąco czy za pomocą metalurgii proszków, jednak
kształtowanie protez szkieletowych ze względu na konieczność uzyskania bardzo dużej
dokładności geometrycznej przy małych przekrojach wykonuje się precyzyjną metodą
wytapianych modeli.
Metoda ta zapewnia wykonanie odlewów o skomplikowanym kształcie, dopasowanym
do indywidualnych cech anatomicznych pacjenta, w warunkach pracowni protetycznej. Do
topienia stopów stosuje się nagrzewanie indukcyjne, które umożliwia uzyskanie krótkiego
czasu operacji, eliminuje znaczną część wad odlewniczych i zmniejsza koszty. Ciekły stop
odlewany jest odśrodkowo lub metodą próżniowo-ciśnieniową. Odlewanie z wykorzystaniem
siły odśrodkowej, zalecane w szczególności do odlewów o skomplikowanych kształtach oraz
większych wymiarach, np. szkieletów protez lub mostów wieloprzęsłowych, oraz odlewanie
próżniowe – stosowane głównie do mniejszych elementów, np. koron lub krótkich mostów,
przy prawidłowo prowadzonym procesie wytwarzania powinno dawać podobne rezultaty
makro i mikrostrukturalne w przypadku elementów o małych przekrojach (np. klamry).
Właściwości stosowanych uzupełnień protetycznych stałych i ruchomych oraz ich
konstrukcja mają istotny wpływ na ich trwałość w warunkach złożonego stanu obciążeń
biomechanicznych, jakie występują w jamie ustnej w trakcie procesu żucia. Za uszkodzenia i
niepowodzenie zaopatrzenia protetycznego w głównej części odpowiedzialne są obciążenia
mechaniczne. Siły zwarcia w zależności od wielkości, intensywności, czasu trwania i miejsca
występowania powodują różny stopień koncentracji naprężeń w twardych tkankach zęba i
uzupełnieniach protetycznych, co najczęściej skutkuje uszkodzeniem elementów mocujących
protezy lub uszkodzeniem całej protezy (Rys. 1a,b). Wyróżnia się dwie grupy uszkodzeń
protez:
 zewnątrzustne; są to uszkodzenia mechaniczne, przemoc, choroby (np. padaczka);
 wewnątrzustne; zalicza się do nich uszkodzenia mechaniczne przewlekłe – zużycie
protezy, zmiany warunków podłoża protetycznego powodujące niedokładność przylegania
płyty i nierównomierne jej obciążenie, brak odciążeń, niewyrównane zwarcie oraz nawyki
-parafunkcje zwarciowe i niezwarciowe [2].

Elementami, które najczęściej ulegają uszkodzeniom mechanicznym (pękaniu) są
klamry. Uszkodzenie mocowania protezy skutkuje nie tylko brakiem możliwości jej dalszej
eksploatacji (proteza nie spełnia już swojej funkcji, nie przenosi obciążeń mechanicznych),
ale również jest przyczyną uczucia dyskomfortu dla pacjenta. Ponadto niezauważona przez
pacjenta, uszkodzona klamra może powodować skaleczenia jamy ustnej, mechaniczne
uszkodzenia zębów lub przedostać się do układu pokarmowego, gdzie jako ciało obce ostro
zakończone stanowi największe zagrożenie ze względu na możliwość powstania powikłań.
Protezy i ich części stanowią znaczną część zbioru ciał obcych ostrych u dorosłych.
Weiland i wsp. [19] opisują 256 ciał obcych w trakcie 10-letniej obserwacji, natomiast
O’Sullivan i wsp. podają obserwację 308 ciał obcych w ciągu 4 lat, z czego 88,3% było
połkniętych przypadkowo [14]. Velasco i in. podają, że w latach 1981-1989 usuwano
endoskopowo 617 ciał obcych, z tego 541 u dorosłych, najstarszy dorosły był w wieku 98 lat
[16]. Z kolei Velitchkov i in. w oparciu o własne doświadczenia, pochodzące z 20-letniej
obserwacji, stwierdzili 542 ciała obce u pacjentów w wieku od 15 do 82 lat [17].

a)
b)
Rys. 1: a) Uszkodzenie klamry w protezie szkieletowej, b) uszkodzenie protezy akrylowej
Korzystne cechy fizyko-mechaniczne stopów kobaltu i dostępność metody wytwarzania
(Best Available Techniques) wpływają na rozpowszechnienie protez o szkielecie metalowym
oraz ich przystępną cenę. Jednakże analiza potencjalnych zagrożeń i ich ilości wskazuje na
konieczność rozpoznania problemu przedwczesnych uszkodzeń protez, głównie uszkodzeń
klamer, ze względu na liczne zagrożenia utraty zdrowia. Poznanie przyczyn przedwczesnego
zużycia, a w konsekwencji utraty właściwości eksploatacyjnych metalowych elementów
protez szkieletowych pozwoli na późniejsze opracowanie metod przedłużenia ich
niezawodności. Celem pracy jest ocena jakościowa elementów protez wytwarzanych
dostępnymi technikami oraz analiza przyczyn przedwczesnej utraty funkcjonalności tych
elementów.
2. Materiał i metody
Proces wykonania elementów do badań przeprowadzony był w warunkach
profesjonalnej pracowni protetycznej według procedur stosowanych do wytwarzania
podbudów protez częściowych. Odlewy wykonano przy użyciu odśrodkowej odlewarki
indukcyjnej ROTOCAST (Roko Dental Equipment, Polska) oraz metodą próżniowo –
ciśnieniową w odlewarce Nautilius (Bego, Niemcy) stosując tygle ceramiczne.
Do badań zastosowano stop stomatologiczny na osnowie kobaltu Wironit Extra-hard
(Bego, USA) o nominalnym składzie chemicznym (masowo) 63% Co, 30% Cr, 5% Mo,
1,1% Si oraz Mn<1% i C<1% [20]. Stop ten przeznaczony jest do odlewania protez

szkieletowych, protez klamrowych i protez mocowanych na zasuwy, rygle i zatrzaski.
Temperatura topnienia stopu wynosi 1533K – 1578K, natomiast temperatura odlewania
1693K. Ze stopu wykonano odlewy stosując jednokrotne przetopy.
Modele klamer protez szkieletowych mają postać konfekcjonowanych, identycznych
woskowych wzorców (Rys. 2). Na ich bazie wykonano formy ceramiczne metodą
wytapianych modeli stosując masę ceramiczną Wirovest (Bego, USA) i temperaturę
wypalania formy 1273K. Po usunięciu skorupy ceramicznej i odcięciu elementów układu
wlewowego powierzchnię wytworzonych elementów próbek poddano piaskowaniu używając
piaskarki ECOBLAST KOMBI 1 (Prodento-Optimed, Polska). Wykorzystując tą samą zasadę
wykonano walcowe próbki do badań wytrzymałościowych zgodnych z PN EN 10002-1, o
średnicy pomiarowej  3 mm i długości pomiarowej 15 mm. Metodykę badań właściwości
wytrzymałościowych przedstawiono we wcześniejszych publikacjach autorów [3,18].
Obserwacjom poddano próbki w stanie po odlaniu oraz po badaniach wytrzymałości
na rozciąganie. Badania jakościowe polegały na ocenie rodzaju i nasilenia wewnętrznych wad
odlewniczych oraz ocenie makro- i mikrostruktury wytworzonych odlewów z
wykorzystaniem technik mikroskopowych. Badania mikroskopowe wykonano stosując
mikroskop skaningowy (Zeiss Ultra Plus) i świetlny (Nikon MA200). Nasilenie wad
określono jako procentowy udział wady na przekroju poprzecznym elementu wykorzystując
oprogramowanie do analizy obrazu ImagePro Plus (Media Cybernetics, USA) oraz obrazy o
rozdzielczości 3530x4404 pikseli.
3. Wyniki badań i dyskusja
Ocena wizualna wytworzonych elementów wskazywała na dobrą jakość powierzchni i
brak wad powierzchniowych. Nie zaobserwowano również odchyleń kształtowo –
wymiarowych. Badania makroskopowe wykonano z wykorzystaniem mikroskopii
skaningowej przy małych zakresach powiększeń. Wyniki obserwacji zamieszczono na rys. 3.
Obserwacje przełomów badanych elementów wykonanych zarówno metodą
odśrodkową jak i próżniowo - ciśnieniową wskazują na charakterystyczną strukturę
odlewniczą z kierunkiem krystalizacji od zewnętrznej powierzchni wyrobu z zakończeniem
krystalizacji w centrum elementu (Rys. 3a i c). Wyraźnie uwidoczniona jest również
dendrytyczna budowa odlewu. W centralnej części elementów obserwowane są rzadzizny,
szczegóły tych obszarów przedstawiono na rysunku 4.

Rys. 2: Konfekcjonowane wzorce woskowe do wykonywania klamer protetycznych

a)

b)

c)
d)
Rys. 3: Makrostruktura przełomów wybranych elementów: a), b) - wykonanych metodą
próżniowo-ciśnieniową; c),d) – wykonanych metodą odśrodkową

a)

b)

c)

d)

Rys. 4: Wady odlewnicze w strukturze badanych elementów: a),b) wykonanych metodą
próżniowo-ciśnieniową: rzadzizny - a) pęknięcie wzdłuż dendrytu – b); c), d) wykonanych
metodą odśrodkową: rzadzizny-c), rzadzizny i porowatości c) i d)
Badania mikrostrukturalne wykazały obecność typowej struktury odlewniczej
(dendrytycznej) - (Rys.5a,d) z osnową w postaci roztworu stałego Co-Cr-Mo i eutektyką. W
obrębie krystalitów zaobserwowano mikrosegregacje dendrytyczne, w przestrzeniach
międzydendrytycznych i wzdłuż granic krystalitów rozmieszczone są wydzielenia pierwotne
o charakterze ciągłym. Próbki wykonane metodą próżniowo-ciśnieniową charakteryzują się
obecnością pojedynczych mikroporowatości i rzadzizn (Rys.5b,c) natomiast odlewy
wykonane metodą odśrodkową charakteryzują się obecnością porowatości występujących
wzdłuż osi dendrytów (Rys. 5e) oraz rzadzizn występujących w ramionach dendrytycznych
oraz mikropęknięć propagujących pomiędzy ramionami rzadzizn (Rys.5f). Podobne struktury
obserwowane są w stopach odlewniczych Co-Cr-Mo o niższej zawartości węgla [4,7,9,12].
Tabela 1. Zestawienie wyników badań wytrzymałości na rozciąganie dla obu metod
odlewania.
Metoda odśrodkowa/
Centrifugal casting
method [MPa]

Rm
Re0,2

781
585

Współczynnik
zmienności/
coefficient of
variation [%]
2,6
2,5

Metoda próżniowociśnieniowa/ Vacuum
– pressure method
[MPa]
838
601

Współczynnik
zmienności/
coefficient of
variation
[%]
3,9
1,1

Badania wytrzymałościowe (Tab.1) wykazują, iż właściwości odlewów wykonanych
metodą próżniowo-ciśnieniową są wyższe niż wykonane metodą odśrodkową. Jednakże dla
obu metod wypełniania formy odlewniczej (odśrodkowej i próżniowo-ciśnieniowej)
właściwości wytrzymałościowe są niższe niż deklarowane przez producenta (Rm=910MPa i
Re0,2=625MPa [20]). Wielkości te oraz fakt, iż przełomy niektórych spośród badanych próbek
nastąpiły poza długością pomiarową (Rys.6) wskazują na występowanie wad strukturalnych
w odlewach.
Obniżenie wytrzymałości w stosunku do danych producenta może wynikać z
obecności rzadzizn w strukturze odlewu. Zmniejszają one przekrój czynny elementu i
powodują efekt karbu. Ponadto rozmieszczenie rzadzizn i mikropęknięć (w ramionach
dendrytycznych, wzdłuż osi dendrytów) uniemożliwia odkształcenie plastyczne tych
obszarów i kompensację propagacji pęknięcia. Stosunkowo niska plastyczność stopu może
być źródłem propagacji mikropęknięć powstających pomiędzy obszarami rzadzizn, gdzie
strefy metaliczne nie są w stanie przenieść naprężeń cieplnych w trakcie stygnięcia stopu.
Mikropęknięcia te propagują szczególnie w obszarach eutektycznych o niskiej plastyczności,
a w związku z tym niskim współczynniku odporności na pękanie (Rys. 5f).
Wartość stosunku Re0,2/Rm dla wartości deklarowanych przez producenta wynosi 0,68,
natomiast dla materiału otrzymanego metodą odśrodkową wynosi ona 0,75 a próżniowociśnieniową 0,72. Wartość uzyskanego wydłużenia wynosi 2–3%. Wyniki te są
porównywalne z publikowanymi m.in. przez [8,13] i świadczą o niesatysfakcjonującej
ciągliwości. Podejmowane są próby podwyższenia wytrzymałości i ciągliwości poprzez
obróbkę cieplną [8,12], z tym że problemem jest dobór warunków obróbki do stopów o
wysokiej zawartości węgla (~1% w badanym stopie).

a)

b)

c)

d)

f)
e)
Rys. 5: Mikrostruktura odlewów: a), b) c) – struktura stopu Wironit Extra-hard po odlewaniu
próżniowo-ciśnieniowym, pojedyncze mikropęknięcia – b),c); d),e),f) - struktura stopu
Wironit Extra-hard po odlewaniu odśrodkowym: mikropęknięcie wzdłuż osi dendrytu-e),
rzadzizny w ramionach dendrytycznych i mikropęknięcia propagujące między obszarami
rzadzizn-f)
Ocena nasilenia wad odlewniczych wykonana metodą analizy obrazu (Rys. 7a,b)
wskazuje na obecność ok. 1,3% pustek w przekroju poprzecznym elementu, przy czym
największa ich koncentracja występuje zwykle w części centralnej. Obserwuje się również
dużą ilość mikropęknięć promieniowych, które w przypadku obciążeń zmęczeniowych będą
istotnie skracać trwałość eksploatacyjną poprzez ułatwienie propagacji pęknięć
zmęczeniowych. Zauważyć należy, że ocena została dokonana na przekroju poprzecznym,
natomiast w przekroju wzdłużnym występują wady podłużne (Rys. 7c), istotnie zmniejszające
wytrzymałość na zginanie oraz trwałość zmęczeniową.

Rys. 6: Próbki po statycznej próbie rozciągania: 1-przełom powstały na długości pomiarowej,
2,3- przełomy powstałe poza długością pomiarową

a)

b)

c)
Rys. 7: a) Mikrostruktura wybranego elementu z rys. 6, b) maska obiektów (rzadzizn), c)
wady podłużne w przekroju wzdłużnym wybranego elementu
4. Podsumowanie
Przeprowadzone badania wykazały, że odlewy wykonywane według procedury
stosowanej w warunkach laboratoriów protetycznych charakteryzują się znaczną ilością wad
odlewniczych w postaci porów i rzadzizn. Struktura jest dendrytyczna z obecnością
wydzieleń pierwotnych. Przełomy mają charakter kruchy, otrzymane właściwości
wytrzymałościowe świadczą o niskiej ciągliwości badanego stopu. Taki typ struktury w
połączeniu z wadami odlewniczymi jest przyczyną pękania eksploatacyjnego elementów
protez.
Zmniejszenie ryzyka występowania wad w strukturach odlewów oraz uzyskanie
korzystniejszych właściwości wytrzymałościowych wymaga dopracowania wytycznych
technologii odlewania oraz ewentualnej obróbki cieplnej przy zachowaniu akceptowalnego
poziomu kosztów wytworzenia.

Dodatkowo w celu zapobiegania powikłaniom powstałym po uszkodzeniu protez
(uszkodzenia zębów lub zadławienia) wskazane jest monitorowanie stanu protez przez ocenę
wizualną w czasie wizyt kontrolnych zalecanych przez stomatologów co 6 miesięcy. W
trakcie takiej wizyty lekarz powinien ocenić stan protezy poprzez obserwację obszarów
newralgicznych pod mikroskopem stomatologicznym (dostępnym w coraz większej liczbie
placówek) lub z wykorzystaniem innych dostępnych przyrządów optycznych. Ocenie
podlegać powinny przede wszystkim metalowe elementy mocowania (pod kątem
występowania rys lub mikropęknięć – jako początek pękania zmęczeniowego) oraz krawędzie
protezy – również pod kątem obecności mikropęknięć i wszelkich uszkodzeń prowadzących
w krótkim czasie do uszkodzenia zmęczeniowego i utraty funkcjonalności protezy.
Podziękowania: Badania opisane w artykule realizowane były w ramach projektu
badawczego Narodowego Centrum Nauki „Preludium” nr 2011/01/N/ST8/07774
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Analiza eksperymentalna oraz numeryczna eksploatacji śmigłowców w
aglomeracjach miejskich oraz w akcjach ratowniczych
The experimental and numerical analysis of helicopter performance in urban
areas and in SAR operations
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Abstract: The paper discusses the methods of experimental and numerical analysis of
helicopter performance in urban areas and search and rescue operations. The phenomenon of
aerodynamic interference between the helicopter and the object located in its immediate
vicinity was examined. The main focus was on the impact of interference on helicopter
loading, airflow around the helicopter and helicopter properties in these specific cases. The
paper provides a set of research results using the FLUENT software on the dynamic response
to the disturbed simulation model of the helicopter rotor including the deformation of
helicopter blades as well as the results of laboratory research on physical helicopter models.

Słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, śmigłowiec, interferencja aerodynamiczna,
użytkowanie w mieście
Streszczenie: Praca przedstawia sposoby analizy eksperymentalnej oraz numerycznej
użytkowania śmigłowca w aglomeracjach miejskich oraz akcjach ratowniczych. Rozpatrzono
zjawisko interferencji aerodynamicznej pomiędzy śmigłowcem a obiektem znajdującym się w
jego bezpośredniej bliskości. Analizie poddano wpływ zjawiska interferencji na obciążenia,
opływ i własności śmigłowca w szczególnych przypadkach jego użytkowania. Przedstawiono
wyniki obliczeń wykorzystujących program FLUENT, odpowiedzi dynamicznych na
zaburzenia symulacyjnego modelu wirnika śmigłowca uwzględniającego deformacje łopat
oraz rezultaty laboratoryjnych badań eksperymentalnych na modelach fizycznych śmigłowca.

1. Wprowadzenie
Charakterystyczną cechą śmigłowców jest możliwość wykonywania
najważniejszych manewrów statku powietrznego: startów, lądowań, wznoszenia i
opadania w kierunku pionowym z zerową prędkością lotu. Stąd śmigłowce bywają
wykorzystywane często do specjalnych zadań lotnych, takich jak ratownictwo
wysokościowe, akcje wojskowe, ratownictwo górskie i inne akcje lotnicze

wykonywane w aglomeracjach miejskich o wysokiej zabudowie. Przypadki tego typu
występują w ratownictwie wysokościowym wokół budynków wielokondygnacyjnych,
heliportów, a także w ratownictwie wysokogórskim i medycznym (Tatrzański
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - TOPR, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – LPR).
Podobne sytuacje występują podczas prac dźwigowych, w misjach wojskowych
podczas prowadzenia akcji w miastach oraz w lotach śmigłowców pracowników
mediów oraz policyjnych monitorujących życie miast. Użytkowanie śmigłowców w
terenie zurbanizowanym powoduje pojawienie się zjawiska interferencji
aerodynamicznej opływu śmigłowiec – obiekt [6], [7], [8]. Zjawisko to w trakcie lotu
wymaga wytężonej uwagi pilota, szczególnie w warunkach turbulencji, wywołanej
przez opływ budynków wiatrem oraz podczas występowania zjawiska konwekcji w
wyniku kontrastów temperatury obiektów i terenu – w tym w wyniku lokalnych stref
pożaru [10], [11]. Jednym z najniebezpieczniejszych przypadków interferencji
śmigłowiec - obiekt jest interferencja pojawiająca się podczas prowadzenia akcji
specjalnych po stronie zawietrznej obiektu.
Badania z tego zakresu prowadzone są intensywnie w przodujących
światowych ośrodkach śmigłowcowych, czemu sprzyja szybki wzrost mocy
obliczeniowej komputerów, wykorzystywanie oprogramowań wizualizujących złożone
pola zakłóceń opływu śmigłowca, a także rozwój metod obliczeniowych. Równolegle
prowadzone są badania eksperymentalne w tunelach aerodynamicznych i w locie,
weryfikujące badania teoretyczne. Ze względu na szybkie tempo rozwoju tej
tematyki, najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie można śledzić jedynie w
publikacjach zawartych w materiałach konferencyjnych – głównie Forum American
Helicopter Society (np.[1], [2], [3]) lub European Rotorcraft Forum. Pozycje
książkowe, a także publikacje w znaczących czasopismach, jakkolwiek zawierające
podstawowe informacje metodyczne, stanowią materiał informacyjny znacznie
opóźniony w stosunku do szybko rozwijanych aplikacji, o których wzmianki można
uzyskać w wyżej wymienionych materiałach konferencyjnych.
2. Analiza numeryczna przypadków eksploatacji śmigłowców w aglomeracjach
miejskich
Obliczenia numeryczne prowadzono dla założonego rozkładu ciśnień na wirniku
nośnym oraz wyznaczono, posługując się oprogramowaniem FLUENT, opływ
śmigłowca z uwzględnieniem obiektów w jego bliskim otoczeniu [4]. Wyznaczane
pole prędkości przepływu przez płaszczyznę wirnika nośnego posłużyło do
wyznaczania charakterystyk głównych parametrów obciążeń (program OBCWN
opracowano w Instytucie Lotnictwa i zmodyfikowano odpowiednio do potrzeb analizy
zjawiska interferencji aerodynamicznej). Wprowadzając nowy przepływ strumienia
przez tarczę wirnika określano parametry obciążeń wirnika i nowy rozkład ciśnień na
jego powierzchni. Nowy rozkład ciśnień wprowadzano, dla korekcji, do ponownego
obliczania opływu śmigłowca oprogramowaniem FLUENT. Prowadzono proces
iteracji aż do uzyskania zbieżności wynikowych wartości. W celu przyśpieszenia
procesu zbieżności wczytywano do następnej iteracji pole prędkości przepływu
będące średnią arytmetyczną pola z poprzedniej iteracji i z bieżących obliczeń. Dla
łopaty o dużej elastyczności taki zabieg był konieczny ze względu na znaczną
wrażliwość łopaty na zaburzenie i odpowiedź w postaci funkcji skręcenia łopaty. Przy
takim zabiegu uzyskiwano zadowalającą zbieżność już w drugim kroku obliczeń.
Rysunek 1 przedstawia model śmigłowca bazujący na geometrii rzeczywistej
śmigłowca W3-A SOKÓŁ. Geometria bazuje na elementach trójkątnych oraz

czworobocznych, a wielkości podziałów zadawano na krawędziach powierzchni lub
przyjmowano stałą długość krawędzi elementów.

Rys. 1. Schemat struktury siatki śmigłowca (niestrukturalna – elementy trójkątne na kadłubie
(dł. krawędzi 0,05m), elementy czworoboczne na wirniku głównym oraz śmigle
ogonowym(dł. krawędzi 0,2m))

Rysunek 2 przedstawia rozkład punktów kontrolnych wygenerowanych za
pomocą pliku wejściowego do programu FLUENT. Plik „Journal” jest spisem komend,
które należałoby wprowadzić ręcznie przy użyciu środowiska graficznego. Plik
wejściowy przyśpiesza się i automatyzuje tworzenie punktów pomiarowych .

Rys. 2. Schemat rozmieszczenia punktów kontrolnych na wirniku nośnym

Wartości składowej pionowej prędkości odczytane w punktach pomiarowych
zapisywano w formie tabeli, która następnie została wykorzystana w programie do
obliczeń wytrzymałościowych, jako źródło informacji o prędkości indukowanej na
wirniku nośnym.
Ponadto do obliczeń przyjęto następujące założenia: obliczenia dla przepływu
niestacjonarnego, symulację przeprowadzono dla swobodnego ruchu śmigłowca oraz
zamodelowano za pomocą stacjonarnej siatki (static mesh), obliczenia
przeprowadzono dla płynu lepkiego i ściśliwego, zastosowano model turbulencji k-ε
[5], [9]. Rozkłady parametrów na modelu wirnika nośnego zdefiniowano za pomocą
odpowiednio przygotowanych profili prędkości (rys. 3).

Rys. 3. Geometryczne założenia przyjętego modelu obliczeniowego oraz struktura
rozważanego pola przepływu

Wynikiem obliczeń wytrzymałościowych była tabela zmian rozkładu ciśnienia na
wirniku nośnym. Rozkład ten stanowił źródło do tworzenia rzeczywistego warunku
początkowego dla modelu skoku ciśnienia na wirniku. Wprowadzano go za pomocą
pliku profilu zgodnego z wcześniej określonym rozmieszczeniem punktów
pomiarowych.
Wyniki badań numerycznych
Rozpatrzono jeden ze sposobów analizy numerycznej interferencji
aerodynamicznej pomiędzy śmigłowcem a obiektem znajdującym się w jego
bezpośredniej bliskości. Poddano analizie wpływ zjawiska interferencji
aerodynamicznej na obciążenia, opływ i własności śmigłowca w szczególnych
przypadkach jego użytkowania. Przedstawiono wyniki obliczeń wykorzystujących
program FLUENT, odpowiedzi dynamicznych na zaburzenia symulacyjnego modelu
wirnika śmigłowca uwzględniającego deformacje łopat oraz rezultaty laboratoryjnych
badań eksperymentalnych na modelach fizycznych śmigłowca. Powyższy sposób
analizy zjawiska przedstawia rys. 4, który obrazuje metodę analizy zjawiska
interferencji aerodynamicznej jaka powstaje podczas użytkowania śmigłowców w
terenie zabudowanym lub akcjach ratowniczych.
2.1.

Rys. 4. Schemat blokowy jednej z metod rozwiązywania interferencji aerodynamicznej

W oparciu o wspomnianą metodę przeprowadzono analizę użytkowania śmigłowca w
trakcie wykonywania manewru zawisu dla przypadków przedstawionych na rys. 5 - 7.

Rys. 5. Rozkład linii prądu podczas manewru zawisu śmigłowca w obiekcie „studnia”

Rys. 6. Rozkład linii prądu podczas manewru zawisu śmigłowca w obiekcie
„zamek królewski w Warszawie”

Rys. 7. Rozkład linii prądu podczas manewru zawisu śmigłowca bez obiektów bliskich

Dla przypadków przedstawionych na rys. 5÷7 uzyskano szereg charakterystyk
oraz wartości liczbowych. Najbardziej wiarygodnymi parametrami potwierdzającymi
występowanie zjawiska interferencji są wielkości mocy niezbędnej do wykonania
danego zadania lotnego oraz współczynnika momentu, które to wartości
zamieszczono w tab. 2.1.

Tab. 2.1. Wartości ciągu oraz mocy dla niskiego zawisu
PRZYPADEK

CIĄG - N

MOC - kW

Cz

Cmz

RYS. A

61000

913.26

0.1632

0.01163

RYS. B

61000

810.48

0.1632

0.0103

RYS. C

61000

619.51

0.1632

0.0079

Wartości przedstawione w tab. 2.1 potwierdzają wzrost zapotrzebowania na moc jaką
należy dostarczyć do wirnika nośnego w celu wykonania manewru zawisu w
otoczeniu obiektu „studnia” względem innych analizowanych przypadków.
Przeprowadzono także analizę interferencji wirnik – kadłub z uwzględnieniem
wpływu bliskości ziemi (rys. 8). Wykonano obliczenia opływu modelem Naviera
i Stokesa dla trzech przypadków zawisu śmigłowca W3 – SOKÓŁ (rys. 9): 1- zawis
z podwoziem (kołami) bardzo blisko podłoża, 2- zawis na wysokości podwozia 16m
nad powierzchnią ziemi i 3- zawis na wysokości 32m nad powierzchnią ziemi.
a

b

Rys. 8. Wykres linii prądu: a –zawis, podwozie na styku z powierzchnią podłoża,
b – zawis, podwozie na wysokości h=16m

Do obliczeń obciążeń łopat i do analizy zjawiska interferencji wykorzystano
program OBCWN obliczający obciążenia wirnika nośnego śmigłowca z możliwością
podczytywania dowolnego pola prędkości zakłóceń, w tym pole prędkości zaburzone
kadłubem znajdującym się w bliskości podłoża. Wyniki analiz zilustrowano na rys. 9.
a

b

Rys. 9. Wpływ kadłuba oraz podłoża na: a - składową poziomą ciągu Tx, b - ugięcie łopaty

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono wpływ bliskości ziemi na
wypadkowe parametry charakteryzujące wirnik nośny śmigłowca. Zauważono istotny
wpływ obecności podłoża wywołującego asymetrię obciążeń i dynamiki ruchu łopat
nawet w takim stanie lotu, jakim jest zawis. W idealnym zawisie, dla izolowanego
wirnika, nie zauważa się istotnych zmian parametrów jego pracy.
3. Analiza eksperymentalna przypadków eksploatacji śmigłowców
w aglomeracjach miejskich
W celu przeprowadzenia weryfikacji niektórych wyników symulacji
komputerowej zjawiska interferencji, które powstaje podczas eksploatacji śmigłowca
w
terenie
zurbanizowanym,
przeprowadzono
badania
eksperymentalne
odpowiadające analizowanym numerycznie przypadkom (rys. 10).

Rys. 10. Struktura strumienia zawirnikowego podczas badań eksperymentalnych na obiekcie
rzeczywistym śmigłowca W3-A SOKÓŁ

Podczas wykonywania manewru niskiego zawisu śmigłowca w pobliżu ziemi
przy zbyt małym nadmiarze mocy silnika rozpędzanie śmigłowca jest możliwe. Odbyć
się to może przez wykorzystanie energii kinetycznej inercyjnego układu wirnika
nośnego dla pokonania obszaru, w którym moc niezbędna jest większa niż
rozporządzalna moc napędu. Skutkiem tego jest spadek prędkości obrotowej wirnika
nośnego. Warunkiem granicznym dopuszczalnego stopnia wykorzystania energii
kinetycznej wirnika jest nie przekraczalność dopuszczalnej wartości prędkości
obrotowej ze względu na możliwość oderwania strug na łopatach. Możliwość
zmniejszenia minimalnego nadmiaru mocy do startu przy zastosowaniu takiej techniki
startu, znacznie powiększa zakres użytkowania śmigłowca, a mianowicie przyrost
udźwigu i pułapu startu z zadanym ciężarem całkowitym. Na rys. 11 przedstawiono
schematyczny rozkład sił działających na śmigłowiec w czasie manewru niskiego
rozpędzania śmigłowca z zawisu.

Rys. 11. Schematyczny rozkład sił działających na śmigłowiec podczas rozpędzania z
pochyleniem

Na rys. 12 przedstawiono analizę porównawczą zjawiska ETL (Effective Translation
Lift) (chwilowego wzrostu zapotrzebowania mocy niezbędnej podczas rozpędzania w
locie nisko nad ziemią) uzyskaną na drodze analizy numerycznej i porównano z
wynikami uzyskanymi z badań eksperymentalnych przeprowadzonych na obiekcie
rzeczywistym W3-A SOKÓŁ [11].

Rys. 12. Zmiana mocy niezbędnej ze wzrostem prędkości lotu. Linie ciągłe – kolejne
próby przelotu z oznaczeniem numeru próby; oznaczenie wyników z obliczeń
programem FLUENT: „o” – śmigłowiec bez pochylenia, „

•”

- śmigłowiec z

pochyleniem (dodanie mocy na przyspieszanie oraz „ucieczka” poduszki powietrznej
ze wzrostem pochylenia i prędkości lotu)

Analiza interferencji strumienia indukowanego wirnikiem z poziomym
napływem strumienia i zastosowana metoda wyznaczenia wpływu zjawiska
chwilowego zapotrzebowania mocy (ETL) na obciążenia śmigłowca umożliwia
określenie wypadkowych obciążeń oraz mocy niezbędnej przy wykonaniu manewru
rozpędzania. Analiza ta może być przydatna przy opracowaniu specjalnych technik
startu śmigłowców w granicznych warunkach użytkowania.
4. Wnioski
Wnioski wynikające z badań zjawiska interferencji mogą być przydatne
w procesie użytkowania śmigłowców w otoczeniu obiektów budowlanych na
heliportach, szczególnie w odniesieniu do oceny niebezpiecznych stref ze względu
na występowanie intensywnej interferencji aerodynamicznej. Dotyczy to również
użytkowania śmigłowców morskich bazujących na helideck’ach (pokładach okrętów i
lądowiskach platform wiertniczych). Przydatność takiej wiedzy również dotyczy
projektantów lądowisk położonych na dachach wysokich budynków miejskich.
Badania przeprowadzono ze względu na pojawienie się problemów użytkowania
podczas pracy, ze strony użytkowników takich jak PSP (Państwowa straż Pożarna)
oraz LPR Lotnicze Pogotowie Ratunkowe) w związku z prowadzonymi przez te

instytucje akcji ratunkowych w miastach i z budową lądowisk wyniesionych dla
śmigłowców sanitarnych.
Na podstawie przeprowadzonych badań numerycznych i eksperymentalnych
zjawiska interferencji aerodynamicznej opływu śmigłowca, nasuwa się wniosek
o możliwości przestrzegania przez pilota i użytkowników przed sytuacjami
stwarzającymi zagrożenie bliskością przeszkód oraz ustalenia minimalnych obszarów
separacji, gdzie zjawisko interferencji śmigłowiec – obiekt może zagrażać wykonaniu
zadania lotnego.
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Metoda badania energochłonności procesu cięcia na przykładzie sera żółtego

Słowa kluczowe: cięcie, energochłonność, kąt ostrza, prędkość, powłoka
Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę badania energochłonności procesu cięcia opracowaną
w Zakładzie Inżynierii Procesowej, Bezpieczeństwa i Ekologii. Zaprezentowano skonstruowane
stanowisko badawcze oraz przykładowe wyniki badań wykonane z wykorzystaniem tego stanowiska.
Proces cięcia prowadzono nożami ze stali narzędziowej oraz pokrytymi powłokami
charakteryzującymi się małym współczynnikiem tarcia, przyjmując w planie badań dla każdego noża
zmienne wejściowe: kąt ostrza oraz prędkość cięcia. Aby porównać opory cięcia wynikające z tarcia
materiału o powierzchnię noża przeprowadzono także cięcie materiału drutem.

1. Wprowadzenie
Jedną z głównych grup procesów stosowanych w większości technologii
przemysłowych są procesy rozdrabniania. Charakteryzują się one dużą energochłonnością.
Spośród procesów rozdrabniania bardzo często stosowaną operacją jest cięcie mające na celu
uzyskanie produktów o określonym wymiarze i kształcie. Wymagania te podyktowane są
względami technologicznymi, użytkowymi a w przemyśle spożywczym również
organoleptycznymi.
Czynnikami, które mają znaczący wpływ na przebieg i energochłonność procesu
cięcia materiału są przede wszystkim jego właściwości wytrzymałościowe ściśle związane z
jego budową, strukturą wewnętrzną a w przetwórstwie rolno-spożywczym również
indywidualnymi cechami odmiany, miejscem pobierania próbek, miejscem i warunkami
uprawy [6, 7, 8, 9]. Duże znaczenie w przypadku surowców do przetwórstwa spożywczego
mają także warunki i rodzaj obróbki termicznej (gotowanie, blanszowanie, suszenie, obróbka
mikrofalowa) [13, 14].
Drugą grupą czynników wpływających na przebieg i energochłonność procesu cięcia
są parametry konstrukcyjno-eksploatacyjne urządzeń, w tym zespołu tnącego, ukształtowanie
ostrza noża oraz parametry kinematyczno-dynamiczne. Realizowane dotychczas przez wielu
autorów badania procesu cięcia były prowadzone pod kątem doskonalenia konstrukcji
zespołów tnących, analizy parametrów ostrza noża oraz ich roli w tym procesie [2, 3, 5, 12].
Energochłonność procesu cięcia w dużym stopniu związana jest z tarciem
występującym pomiędzy narzędziem a obrabianym materiałem. Tarcie powierzchniowe
występujące przy cięciu czy krajaniu materiałów zależy od ich fizycznych właściwości jak
również od rodzaju materiału, z którego wykonano narzędzie tnące oraz charakterystyki
powierzchni narzędzia mającej kontakt z obrabianym materiałem [1].
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Niektóre produkty spożywcze (np. sery) charakteryzują się dużym współczynnikiem
tarcia. Zmniejszanie niekorzystnego działania tarcia podczas cięcia realizowane jest np.
poprzez doprowadzenie ciepła do narzędzia tnącego lub zmniejszenie jego powierzchni styku
z obrabianym materiałem (np. cięcie drutem) [4, 10, 11].
Przegląd literatury naukowej z zakresu energochłonności procesu cięcia wykazał, że
większość prac badawczych prowadzona była z wykorzystaniem maszyn
wytrzymałościowych i utrzymywaniem prędkości w zakresie warunków quasi-statycznych.
Układy pomiarowe przy stanowiskach badawczych opisywanych w publikacjach naukowych
zazwyczaj dają możliwość pomiaru sił tylko w jednym kierunku, równoległym do kierunku
ruchu głównego co w pewnych warunkach prowadzenia procesu nie pozwala na dokonanie
pełnej analizy rozkładu występujących sił [3, 4, 5, 10, 11, 13, 14].
Ograniczenia te stały się pretekstem do opracowania własnej metody i stanowiska do badania
energochłonności procesu cięcia. Wykorzystując opracowaną metodę i stanowisko badawcze,
przeprowadzono badania, których celem była ocena wpływu zastosowania różnych narzędzi
tnących na energochłonność procesu cięcia.
2. Cel pracy
Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu zastosowanych narzędzi tnących
na energochłonność procesu cięcia sera z wykorzystaniem nowej metody badań.
3. Metodyka badań
3.1. Stanowisko badawcze
„Stanowisko do badania oporów cięcia” opracowano w Zakładzie Inżynierii
Procesowej, Bezpieczeństwa i Ekologii, Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej.
Zostało ono zgłoszone do Urzędu Patentowego RP i obecnie chronione jest Prawem
Ochronnym na Wzór Użytkowy. Jedną z ważniejszych cech odróżniających je od innych jest
możliwość rejestracji sił jednocześnie w dwóch prostopadłych kierunkach: równoległym i
prostopadłym do kierunku ruchu głównego. Schemat układu roboczego stanowiska
przedstawiono na rysunku 1.
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Rys. 1. Schemat układu roboczego stanowiska: 1 – belka stalowa, 2 - uchwyt, 3 – cięta
próbka, 4, 5, 6 - słupy, 7 - opaska, 8 - płyta pomiarowa, 9 - czujnik indukcyjny, 10 – regulacja
położenia noża, 11 - słup, 12 - czujnik indukcyjny, 13 - słup, 14 - łoże, 15 - kulka, 16 - słup,
17 - wieszak, 18 – regulacja położenia noża, 19 - nóż, 20 - słup
Układ roboczy stanowiska przedstawiony na rysunku 1 składa się z poziomego łoża
14, po którym przesuwa się wzdłużnie belka stalowa 1 napędzana siłownikiem hydraulicznym
z zamocowanym uchwytem próbki 2. Do płyty 8 w kształcie prostokąta, za pomocą wieszaka
17, mocowany jest nóż 19 z obrotową regulację 18. Płyta 8 z obrotową regulacją 10 porusza
się na kulkach 15, które znajdują się na górnych końcach pionowych słupów 4, 5, 16, 20. Do
słupów 6, 11, 13 zamocowana jest opaska 7, do której przymocowane są czujniki indukcyjne
9, 12 mierzące siły w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach. Informacja z czujników
poprzez elektroniczne mierniki i kartę pomiarową przekazywana jest do komputera z
zainstalowanym programem „Pomiar”. Program ten został napisany do obsługi
zainstalowanej karty pomiarowej i umożliwia odbieranie sygnałów, przetwarzanie ich,
wizualizację i archiwizowanie danych.
Stanowisko umożliwia wymianę narzędzia tnącego co pozwala ocenić np. wpływ
geometrii narzędzia (kąt ostrza, grubość, itp.). Możliwa jest również zmiana położenia noża tj.
kąta przyłożenia i kąta pochylenia krawędzi tnącej.
Uchwyt próbki jest elementem wymiennym, co umożliwia zastąpienie go innym,
odpowiednim dla badanego materiału (jego kształtu, wielkości lub sposobu cięcia).
Inną ważną cechą stanowiska jest możliwość realizowania procesu z prędkościami
większymi niż quasi-statyczne uzyskiwanymi przy pomocy maszyny wytrzymałościowej
Intron, najczęściej wykorzystywanej przez badaczy zajmujących się tą tematyką. Obecnie
zakres uzyskiwanych prędkości to 50-450 mm·s-1. Stanowisko wyposażone jest w układ
fotooptyczny, który pozwala na kontrolę założonej prędkości podczas każdego przecinania
próbki.
Na podstawie danych uzyskanych z układu pomiarowego a dokładnie
zarejestrowanego przebiegu siły cięcia można wyznaczyć wartość pracy cięcia z zależności:
L = ∫ F ⋅ ds = ∑ Fi ⋅ ∆s , (J)
(1)
i

S

gdzie:
∑ Fi - suma zarejestrowanych sił podczas przecinania próbki (N),
i

∆s - droga jaką pokonuje próbka pomiędzy kolejnymi zarejestrowanymi wartościami siły w
przebiegu czasowym (m).
Energochłonność jednostkową procesu cięcia definiowaną jako pracę potrzebną do
przecięcia jednostki pola powierzchni materiału oblicza się z zależności:
L
, J ⋅ m −2
(2)
ej =
A
gdzie:
L – praca cięcia (J),
A – pole powierzchni przeciętej próbki (m2).

(

)

3.2. Materiał i narzędzia
Materiałem poddawanym badaniom energochłonności procesu cięcia był ser żółty
Podlaski pochodzący z OSM Włoszczowa. Materiał ten charakteryzował się jednolitą
strukturą. Zawartość tłuszczu w suchej masie wynosiła 45%. Z sera do badań wycinano
próbki prostopadłościenne z których odcinano górną warstwę o grubości 10 mm (rys. 2).
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Cięcia dokonywano nożami płaskimi o grubości 1,5 mm, długości 27 mm i szerokości
70 mm. Opracowany przy pomocy pakietu Statistica plan badań wymagał wykonania
kompletów noży o kątach ostrza od 5° do 45°. Realizowane cięcie było cięciem normalnym.
Kąt pomiędzy krawędzią tnącą a kierunkiem cięcia był równy 90°. Kąt przyłożenia podczas
badań nie zmieniał się a jego wartość wynosiła 0°.

Rys. 2. Wymiary wycinanych próbek sera
W celu zmniejszenia oporów cięcia a w efekcie energochłonności procesu badania
realizowano narzędziami pokrytymi powłokami: TiN (azotek tytanu) oraz AS48 (nazwa
handlowa powłoki fluoropolimerowej wykonanej w firmie PFP Polska). Podstawowe badania
realizowano nożami wykonanymi ze stali narzędziowej do pracy na zimno (NC6). Zdjęcia
noży przedstawiono na rysunku 3.

Rys. 3. Noże wykorzystywane do badań: a) nóż ze stali NC6, b) nóż z powłoką TiN, c) nóż z
powłoką AS48
Przeprowadzono ponadto cięcie drutem ze stali chromowo-molibdenowej o średnicy
0,3 mm, którą dobrano na podstawie analizy literatury oraz badań wstępnych autorów.
Cięcie wszystkimi nożami realizowano według takiego samego planu badań z
wielkościami wejściowymi (zmiennymi niezależnymi): β - kąt ostrza noża, V – prędkość
cięcia. Wielkości wyjściowe (zmienne zależne) stanowiły: wyznaczana bezpośrednio: F – siła
cięcia, wyznaczana pośrednio: ej – energochłonność jednostkowa procesu cięcia. Wartość
energochłonności cięcia, stanowiącą zmienną zależną modelu badań, odnoszono do jednostki
pola powierzchni przeciętego materiału. Otrzymywano w ten sposób energochłonność
jednostkową procesu.
Do pomiaru pola powierzchni przeciętych próbek wykorzystywano stanowisko do
komputerowej analizy obrazu.
Wartości różnic pomiędzy energochłonnością procesu cięcia nożem ze stali NC6 a
energochłonnością jednostkową procesu cięcia innymi narzędziami obliczano z zależności:
(e jB − e j ( X ) )
R( X ) =
⋅ 100, (% )
(3)
e jB
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gdzie:
ejB – energochłonność jednostkowa procesu cięcia nożem ze stali NC6 (J·m-2),
ej(X)– energochłonność jednostkowa procesu cięcia innym narzędziem (J·m-2).
Istotność obliczonych różnic sprawdzano testem t-Studenta dla prób niezależnych.

4. Wyniki badań i ich analiza
Opracowując plan badań doświadczalnych korzystano z modułu Planowanie
Doświadczeń zawartego w pakiecie oprogramowania Statistica 9.0 PL. Do badań przyjęto
plan centralny-kompozycyjny dla standardowego rotalno-uniformalnego planu z dwiema
zmiennymi niezależnymi.
Ogólną postać macierzy eksperymentu przyjętą w realizowanym planie badań w postaci
unormowanej (kodowanej) oraz fizycznej przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Ogólna postać macierzy eksperymentu
Wielkości wejściowe Xi
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

macierzy kodowana
X2
X1
-α
0
1
1
+α
0
-1
1
0
0
-1
-1
0
+α
0
0
1
-1
0
-α

β [°°]
5,0
39,1
45,0
10,9
25,0
10,9
25,0
25,0
39,1
25,0

postać fizyczna
V x10-3 [m·s-1]
225,0
348,7
225,0
348,7
225,0
101,3
400,0
225,0
101,3
50,0

Przedstawione w macierzy eksperymentu wartości prędkości cięcia V stanowiły
równocześnie wartości zmiennej niezależnej dla jednoczynnikowej analizy regresji podczas
cięcia drutem.
Matematyczny opis procesu cięcia (model matematyczny) ma postać ogólną opisaną
równaniem (4):
Y = b0+b1x1+b2x2+b12x1x2+b11x12+b22x22
(4)
Wartości energochłonności jednostkowej procesu cięcia oraz różnic wynikających z
zastosowania różnych narzędzi tnących przedstawiono w tabeli 2. Przypadki, dla których
obliczone różnice są statystycznie istotne, przy założonym poziomie istotności α=0,05,
zaznaczono szarym tłem.
Tabela 2. Wartości energochłonności jednostkowej procesu cięcia sera oraz różnic
wynikających z zastosowania różnych narzędzi tnących
V x10-3
ejB
ejTiN
RTiN
ejAS48
RAS48
β
ejDR
RDR
-1
-2
-2
-2
-2
[m·s ] [J·m ] [J·m ]
[%]
[J·m ]
[%]
[J·m ]
[%]
[ °]
10,9
25,0
25,0
10,9

101,3
50,0
400,0
348,7

664,4
485,3
868,6
911,5

543,3
390,5
848,6
897,6

18,2
19,5
2,3
1,5

923,2
684,5
1164,1
1156,6

-38,9
-41,0
-34,0
-26,9

183,5
222,6
355,1
331,4

72,4
54,1
59,1
63,6
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5,0
39,1
45,0
25,0
39,1
25,0

225,0
348,7
225,0
225,0
101,3
225,0

1064,1
904,9
867,4
688,4
724,6
688,4

878,2
894,8
838,4
660,9
571,8
660,9

17,5
1,1
3,3
3,9
21,1
3,9

1341,0
1125,7
987,5
833,5
908,0
833,5

-26,0
-24,4
-13,8
-21,1
-25,3
-21,1

209,3
331,4
209,3
209,3
183,5
209,3

80,3
63,4
75,9
69,6
74,7
69,6

Największe korzyści w postaci zmniejszenia energochłonności procesu, uzyskano
podczas cięcia drutem. Wartość różnicy energochłonności zmienia się od 54,1% do 80,3%.
Największe korzyści uzyskano podczas cięcia z prędkością 0,225 m·s-1, najniższe zaś dla
prędkości 0,050 m·s-1.
Cięcie sera nożem z powłoką TiN spowodowało zmniejszenie energochłonności
jednostkowej procesu we wszystkich punktach planu badań do wartości sięgającej 21,1%.
Różnice zbliżone do tej wartości osiągnięto dla czterech punktów planu badań. Największe
wartości różnic uzyskano dla najmniejszych wartości prędkości cięcia.
Cięcie sera nożem z powłoką AS48 spowodowało we wszystkich punktach planu
badań podwyższenie jednostkowej energochłonności procesu w porównaniu do wartości tego
parametru dla cięcia nożem ze stali NC6. Najmniejszą zmianą wartości energochłonności
jednostkowej procesu charakteryzowało się cięcie z prędkością wynoszącą 0,225 m·s-1.
Na rysunku 4 przedstawiono uzyskane powierzchnie odpowiedzi dla wszystkich
stosowanych narzędzi.
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Rys. 4. Wykresy przedstawiające powierzchnie odpowiedzi dla cięcia a) nożami ze stali NC6,
b) nożami z powłoką TiN, c) nożami z powłoką AS48, d) drutem
Wszystkie powierzchnie odpowiedzi, poza cięciem drutem realizowanym tylko dla
jednej zmiennej V, miały zbliżony charakter. Równanie regresji opisujące proces cięcia sera
drutem przedstawia wielomian stopnia drugiego (8). Dla badanych wartości zmiennej
niezależnej V najniższą wartością energochłonności procesu charakteryzowało się cięcie z
prędkością 0,1013 m·s-1.
Wyznaczone równania regresji opisujące zależności pomiędzy zmiennymi mają
postać:
- dla procesu realizowanego nożami ze stali NC6:
ejB = 846,35769 - 33,26005⋅β + 0,66846⋅β2 + 1,53258⋅V – 0,000699⋅V2 – 0,00955⋅βV; R2 =
0,93485
(5)
- dla procesu realizowanego nożami z powłoką TiN:
ejTiN = 583,33605 – 23,87759⋅β + 0,49226⋅β2 + 1918,20684⋅V – 1039,86427⋅V2 – 4,46894⋅βV;
R2=0,99632
(6)
- dla procesu realizowanego nożami z powłoką AS48:
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ejAS48 = 1326,18205 – 44,67264⋅β + 0,80701⋅β2 – 20,323399⋅V
2,24283⋅βV ;
R2=0,9073
-dla procesu realizowanego drutem:
ejDR = 237,2352 – 715,031⋅V + 2673,851⋅V2;
R2 = 0,9594

+ 2705,00281⋅V2 –
(7)
(8)

5. Wnioski
Analiza wyników badań pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków:
1. Przeprowadzone badania doświadczalne wykazały przydatność zaproponowanej
metody badawczej do analizowania zagadnień związanych z energochłonnością
procesu cięcia.
2. Badania doświadczalne potwierdziły występowanie istotnych statystycznie różnic
między energochłonnością procesu cięcia nożem ze stali NC6 a nożami z powłokami
TiN i AS48.
W przypadku cięcia sera nożem z powłoką TiN tylko w 4 punktach, z przyjętego
planu badań różnice energochłonności osiągały istotne statystycznie wartości
dochodzące do 21,1%. Były to punkty odpowiadające procesowi prowadzonemu z
najmniejszymi przyjętymi w planie badań prędkościami cięcia.
Uzyskane różnice energochłonności procesu cięcia sera nożem z powłoką AS48
okazały się być statystycznie istotne we wszystkich punktach planu badań. Wynikały
one jednak ze zwiększenia energochłonności procesu.
3. Badania pokazały, że energochłonność jednostkowa procesu cięcia sera drutem różniła
się istotnie od energochłonności jednostkowej procesu cięcia nożem ze stali NC6 i
osiągała wartość od 54,1% do 80,3%.
4. Stwierdzono zbliżony, dla wszystkich stosowanych narzędzi, z wyłączeniem drutu,
charakter zmian energochłonności jednostkowej procesu cięcia. Energochłonność
procesu cięcia zwiększała się wraz ze wzrostem prędkości dla wszystkich
stosowanych narzędzi tnących. Energochłonność jednostkowa procesu osiągała
minimum dla kąta ostrza 25°.
5. Opisy matematyczne zależności pomiędzy energochłonnością procesu a wielkościami
wejściowymi dla prowadzonych technologii cięcia mogą być narzędziem dla
konstruktorów i technologów pomagającym kierować procesem tak aby osiągać
minimalną energochłonność.
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Doświadczalne metody wyznaczania niepewności pomiaru sondami
przedmiotowymi

Słowa kluczowe: niepewność pomiaru, obrabiarki CNC, sonda przedmiotowa.
Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki wyznaczania niepewności pomiaru sondą przedmiotową
na frezarkach pionowych sterowanych numerycznie. Do pomiarów zaadaptowano metody opracowane
dla współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Dla systemu pomiarowego składającego się z
centrum obróbkowego FV580A i sondy OMP 60 wyznaczono niepewność pomiaru: współrzędnych
punktu, jednowymiarowego pomiaru długości, dwuwymiarowego pomiaru długości oraz pomiaru
długości z zastosowaniem przedmiotu niekalibrowanego.

1. Wstęp
Sondy przedmiotowe zwane także sondami inspekcyjnymi, coraz częściej są
standardowym wyposażeniem obrabiarek CNC. Wykorzystuje się je przede wszystkim do
określania położenia przedmiotu w przestrzeni roboczej obrabiarki oraz międzyzabiegowej
kontroli wymiarowej. Jednakże rozwój oprogramowania oraz specjalnego wyposażenia
obrabiarek zwiększa możliwości eksploatacyjne wewnątrzobrabiarkowych systemów
pomiarowych. Integracja programów pomiarowych z systemami sterowania obrabiarek
pozwoliła na stworzenie specjalnych interfejsów programowych takich jak PC-DMIS NC
GAGE lub STEP-NC. Systemy te pozwalają na tworzenie cykli pomiarowych bezpośrednio
na obrabiarce, bez wykorzystania postprocesorów. Pozwalają też na tworzenie raportów z
przeprowadzonych pomiarów. Rozwój nowoczesnego oprogramowania (OMV) umożliwia
też kontrolę zgodności wymiarowej obrabianego przedmiotu w porównaniu z modelem CAD.
Możliwe też jest zastosowanie inżynierii odwrotnej.
Eksploatacja obrabiarki wyposażonej w przedmiotową sondę pomiarową bez względu
na sposób jej wykorzystania wymaga określenia niedokładności pomiaru takiego systemu.
Wykorzystanie sondy pomiarowej do lokalizacji punktu zerowego w przypadku obróbki w
kilku zamocowaniach może kumulować błędy pomiarowe, co w konsekwencji może
prowadzić do niezgodności wymiarowo-kształtowej obrabianych przedmiotów.
2. Niedokładność pomiaru sondami przedmiotowymi
Wyznaczenie niepewności pomiaru sondą przedmiotową jest zagadnieniem złożonym.
Producenci sond przedmiotowych, jako parametr charakteryzujący niedokładność podają
zazwyczaj powtarzalność jednokierunkową Jest to tylko jeden z wielu składników
budżetu niepewności. Innymi składnikami związanymi z sondą jest jej kalibracja, kierunek
dojazdu końcówki do przedmiotu mierzonego [2], czy też powtarzalność mocowania [9].

Na dokładność pomiarów sondami przedmiotowymi ma wpływ cały układ OUPN.
Dlatego dokładności: geometryczna i kinematyczna obrabiarki, stosowanych wzorców i
pozycjonowania mają znaczący wpływ na dokładność pomiarów [2, 13, 14]. Nie opracowano
dotąd jednolitych metod wyznaczania niepewności pomiaru systemu pomiarowego z
zastosowaniem sondy inspekcyjnej. W pracach [13] i [14] autorzy do oceny niedokładności
pomiaru wykorzystują różnicę pomiędzy wynikiem pomiaru średnicy otworu sondą i maszyną
współrzędnościową. Zaobserwowane różnice przyjmują bardzo duże wartości, dochodzące
nawet do 1mm. W pracy [2] na postawie wyników pomiaru dokładności geometrycznej
obrabiarki interferometrem laserowym i pomiaru certyfikowanej kuli wzorcowej sporządzono
mapę błędów uwzględniającą niestabilność drogi przełączania w zależności od kierunku
dojazdu. Autorzy [5] wykorzystują różnicę pomiędzy zmierzonymi sondą wymiarami przed i
po pierwszym i drugim przejściem narzędzia obróbkowego. Przedstawione w [2, 5, 13, 14]
wyniki pomiarów i ocena niedokładności sytemu pomiarowego z sondą inspekcyjną, służyły,
po zastosowaniu wybranych metod matematycznych, do korekcji toru narzędzia, co według
autorów dało spodziewane rezultaty poprawy jakości wyrobu. Jednak zaprezentowane metody
wyznaczania niedokładności nie mogą być stosowane do oceny niedokładności kontroli
wymiarów między zabiegami i po zakończeniu obróbki. Takie zastosowanie może znaleźć
opisana w [11] metoda oparta na pomiarze końcowych wzorów długości, według procedur
przeznaczonych do sprawdzania współrzędnościowych maszyn pomiarowych.
Źródłem błędów pomiaru oprócz sytemu pomiarowego (błędy instrumentalne) jest
przedmiot mierzony [1]. Istotne znaczenie w przypadku wewnątrzobrabiarkowych systemów
pomiarowych odgrywa niepewność systematyczna pochodząca od temperatury mierzonego
przedmiotu. Znaczne ilości ciepła generowanego w trakcie procesu obróbki (nawet do 20%
[6]), akumulowane są wewnątrz przedmiotu obrabianego i powodują wzrost jego temperatury.
Rozkład temperatury w objętości obrabianego przedmiotu jest nierównomierny, co skutkuje
nierównomiernymi odkształceniami [6]. Również w [3] analizowany jest problem odkształceń
cieplnych powstających w trakcie obróbki profilu cienkościennego. Obserwowano zmianę w
czasie rozkładu temperatury i odkształceń cieplnych. W obydwu przypadkach rozkłady były
nierównomierne, a obszary maksymalnych odkształceń w niewielkim stopniu odpowiadały
obszarom, na których zaobserwowano maksymalną temperaturę. Po zakończeniu obróbki
zanotowano dalszy wzrost odkształceń. Jest to bardzo istotne ze względu na zastosowanie
sond pomiarowych. Niestety eksperyment przerwano po 5 sekundach od zakończenia
obróbki. Czas potrzebny na wymianę narzędzia na sondę przedmiotową oraz trwania samego
cyklu pomiarowego jest przeważnie znacznie dłuższy. Dlatego też kolejnym istotnym
zagadnieniem dotyczącym niepewności pomiaru jest określenie, jak zmieniają się wymiary
przedmiotu po zakończeniu obróbki w czasie stygnięcia.
3. Metodyka i wyniki pomiarów
System pomiarowy składał się z centrum obróbkowego FV 580A z systemem
sterowania Fanuc 0iMC wyposażonego w bezpośredni układ pomiarowy oraz ze stykowej
sondy przedmiotowej OMP 60 firmy Renishaw. Maksymalne przesuwy stołu i wrzeciona
obrabiarki wynoszą dla: osi X – 580 mm, osi Y – 420 mm i dla osi Z – 520 mm. Obrabiarka
znajduje się na wyposażeniu Katedry Podstaw Inżynierii Obróbki i wykorzystywana jest do
prowadzenia prac badawczych przez pracowników Katedry oraz na potrzeby prowadzonych
prac dyplomowych. Parametry techniczne sondy przedmiotowej zamieszczono w tab.1.
Tab. 1. Specyfikacja techniczna sondy OMP 60.
Kierunki działania
Typ transmisji

±X, ±Y, ±Z
optyczna - podczerwień
3600

Zakres transmisji
Powtarzalność jednokierunkowa
(2 σ z typowym trzpieniem)
Nacisk pomiarowy
płaszczyzna XY minimum
płaszczyzna XY maksimum
w kierunku osi +Z
Droga przełączania
Płaszczyzna XY
w kierunku osi +Z

6m
± 1μm

0,75 N
1,4 N
5,3 N
±180
11mm

Sondy inspekcyjne wykorzystują współrzędnościową technikę pomiarową.
Dotychczas nie opracowano standardów wyznaczania niepewności pomiarów dla sond
inspekcyjnych. W pracy zaadaptowano metody opracowane dla współrzędnościowych
maszyn pomiarowych. Dla systemu pomiarowego składającego się z centrum FV 580 A i
sondy OMP 60 wyznaczono niepewność pomiaru:
 współrzędnych punktu,
 jednowymiarowego pomiaru długości,
 dwuwymiarowego pomiaru długości,
 pomiaru długości z zastosowaniem przedmiotu niekalibrowanego.
Wyznaczając niepewność pomiaru współrzędnych punktu, jednokierunkowego oraz
dwukierunkowego pomiaru długości wykorzystano algorytmy obliczeniowe stosowane dla
wzorcowania przyrządów i systemów pomiarowych opisane w [4]. Natomiast wyznaczanie
niepewności długości z zastosowaniem przedmiotu niekalibrowanego w oparciu o wytyczne z
[8].
3.1. Niepewność pomiaru współrzędnych punktu
Na powtarzalność pomiaru współrzędnych punktu ma wpływ powtarzalność
pozycjonowania oraz stabilność drogi przełączania. Pomiary współrzędnych punktu
wykonano dla punktu leżącego na płaszczyźnie pomiarowej płytki wzorcowej klasy 1. Płytkę
umieszczono w specjalnie zaprojektowanym uchwycie, który umożliwił ustawienie płytki tak,
aby jej płaszczyzny pomiarowe nie były równoległe do żadnej z płaszczyzn bazowych
obrabiarki. Na rys. 1 zaprezentowano model uchwytu.

Rys 1. Model uchwytu wykorzystanego do pomiaru współrzędnych punktu

Współrzędne składowych wektora normalnego do płaszczyzny pomiarowej wynosiły
[-0,8924; -0,4462; -0,0667]. Wykonano po 10 powtórzeń pomiaru współrzędnych, zmieniając
drogę przejazdu. Sonda przemieszczała się ruchem ustawczym z prędkością vf=1000
mm/min, natomiast prędkość ruchu pomiarowego wynosiła vf = 50 mm/min.
Na niepewność standardową pomiaru współrzędnych składają się niepewność
wynikająca z rozrzutu wartości pomiarowych uA oszacowana metodą typu A oraz niepewność
wynikająca z rozdzielczości systemu pomiarowego uR. Jako niepewność standardową ua

przyjmuje się odchylenie standardowe średniej arytmetycznej [4] obliczone wg zależności
(1):
n

 x

 x

2

i

(1)

i 1

ua 

n n  1

gdzie: ua – niepewność standardowa, x - średnia arytmetyczna, n – liczba pomiarów, xi –
współrzędna x uzyskana w i-tym pomiarze.
Rozdzielczość układu pomiarowego wynika z kodowych wzorców długości w jakie została
wyposażona obrabiarka i wynosi r=0,001. Wpływ rozdzielczości oszacowano metodą typu B,
przyjmując prostokątny rozkład prawdopodobieństwa:
u  u a2  u R2  u a2 

r2
3

(2)
gdzie: u – złożona niepewność standardowa, ua – niepewność standardowa, uR – niepewność
wynikająca z rozdzielczości, r - zmienność wskazań.
Do oceny właściwości przyrządów i systemów pomiarowych przyjmuje się niepewność
rozszerzoną obliczaną ze wzoru:
U  k u

(3)
gdzie: U – niepewność rozszerzona, k – współczynnik rozszerzenia, u – złożona niepewność
standardowa.
Współczynnik rozszerzenia k dobiera się w zależności od założonego poziomu
ufności. Dla pomiarów technicznych poziom ufności przyjmuje się 0,95, a współczynnik
rozszerzenia k = 2 [4] przy założeniu, że składowe budżetu niepewności podlegają
rozkładowi normalnemu. W przypadku niepewności pomiaru współrzędnych punktu sondą
przedmiotową przynamniej jeden składnik nie spełnia tego warunku. Na podstawie analiz
zaprezentowanych w [7] przy szacowaniu niepewności typu B można przyjąć k = 2, również
dla rozkładu jednostajnego. W tab. 2 zmieszczono wyniki pomiarów i obliczeń.
Tab. 2. Wyniki pomiaru współrzędnych punktu.
Droga przejazdu
Współrzędna
Niepewność standardowa
ua [mm]

X

100 mm
Y

Z

X

200 mm
Y

Z

X

300 mm
Y

Z

0,0003

0,0001

0,0000

0,0003

0,0003

0,0000

0,0011

0,0004

0,0001

Złożona niepewność
standardowa u [mm]

0,0007

0,0006

0,0006

0,0007

0,0007

0,0006

0,0012

0,0007

0,0006

Niepewność rozszerzona
U [mm]

0,0014

0,0012

0,0012

0,0014

0,0014

0,0012

0,0024

0,0014

0,0012

Można zauważyć, że droga przejazdu ma wpływ na wartość niepewności, jednak jest
on niewielki. Długość drogi przejazdu została określona wzdłuż kierunku wyznaczonego
przez wektor normalny do płaszczyzny, tak więc przemieszczenie sondy wzdłuż
poszczególnych osi ma różne wartości, co jest przyczyną zróżnicowania niepewności ua.
3.2. Niepewność jednowymiarowego pomiaru długości
Mimo, że współrzędnościowa technika pomiarowa opiera się na pomiarze
współrzędnych punktów, a następnie poprzez zastosowanie algorytmów obliczeniowych
wyznacza się odpowiednie wartości, nie jest jednak możliwe określenie niepewności pomiaru
długości na podstawie niepewności pomiaru współrzędnych. Wyznaczenie jednokierunkowej

niedokładności pomiaru sondą przedmiotową dla poszczególnych osi wykonano przy pomocy
końcowych wzorców długości – płytek wzorcowych klasy 1. Szczegółowy opis badań
znajduje się w [11]. Równie pomiaru przybiera postać:

L  L  PEx  Pt  Pr

(4)
gdzie: L – długość płytki, L - średnia arytmetyczna, PEx – poprawka wynikająca z
systematycznego błędu wskazania, Pt – poprawka na różnicę temperatur płytki wzorcowej i
wzorca systemu pomiarowego, Pr – poprawka na zmianę długości płytki wynikającą z
nierównoległości ustawienia płytki względem osi obrabiarki.
Systematyczny błąd wskazania obliczany jest z zależności (5), natomiast poprawka PEx z
zależności (6)
E x  L  LN

(5)

gdzie: Ex – systematyczny błąd wskazania, LN – długość nominalna płytki wzorcowej.
PEx   E x

(6)
Przyjęto, że poprawki Pt= 0 i Pr= 0 [11]. Złożona niepewność standardowa wyznaczona
została z zależności:
u  ua2  uL2  uR2  ua2 

te 2 r 2

6
3

(7)
gdzie: u – złożona niepewność standardowa, ua – niepewność standardowa wynikająca z
rozrzutu, uL – niepewność długości płytki wzorcowej, uR – niepewność wynikająca z
rozdzielczości, te – graniczna odchyłka długości płytki wzorcowej, r - zmienność wskazań.
Za rzeczywistą długość płytek wzorcowych przyjmuje się długość nominalną
definiując granicę tolerancji wymiarowej jako górną i dolną granicę przedziału zmienności
długości [16]. Graniczne odchyłki długości te wynoszą: płytka L = 50 mm – te =±0,4 μm, L =
100 mm – te = ±0,6 μm, L = 150mm – te =±0,8μm, L = 200mm – te =±1μm, L = 300mm – te
= ±1,4 μm oraz L = 400 mm – te = ±1,8 μm [16]. Założono trójkątny rozkład
prawdopodobieństwa ze środkiem w wymiarze nominalnym płytki. Rozdzielczość systemu
pomiarowego wynosi 0,001mm. Zmienność wskazań oszacowano na r = ±0,0005 mm przy
założeniu prostokątnego rozkładu prawdopodobieństwa. Złożona niepewność standardowa
wyznaczona została z zależności (7), natomiast niepewność rozszerzona wg zależności (3)
zakładając, że współczynnik rozszerzenia k = 2. W tab. 3 zamieszczono wyniki pomiarów
długości płytek wzorcowych i wyniki obliczeń niedokładności.
Tab.3. Wyniki pomiaru długości płytek wzorcowych.
Wymiar płytki,[ mm]
Średnia, mm
Niepewność standardowa
ua, [mm]
Złożona niepewność
standardowa u, [mm]
Niepewność rozszerzona
U, [ mm]
Systematyczny błąd
wskazania, [mm]
Poprawka PEx, [mm]

Oś Y
Oś X
100
150
200
300
100
150
200
300
100,002 150,004 200,003 300,010 100,007 150,009 200,001 300,001

50
50,006

Oś Z
100
100,010

150
150,017

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,0004

0,0003

0,0003

0,0003

0,0001

0,0003

0,0001

0,0006

0,0006

0,0007

0,0008

0,0005

0,0005

0,0006

0,0007

0,0004

0,0005

0,0005

0,0012

0,0012

0,0014

0,0016

0,0010

0,0010

0,0012

0,0014

0,0008

0,0010

0,0010

0,002

0,005

0,003

0,010

0,007

0,009

0,001

0,001

0,006

0,010

0,017

-0,002

-0,005

-0,003

-0,010

-0,007

-0,009

-0,001

-0,001

-0,006

-0,010

-0,017

Analizując wyniki zaprezentowane w tabeli 3 można zauważyć, że we wszystkich
przypadkach systematyczny błąd pomiaru przyjmuje znacznie większe wartości, niż
niepewność pomiaru. Na taki wynik ma wpływ równoległość ruchu głowicy do liniałów
kodowych i prostoliniowość tego ruchu.
3.3. Niepewność dwuwymiarowego pomiaru długości
Jak pokazały liczne publikacje na temat współrzędnościowej techniki pomiarowej np.:
[12] wyznaczenie niepewności jednowymiarowego pomiaru długości nie może służyć do
oceny dokładności wymiarów, które nie są równoległe do osi obrabiarki lub do pomiaru
średnic. Dwuwymiarową niepewność pomiaru długości wyznaczono w oparciu o pomiary
pierścienia wzorcowego oraz płytek wzorcowych klasy 1 ustawionych pod kątem 280 do
osi X obrabiarki. Dokładny opis znajduje się w [10]. Równanie pomiaru dla płytek przybiera
postać:

L  L  PEx  Pt  Pr

(8)
gdzie: L – długość płytki, PEx – poprawka wynikająca z systematycznego błędu wskazania, Pt
– poprawka na różnicę temperatur płytki wzorcowej i wzorca systemu pomiarowego, Pr –
poprawka na zmianę długości płytki wynikającą z nierównoległości ustawienia płytki do
wyznaczonego kierunku pomiaru.
Poprawkę temperaturową można pominąć, ze względu na długi czas przeznaczony na
wyrównanie temperatury płytek i zespołów obrabiarki. Poprawkę długości wzorca wynikającą
z ustawienia względem kierunku pomiaru przyjęto Pr= 0, natomiast oszacowano jej
niepewność według schematu przedstawionego w [10]. Poprawkę PEX obliczono według
zależności (5) i (6). Złożona niepewność standardowa została obliczona według zależności (9)
2
u  ua2  u L2  u R2  ucos


(9)

gdzie: u - złożona niepewność standardowa, ua - niepewność standardowa, uL- niepewność
długości wzorca, uR- niepewność wynikająca z rozdzielczości, ucos- niepewność ustawienia
wzorca.
Niepewność długości wzorca i niepewność wynikającą z rozdzielczości obliczono jak
przy wyznaczaniu niepewności jednowymiarowej. W tab. 4 zamieszczono wyniki
wyznaczenia dwuwymiarowej niepewności pomiaru długości z użyciem płytek wzorcowych,
a w tabeli 5 z użyciem pierścienia wzorcowego o średnicy 50+0,0005. Przy pomiarach
pierścienia nie ma potrzeby uwzględniania dokładności ustawienia.

Tab. 4. Dwuwymiarowa niepewność pomiaru długości płytek wzorcowych [10]
Długość płytki [mm]
Średnia [mm]
Niepewność standardowa ua [mm]
Niepewność długości wzorca uL [mm]
Niepewność rozdzielczości układu uR [mm]
Niepewność wynikająca z błędu cosinusa ucos [mm]
Złożona niepewność u [mm]
Niepewność rozszerzona U [mm]
Poprawka PEX [mm]

50
50,0091
0,0004
0,0002
0,0006
0,0002
0,0007
0,0014
-0,0091

100
100,0014
0,0004
0,0002
0,0006
0,0004
0,0007
0,0014
-0,0014

150
150,0116
0,0003
0,0003
0,0006
0,0006
0,0006
0,0012
-0,0116

Tab. 5. Dwuwymiarowa niepewność pomiaru średnicy pierścienia [10]
Średnia [mm]
Niepewność standardowa ua[mm]

49,9480
0,0010

200
200,0236
0,0005
0,0004
0,0006
0,0008
0,0008
0,0016
-0,0236

300
299,9990
0,0004
0,0006
0,0006
0,0013
0,0009
0,0018
0,0010

Niepewność długości wzorca uL [mm]
Niepewność rozdzielczości układu uR [mm]
Złożona niepewność u [mm]
Niepewność rozszerzona U[mm]
Poprawka PEX [mm]

0,0002
0,0006
0,001
0,002
+0,0552

Dla przedmiotów wykonanych na obrabiarce składnik niepewności wynikający z
dokładności ustawienia może nie być brany pod uwagę, ponieważ zgodność położenia
mierzonych płaszczyzn z założonym modelem, zależna jest od dokładności wykonania.
Powtarzalność badanego sytemu pomiarowego dla obydwu przypadków jest na
zadowalającym poziomie, natomiast systematyczny błąd wskazania przyjął duże wartości.
3.4. Niepewność pomiaru długości z zastosowaniem przedmiotu niekalibrowanego
Wyznaczenie niepewności pomiaru współrzędnościową maszyną pomiarową w
oparciu o pomiar przedmiotu niekalibrowanego jest jeszcze na etapie opracowywania
standardów. Wytyczne można znaleźć w projekcie normy ISO/CD TS 15530-2 Geometrical
Product Specification (GPS). Coordinate measuring machines (CMM): Technique for
determining the uncertainty of measurement. Part 2: Use multiple measurement strategies [8].
Według projektu dowolnie wybrany przedmiot z serii produkcyjnej mierzy się w różnych
położeniach, przy czym w każdym położeniu pomiar powinien być prowadzony z różnymi
strategiami. Z tego pomiaru wyznaczone zostają następujące parametry niepewności: urep niepewność uzyskanej powtarzalności pomiaru związanej z pomiarem tego samego elementu
w różnych orientacjach oraz ugeo- składowa niepewności związana z dokładnością
geometryczną przedmiotu. W podobny sposób dokonuje się pomiarów wzorca długości.
Wzorce te należy mierzyć w tej samej przestrzeni pomiarowej, w której mierzony był
przedmiot. Pomiar należy wykonać trzykrotnie, w trzech różnych kierunkach, za każdym
razem z różnym rozmieszczeniem punktów pomiarowych. Niepewność standardową oblicza
się wg zależności (10):
2
u  s wz
 s 2p

(10)
gdzie: u- niepewność pomiaru, sp - odchylenie standardowe przedmiotu, sw - odchylenie
standardowe wzorca.
W celu wyznaczenia niepewności pomiaru wyżej opisaną metodą zaprojektowano
przedmiot pokazany na rys. 2. Przedmiot wykonany został na pionowym centrum
obróbkowym FV580A ze sterowaniem numerycznym Fanuc 0iMC. Program sterujący pracą
pionowego centrum obróbkowego wygenerowano z systemu NX6. W tym celu wykonano
model 3D oraz opracowano plan obróbki, którego poszczególne fazy pokazano na rys. 3. Do
obróbki wykorzystano frez pełnowęglikowy dwuostrzowy o średnicy 16 mm. Parametry
skrawania dla obróbki zgrubnej wynosiły: prędkość obrotowa frezu n = 4500 obr/min, posuw
vf = 1200 mm/min, a dla obróbki wykończeniowej odpowiednio n = 6000 obr/min, vf = 800
mm/min. Podczas obróbki przedmiot chłodzony był emulsją olejową.

Rys. 2. Wymiary przedmiotu niekalibrowanego

a)

b)

c)

Rys. 3. Wygląd ścieżek obróbkowych w poszczególnych fazach obróbki: a) profilowanie powierzchni zewnętrznej,
b) obróbka zgrubna żeber oraz kieszeni kołowej, c) profilowanie żeber oraz kieszeni kołowej

Pomiary przedmiotu przeprowadzono w dwóch etapach, co miało na celu lepsze
zobrazowanie i wychwycenia różnic pomiędzy wymiarami poszczególnych elementów
przedmiotu oraz wyeliminowanie błędów wynikających z rozszerzalności. Pierwszy etap
przeprowadzony został natychmiast po zakończeniu frezowania, gdy przedmiot posiadał
podwyższoną temperaturę po obróbce, etap ten w dalszej części artykułu określana jest jako
„pomiar na gorąco”. Drugi etap badań odbył się po 24 godzinach, gdy temperatura
przedmiotu oraz węzłów ruchowych obrabiarki została wyrównana do temperatury otoczenia
wynoszącej 20ºC.
Pomiar na gorąco obejmował trzy serie pomiarowe, natomiast w każdej serii inspekcji
podlegały następujące elementy przedmiotu (rys. 4):
 Średnica otworu (wymiar nominalny – 40 mm),
 Długość (wymiar nominalny – 135 mm),
 Żebro A (wymiar nominalny – 58 mm),
 Żebro B (wymiar nominalny – 58 mm),
 Kieszeń 1 (wymiar nominalny – 30 mm),
 Kieszeń 2 (wymiar nominalny – 20 mm).

Rys. 4 Cechy geometryczne mierzonego przedmiotu

Do wspomagania procesu pomiaru na obrabiarce wykorzystano program
Priductivity+. Do pomiaru cech charakterystycznych przedmiotu (otwór, kieszeń, żebro)
wykorzystano dedykowany do tego cykl pomiarowy. Zmiana strategii pomiaru polegała na
wykorzystaniu trzech i czterech punktów próbkowania w przypadku pomiaru otworu (rys. 5)
oraz wykonaniu pomiarów na trzech różnych poziomach określonych od przyjętego punktu
zerowego (górny, lewy, przedni narożnik mierzonego przedmiotu). Wykorzystanie tych
zmiennych pozwoliło na uwzględnienie wpływów pochodzących od odchyłek kształtu
badanego elementu (np. owalności) oraz uwzględnienie wpływów pochodzących od narzędzia
i jego ewentualnych odkształceń. Kieszenie oraz żebra mierzono wykorzystując zmienną
liczbę punktów próbkowania (3, 5 i 7) na poziomie 5 mm od górnej płaszczyzny przedmiotu
(rys. 6).
a)

b)

Rys. 5. Strategia pomiaru otworu: a) pomiar z wykorzystaniem 3 punktów próbkowania, b) pomiar z wykorzystaniem 4
punktów próbkowania

a)

b)

c)

Rys. 6. Strategia wykorzystana w przypadku pomiaru elementów typu żebro i kieszeń: a) pomiar z wykorzystaniem 3
punktów próbkowania, b) pomiar z wykorzystaniem 5 punktów próbkowania, c) pomiar z wykorzystaniem 7 punktów
próbkowania

Taki dobór punktów jest wynikiem pewnego rodzaju kompromisu, gdyż ze względu
na dokładność pomiaru optymalnym rozwiązaniem jest dobór jak największej liczby punktów
próbkowania (ponieważ wraz ze wzrostem liczby punktów maleje niepewność oceny zarysu).
Jednak nadmierne zwiększanie liczby punktów pomiarowych może wpływać niekorzystnie na

niepewność pomiarową, ponieważ każdy punkt próbkowania obarczony jest błędem układu
pomiarowego, który ma wpływ na współrzędnościowy wynik pomiaru. Ważne jest to w
przypadku pomiarów na obrabiarkach oraz, ale już w mniejszym stopniu, dla pomiarów
laboratoryjnych. Liczba punktów pomiarowych oprócz wpływu na dokładność pomiaru
kształtu przedmiotu, ma także istotny wpływ na długość cyklu pomiarowego.
Program Productivity+ wyniki pomiarów zapisywał w zadeklarowanej komórce
pamięci systemu Fanuc. Wyniki te przeniesione zostały do arkusza kalkulacyjnego, w którym
wykonano niezbędne obliczenia. Jako wzorce długości zastosowano dla wymiarów 58 mm,
30 mm i 20 mm płytkę wzorcową klasy 1 o długości 50 mm, dla wymiaru 135 mm płytkę
wzorcową klasy 1 o długości 150 mm, dla otworu  40 mm – pierścień wzorcowy  50 mm.
W tabeli 5 zamieszczono wyniki pomiarów i obliczeń niepewności pomiaru.
Tab. 6. Wyniki pomiarów przedmiotu niekalibrowanego.
Czas rozpoczęcia pomiaru
Wymiar
Średnia, [mm]
Odchylenie standardowe
wymiaru sp [mm]
Odchylenie standardowe
wzorca swz, [mm]
Niepewność standardowa
u, [mm]
Niepewność rozszerzona
U, [mm]

39,908 135,035

po 1min
Żebro
Żebro
A
B
58,030 58,023

Kiesz. Kiesz.
Otwór Długość
1
2
29,952 19,952 39,909 135,034

po 24 h
Żebro
Żebro
A
B
58,034 58,030

Kiesz. Kiesz.
1
2
29,944 19,946

0,0016

0,0035

0,0007

0,0027

0,0009 0,0031 0,0027

0,0005

0,0025

0,0012

0,0009 0,0022

0,0004

0,0015

0,0009

0,0009

0,0009 0,0009 0,0004

0,0015

0,0009

0,0009

0,0009 0,0009

0,0017

0,0039

0,0012

0,0029

0,0013 0,0032 0,0028

0,0016

0,0026

0,0015

0,0013 0,0024

0,0034

0,0078

0,0024

0,0058

0,0026 0,0064 0,0056

0,0032

0,0056

0,0030

0,0026 0,0048

Otwór Długość

W celach porównania przedmiot próbny zmierzono współrzędnościową maszyną
pomiarową o podanej przez producenta niepewności pomiaru u1=±( 2,5 +L/250) m, gdzie L
było długością mierzoną w mm. Otrzymano następujące wyniki







Średnica otworu - 39,911 mm,
Długość -135,042 mm,
Żebro A – 58,017 mm,
Żebro B - 58,019 mm,
Kieszeń 1- 29,951 mm,
Kieszeń 2 – 19,945 mm.

4. Analiza wyników i wnioski
Przedstawione w niniejszej pracy wyniki pomiarów są niejednoznaczne.
Zaprezentowane w tab. 2 wyniki niepewności pomiaru wspólrzędnych punktu pokazują, że w
większości przypadków niepewność standardowa ua jest mniejsza od podanej przez
producenta powtarzalności jednokierunkowej. Jedynie w przypadku niepewności pomiaru
współrzędnej X nieznacznie przekracza tę wartość dla drogi przejazdu 300 mm. Tak więc
główną przyczną rozrzutu wyników jest rozdzielczość układu pomiarowego. Na uwagę
zasługuje stabilność wyników pomiaru współrzędnej Z. Związane jest to z konstrukcją sondy.
Zauważyć można to również analizując wyniki wyznaczenia niepewności jednokierunkowego
pomiaru długości zamieszczone w tabeli 3. Dla płytek ustawionych równoległe do osi Z
niepewność standardowa ua przyjmuje wartości mniejsze, niż dla pozostałych przypadków.
Analizując wyniki zaprezentowane w tabeli 3 można zauważyć, że niepewność standardowa
ua wewnątrzobrabiarkowego systemu pomiarowego z zastosowaniem sondy przedmiotowej
OMP 60 jest znacznie mniejsza od systematycznego błędu wskazania. Duże wartości
systematycznego błędu wskazania spowodowane są nierównoległością ruchu głowicy do
liniałów kodowych, natomiast znaczne różnice w wartościach tego błędu nieprostoliniowścią

tego ruchu. Związane jest to z dokładnością geometryczną obrabiarki i stanem jej zespołów
napędowych.
Analizując wyniki przedstawione w tabeli 4 można zauważyć, że niepewność
standardowa typu A (wynikająca z powtarzalności pomiarów) przyjmuje małe wartości i dla
całego badanego zakresu pomiarowego nie przekracza 0,5 m. Natomiast złożona
niepewność standardowa zależy od długości mierzonej płytki wzorcowej. Jest to wynikiem
dwóch składowych – niepewności długości wzorca uL i niepewności wynikającej z
dokładności ustawienia ucos. Dla przedmiotów wykonanych na obrabiarce składnik
niepewności wynikający z dokładności ustawienia może nie być brany pod uwagę, ponieważ
zgodność położenia mierzonych płaszczyzn z założonym modelem, zależna jest od
dokładności wykonania. Powtarzalność badanego systemu pomiarowego jest na
zadowalającym poziomie, natomiast błąd systematyczny przyjął duże wartości. Porównując
wyniki zaprezentowane w tab. 4 z wynikami wyznaczania niepewności jednokierunkowej
(tab. 3) można stwierdzić, że dla płytek o długościach 50, 100, 150 i 300 mm takie wartości
poprawek wynikają z dokładności geometrycznej obrabiarki, natomiast dla płytki o długości
200 mm taka duża wartość błędu systematycznego jest spowodowana prawdopodobnie nie
dość dokładnym ustawieniem.
Zaprezentowane w tabeli 5 wyniki pomiarów pierścienia wzorcowego pokazują, że
niepewność standardowa typu A jest prawie dwukrotnie większa niż dla płytki o długości 200
mm (najgorszy przypadek). Również poprawki dla pierścienia wzorcowego mają znacznie
większe wartości niż dla płytek wzorcowych. Wynika to z różnicy w sposobie kompensacji
promienia kulki innej przy pomiarach płaszczyzn i okręgów.
Porównując wyniki pomiarów przedmiotu niekalibrowanego zamieszczone w tabeli 6,
można zauważyć, że wymiary przedmiotu próbnego zmierzone bezpośrednio po zakończeniu
obróbki i po 24 godzinach można (poza wymiarami kieszeni 1 i kieszeni2) uznać za równe.
Cykl pomiarowy trwał około 30 minut. W tym czasie następowało stygnięcie przedmiotu.
Kieszenie 1 i 2 były mierzone na początku cyklu pomiarowego czyli wówczas, gdy wpływ
rozszerzalności temperaturowej wynikającej z przebiegu procesu obróbki był największy. Te
czynniki były przyczyną różnic w wynikach pomiarów bezpośrednio po zakończeniu obróbki
i po 24 h. Zmiana wymiarów spowodowana występowaniem odkształceń cieplnych
uwidoczniła się także w wartościach odchyleń standardowych przedmiotu. Porównując
odchylenie standardowe „długości” (wymiar nominalny 135), które po zakończeniu obróbki
wynosiło 0, 0035 a po 24 h 0,0005 mm, można stwierdzić, że spadek temperatury w trakcie
cyklu pomiarowego spowodował zmianę wymiarów i co za tym idzie większy ich rozrzut. W
przypadku pomiaru otworu można zaobserwować sytuację odwrotną: większy rozrzut
wyników pomiaru średnicy występuje po 24 h. Jak wykazał pomiar otworu maszyną
współrzędnościową, otwór ma odchyłkę walcowości 0,006 mm - stożkowość (zmniejszenie
średnicy wraz z głębokością). Pomiary otworu sondą były wykonane na trzech głębokościach,
zaczynając od największej. Skompensowało to częściowo zmniejszenie wymiaru średnicy
otworu spowodowane spadkiem temperatury. Wewnątrzobrabiarkowy system pomiarowy z
zastosowaniem sondy OMP 60 i współrzędnościowa maszyna pomiarowa mają różne
oprogramowanie sterująco-pomiarowe. Wiąże się to z koniecznością zastosowania nieco
odmiennych strategii pomiaru, co w połączeniu z występowaniem odchyłek geometrycznych
przedmiotu (odchyłek równoległości i płaskości płaszczyzn, odchyłki walcowości) może
powodować różnice w wynikach pomiarów przekraczające dopuszczalne różnice wynikające
z właściwości metrologicznych systemów pomiarowych.
W niniejszej pracy przedstawiono różne metody wyznaczania niepewności pomiaru
wewnątrzobrabiarkowego systemu pomiarowego z zastosowaniem sondy OMP 60.
Przedstawione metody różnią się pracochłonnością. Najbardziej pracochłonne są metody
oparte na pomiarze końcowych wzorców. Dodatkowo wymagają interpolacji poprawek na

błąd systematyczny dla wymiarów innych, niż miały użyte do wzorcowania płytki czy
pierścienie wzorcowe. Natomiast zaletą tych metod jest to, że raz wykonane wzorcowanie
można wykorzystać przy pomiarach różnych przedmiotów. Metoda z zastosowaniem
przedmiotu niekalibrowanego jest mniej pracochłonna, ale wyznaczona niepewność pomiaru
ma większe wartości, niż niepewność wzorcowania. Wadą tej metody jest to, że przeznaczona
jest do konkretnego wyrobu.
Na podstawie wyników pomiarów i ich analizy można stwierdzić że:
 wybór metody wyznaczania niepewności pomiaru powinien być zdeterminowany jego
celem,
 jeżeli celem pomiaru jest lokalizacja punktu zerowego, należy wyznaczyć niepewność
pomiaru współrzędnych punktu,
 jeżeli celem jest kontrola międzyzabiegowa, kontrola po obróbce lub inżynieria
odwrotna to można zastosować metodę z wykorzystaniem przedmiotu
niekalibrowanego pod warunkiem, że technologia obróbki pozwala na minimalizację
odkształceń cieplnych,
 jeżeli obróbka generuje duże ilości ciepła, to należy wyznaczyć: dla wymiarów
równoległych do osi jednokierunkową niepewność pomiaru, dla wymiarów leżących
w płaszczyźnie XY dwukierunkową z użyciem płytek wzorcowych, dla otworów
dwukierunkową z zastosowaniem pierścienia wzorcowego.
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Szacowanie składu mieszanki w procesie sterowania wtryskiem benzyny
w silniku ZI z wykorzystaniem sygnału jonizacji w komorze spalania
Słowa kluczowe: silnik spalinowy, skład mieszanki, prąd jonizacji, wtrysk benzyny, świeca
zapłonowa
Streszczenie: W artykule zawarto porównanie sygnałów z sondy lambda oraz czujnika jonizacji
do szacowania składu mieszanki w procesie sterowania wtryskiem benzyny w silniku o zapłonie
iskrowym. Opisano sposób pomiaru i charakterystykę sygnału jonizacji w przeprowadzonych
badaniach doświadczalnych. Przedstawiono stworzony model matematyczny silnika spalinowego,
którego użyto do przeprowadzenia badań symulacyjnych, testujących użyteczność sygnału jonizacji
do szacowania składu mieszanki paliwowo-powietrznej. Wykazano przewagę regulatora
wykorzystującego pomiar jonizacji w komorze spalania w porównaniu z regulatorem korzystającym
z sygnału klasycznej sondy lambda.

1. Wstęp
Podczas eksploatacji silnika spalinowego o zapłonie iskrowym, najważniejszą rolę
pełnią trzy podstawowe funkcje sterujące: sterowanie wtryskiem paliwa, sterowanie zapłonem
i sterowanie przepustnicą. Ze wszystkich trzech funkcji sterujących, sterowanie wtryskiem ma
najdalej idące konsekwencje dla jakości pracy silnika spalinowego. Zmiana parametrów
wtrysku odbija się bowiem nie tyko na zużyciu paliwa i mocy samochodu, ale przede
wszystkim determinuje skład spalin silnikowych. Sterowanie wtryskiem wymaga predykcji
składu mieszanki w cylindrze po zakończeniu wymiany ładunku [23].
Bezpośredni pomiar składu mieszanki w cylindrze jest bardzo utrudniony. Najczęściej
stosowaną metodą jest pośredni pomiar składu mieszanki, z wykorzystaniem sygnałów
wewnątrz-cylindrowych towarzyszących procesowi spalania. Metody wykorzystujące pomiar
ciśnienia w cylindrze lub emisję optyczną z komory spalania są niepraktyczne
do zastosowania w eksploatacji [23].
Współczesne pojazdy wyposażone są w czujnik składu mieszanki palnej w spalinach,
zamontowany w układzie wydechowym. Czujnik ułatwia szacowanie składu mieszanki
na podstawie stężenia tlenu w spalinach. Sygnał pomiarowy z czujnika składu mieszanki
palnej charakteryzuje się dużym opóźnieniem czasowym w stosunku do sygnału wtrysku
paliwa. Opóźnienie to może osiągać wartości nawet kilkudziesięciu kolejnych wtrysków
benzyny. W przypadku niewłaściwej wartości dawki wtrysku benzyny informacja korygująca
wystąpi z dużym przesunięciem czasowym. Utrzymujący się stan niewłaściwych wartości
stężenia tlenu w spalinach wpływa zdecydowanie niekorzystnie na wskaźniki eksploatacyjne
pracy silnika powodując zmniejszenie sprawności spalania i katalizy toksycznych składników
spalin (spadek trwałości reaktora katalitycznego spalin) oraz pogorszenie ekologicznych
właściwości pojazdu [3].

Aby zminimalizować błąd występujący podczas regulacji składu mieszanki paliwowopowietrznej należy zdecydowanie wcześniejszej i dokładniej oceniać współczynnik nadmiaru
powietrza. Metodą alternatywną, określającą skład mieszanki ze zdecydowanie mniejszą
zwłoką czasową jest pomiar wielkości jonizacji gazu w cylindrze silnika spalinowego. Pomiar
ten dokonywany jest przy użyciu jako czujnika – elektrod świecy zapłonowej w cylindrze [20,
24, 25].
Pomiar prądu jonizacji gazu w cylindrze silnika spalinowego wielokrotnie już
wykorzystywano do wykrywania spalania stukowego [2, 16, 18], diagnostyki wypadania
zapłonów [17], określania temperatury [13], szacowania ciśnienia w cylindrze [15, 19, 21],
czy szacowania składu mieszanki paliwowo-powietrznej, gdzie potwierdzono istotne
zależności sygnału jonizacji od składu mieszanki [1, 22]. Nowoczesne metody analizy
sygnałów pomiarowych silników ZI są coraz częściej oparte na modelach sztucznych sieci
neuronowych [4] a szeroko stosowane w wielu innych dziedzinach nauki [11, 12].
Dużą wadą pośredniego pomiaru składu mieszanki na podstawie przebiegu jonizacji
w cylindrze jest duży rozrzut takiego sygnału oraz jego lokalny charakter w sensie
umieszczenia czujnika, jakim jest świeca zapłonowa w komorze spalania. Na podstawie
sygnału jonizacji w cylindrze można sterować zapłonem [6], lecz literatura wykazuje
niedostatki wiedzy o przydatności tego sygnału do sterowania wtryskiem benzyny. Niniejszy
artykuł wskazuje na celowość wykorzystania sygnału jonizacji do sterowania wtryskiem
benzyny z uwagi na znacznie szybszy pomiar składu mieszanki w cylindrze i lepszą dynamikę
sygnału od czujnika składu mieszanki palnej oraz jego wysokiej korelacji w zakresie
λ między 0.9 a 1.1.

2. Sterowanie wtryskiem benzyny
Sterowanie wtryskiem benzyny oparte jest powszechnie o pomiar zawartości tlenu
w spalinach za pośrednictwem sondy lambda. Czujnik składu mieszanki palnej w spalinach
charakteryzuje się istotną wadą w postaci czasu opóźnienia pomiędzy zmianą składu
mieszanki po wtrysku benzyny a reakcją czujnika na ten fakt, przy czym wielkość opóźnienia
czasowego zależna jest od kierunku zmiany mieszanki bogatej na ubogą (lub odwrotnie) oraz
od temperatury czujnika [3].
Rysunek 1 przedstawia zarejestrowane przez autora przebiegi regulacji wtrysku paliwa
w produkcyjnym, czterocylindrowym silniku samochodowym. W badaniach
eksperymentalnych wykorzystano elektroniczny sterownik z możliwością realizacji procesu
regulacji czasu wtrysku. Na Rys. 1. widać reakcję poprawki regulacyjnej ks na zmieniającą
się, wymuszoną przez autora, charakterystykę modelu wtrysku wyrażoną współczynnikiem
poprawkowym k. Rysunek 1a pokazuje odcinki czasowe zbyt bogatej lub zbyt ubogiej
mieszanki pojawiające się bezpośrednio po zaburzeniu charakterystyki modelu wtrysku.
Opóźnienie regulacji jest przede wszystkim związane z bezwładnością czujnika składu
mieszanki palnej. Podobny przebieg regulacji pokazuje rysunek 1b, gdzie gwałtowna i szybka
zmiana współczynnika modelu k o 15 % wywołała reakcję dostrojenia się układu
do właściwej wielkości dopiero po dziewięciu sekundach, co oznacza bardzo długi czas
przebywania silnika w warunkach spalania mieszanki bogatej.

a)

b)

Rys. 1. Przebiegi regulacji wtrysku paliwa w produkcyjnym, czterocylindrowym silniku samochodowym
w czasie skokowo wymuszanych zmian modelu wtrysku w sterowniku wyrażanych współczynnikiem k (badania
autora)

3. Sygnał jonizacji w komorze silnika spalinowego ZI
Spalanie w silniku ZI inicjowane jest poprzez wyładowanie iskrowe na elektrodach
świecy zapłonowej. Płomień rozchodzi się od świecy w kierunku ścianek komory spalania,
spalając mieszaninę paliwowo-powietrzną. Reakcje chemiczne i wzrost temperatury
wewnątrz frontu płomienia wywołują jonizowanie cząstek ładunku w całej objętości cylindra.
Ilość zjonizowanych cząstek jest mała, ale możliwa do zmierzenia. Po zaniku napięcia
zasilania na elektrodach świecy - czujniku jonizacji - indukuje się prąd z wolnych ładunków
zawartych w jonach. Prąd ten określany jest jako prąd jonizacji.
3.1. Sposób pomiaru
Na rysunku 2 przedstawiono obwód pomiaru prądu jonizacji. Układ zasilany jest
zewnętrznym napięciem stałym Uz = 200 V [10]. Prąd II, który płynie w obwodzie zależy
od przewodności właściwej mieszaniny gazów pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej
w komorze spalania, a więc od wartości zjonizowania gazów. Pomiar dokonywany jest
na rezystorze pomiarowym Rp, na którym spadek napięcia UR (zgodnie z prawem Ohma) jest
proporcjonalny do prądu jonizacji.

Rys. 2. Metoda pomiaru prądu jonizacji pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej

Układ pomiarowy, zbudowany przez autora, umożliwiający pomiar prądu jonizacji
jednocześnie w czterech cylindrach silnika spalinowego, przedstawia rysunek 3.

Rys. 3. Widok układu badawczego do pomiaru prądu jonizacji w czterech cylindrach

3.2. Charakterystyka sygnału jonizacji z badań doświadczalnych
Badania doświadczalne przeprowadzono na benzynowym silniku C20LE Holden
z wielopunktowym wtryskiem benzyny do kolektora dolotowego, przystosowanym
do zasilania gazem LPG. C20LE Holden to czterosuwowy, czterocylindrowy silnik chłodzony
cieczą, z dwoma zaworami na cylinder poruszanymi pojedynczym wałkiem rozrządu
umieszczonym w głowicy, z hydrauliczną regulacją luzów. Silnik posiada bezrozdzielaczowy
układ zapłonowy DIS oraz wyposażony jest w mechanicznie sterowany zawór recyrkulacji
spalin EGR.
W badaniach eksperymentalnych wykorzystano układ sterowania silnikiem spalinowym
o zapłonie iskrowym DTS–700, zaprojektowany i zbudowany przy wpółudziale autora
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Urządzenie wyposażone jest w cztery
interfejsy komunikacyjne RS232/422/485 oraz CAN 2.0B, które umożliwiają sterowanie
silnikiem z komputera nadzorczego.
Opracowano wyniki prób polegających na pomiarze sygnału prądu jonizacji w cylindrze
przy różnych wartościach współczynnika nadmiaru powietrza, dla zadawanych wartości
składu mieszanki paliwo-powietrze. W czasie badań mierzono sygnał prądu jonizacji, sygnał
ciśnienia dla czwartego cylindra silnika oraz dwa sygnały określające skład mieszanki: sygnał
generowany przez szerokozakresową sondę lambda i sygnał generowany przez
wąskozakresową sondę lambda. Równolegle wykonywano pomiary sygnału znacznika GMP.
Wartość ciśnienia w cylindrze mierzono z dwóch względów:
• w celu wykrycia ewentualnych przypadków nieprawidłowego spalania (spalanie
stukowe, wypadanie zapłonów),
• w celu porównania rozproszenia sygnału ciśnienia i sygnału jonizacji w kolejnych
cyklach silnikowych.
Rysunek 4 przedstawia jeden z zarejestrowanych przebiegów sygnału jonizacji
w czwartym cylindrze. Można wyróżnić w nim wyładowania iskrowe, sygnał prądu jonizacji,
poziom odniesienia oraz zakłócenia od układu zapłonowego.

Rys. 4. Charakterystyka sygnału jonizacji mierzona w czwartym cylindrze

Aby uzyskać określony w badaniach skład mieszanki, korzystano z pomiarów
szerokozakresowej sondy lambda. Dopasowanie do założonej wartości składu mieszanki
otrzymywano poprzez sterowanie czasem wtrysku paliwa. Analogicznie można również
zmieniać położenie przepustnicy, lecz sterowanie to jest znacznie wolniejsze.
Sygnał jonizacji ma trzy fazy (rysunek 5) [5, 7, 14]:
a) faza zapłonu – która trwa od chwili wyładowania do czasu rozładowania cewki,
b) faza frontu płomienia – to czas rozwoju jądra płomienia aż do chwili gdy front płomienia
opuści obszar świecy zapłonowej – w tej fazie dominuje chemijonizacja,
c) faza popłomienna – która obejmuje pozostały czas spalania występujący wewnątrz cylindra
– w tej fazie dominuje termojonizacja.
Podczas analizy sygnału jonizacji pomija się fazę zapłonu, ponieważ duży wpływ
mają wówczas zjawiska pochodzące od układu zapłonowego.
Po przeprowadzonej analizie literatury [5, 6, 7, 13, 14, 19, 20, 21] i zgodnie
z wynikami wcześniejszych badań autora [8, 9, 10] ustalono, że do dalszej analizy będzie
zostanie użyty weryfikowany parametr I2 który opisuje przebieg jonizacji w cylindrze silnika.
Jest to średnia wartość sygnału termojonizacji.

Rys. 5. Fragment charakterystyki sygnału jonizacji z oznaczonymi fazami

Opracowano model parametru I2 w postaci wielomianu drugiego stopnia (rysunek 6):
I 2 = −12.37 ⋅ λ2 + 20.29 ⋅ λ − 7.09

(1)

Współczynnik korelacji wyniósł aż 0.995 a kwantyl istotności korelacji t = 38.78 przy
udziale składnika losowego zaledwie 2.8 %. Następnie przeprowadzono analizę reszt, która
wykazała normalność rozkładu standaryzowanego błędu δI2 przy prawdopodobieństwie
testowym wynoszącym 0.227. Badanie stacjonarności pozwoliło na uzyskanie kwantyla testu
t-Studenta t = 0.146, znacznie poniżej wartości granicznej (tα=0.05 = 1.782). Także kwantyl
testu t-Studenta w badaniu symetrii składowej losowej uzyskał wartość poniżej wartości
granicznej (t = 0.146) potwierdzając poprawność modelu. Jedynie badanie losowości
składowej losowej podważa poprawność modelu, ale wynika to z małej liczby danych,
na których oparto identyfikację modelu. Biorąc pod uwagę wyniki pozostałych testów można
przyjąć opracowany model za poprawny.

Rys. 6. Charakterystyka parametru I2 w funkcji λ

3.3. Porównanie reakcji sygnału czujnika tlenu na skokowe zubożenie i wzbogacenie
składu mieszanki palnej
Aby porównać reakcję sygnału z czujnika tlenu na skokowe zubożenie i wzbogacenie
składu mieszanki paliwowo-powietrznej, przeprowadzono badania polegające na określeniu
opóźnienia czasowego pomiędzy wtryskiem paliwa a sygnałami sprzężenia zwrotnego.
Uzyskane wyniki posłużyły następnie do porównania opóźnienia działania sondy lambda
i czujnika jonizacji.
Badania przeprowadzono dla prędkości obrotowej 1000 obr/min i średniego ciśnienia
w układzie dolotowym 40 kPa. Silnik znajdował się w ustalonym stanie termicznym.
Zarówno temperatura cieczy chłodzącej jak i temperaturę oleju smarującego utrzymywano
na poziomie nominalnym. Badania w tej fazie polegały na zmniejszeniu lub zwiększeniu
współczynnika nadmiaru powietrza poprzez skokową zmianę czasu otwarcia wtryskiwaczy.
Na rysunku 7.a przedstawiono przebieg zadanego poprzez wtrysk paliwa
współczynnika nadmiaru powietrza oraz reakcję klasycznego czujnika tlenu na zubożenie
mieszanki paliwowo-powietrznej. Analogiczne dane przedstawiono na rysunku 7.b. Różnica
polega na zmianie składu mieszanki z ubogiego na bogaty. Wyznaczony czas opóźnienia
sygnału czujnika tlenu określono na 16 kolejnych suwów silnika (czyli 16 kolejnych
wtrysków benzyny w czterosuwowym silniku czterocylindrowym).
a)

b)

Rys. 7. Przebieg czasu wtrysku benzyny oraz reakcja klasycznego czujnika tlenu na skokowe a) zubożenie; b)
wzbogacenie; mieszanki paliwowo-powietrznej

3.4. Szacowanie składu mieszanki na podstawie sygnałów czujnika tlenu i jonizacji
Po wyznaczeniu czasu opóźnienia sygnału z czujnika tlenu na zmiany czasu wtrysku
benzyny, zaprojektowano regulator typu PI z ustalonym współczynnikiem zmiany składu
mieszanki Aλ = 0.1. Opracowany algorytm sterowania wprowadzono do elektronicznego
sterownika badawczego DTS–700.
Na rysunku 8 przedstawiono przebiegi czasowe współczynnika nadmiaru powietrza
podczas sterowania wtryskiem benzyny algorytmem regulacyjnym PI na podstawie sygnału
sondy lambda. Zestawiono sygnał oszacowany na podstawie wtrysku oraz sygnał uzyskany
na podstawie pomiaru wskazań jonizacji i sondy lambda.

Rys. 8. Przebiegi czasowe współczynnika nadmiaru powietrza λ oszacowanego na podstawie wtrysku λw,
sygnału jonizacji λjon i sygnału sondy lambda λsonda

Wartość współczynnika namiaru powietrza generowanego podczas wtrysku benzyny
obliczana była z zależności:

λw =

tw
tw

(2)

gdzie tw oznacza kolejną wartość czasu wtrysku benzyny zaś t w wartość średnią obliczoną
na podstawie wszystkich zarejestrowanych wartości podczas eksperymentu (założono
symetrię błędu regulacji).
Wartość współczynnika nadmiaru powietrza szacowana na podstawie
zarejestrowanego sygnału jonizacji I2, obliczana była zgodnie z modelem odwrotnym
zależności (1).

λ = −0.11 ⋅ I 2 2 − 0.05 ⋅ I 2 + 1.12

(3)

W odniesieniu do sygnału sondy lambda przyjęto, że wartości napięcia czujnika tlenu
większe od 0.4 V oznaczają mieszankę bogatą (λsonda = 0.9) zaś mniejsze lub równe 0.4 V
mieszankę ubogą (λsonda = 1.1). Należy zaznaczyć, że szacowanie λjon dokonywane było
czterokrotnie rzadziej w porównaniu z sygnałami λsonda i λw, co wynika z rejestracji prądu
jonizacji w jednym tylko cylindrze czterocylindrowego silnika.
Zamieszczone przebiegi czasowe z rysunku 8 pokazują, że zastąpienie sygnału sondy
lambda o charakterystyce dwustanowej sygnałem jonizacji o charakterystyce jednoznacznej
z niewielką nieliniowością i znaczącym zakresie pozwala na dokładniejsze szacowanie
wartości współczynnika nadmiaru powietrza.
Należy podkreślić, że pozytywna ocena sygnału jonizacji do prognozowania składu
mieszanki będzie podwyższona po uwzględnieniu (pomiarze) jonizacji we wszystkich
cylindrach silnikowych.

4. Badania symulacyjne sterowania wtryskiem benzyny na podstawie sygnałów czujnika
tlenu oraz jonizacji
Do badań symulacyjnych wykorzystano stworzony model matematyczny silnika
benzynowego wraz z systemem sterowania oraz wyniki badań symulacyjnych z użyciem tego
modelu.
Podstawowym zadaniem modelu jest obliczenie sterowania w postaci czasu otwarcia
wtryskiwacza na podstawie czasu wtrysku w warunkach ustalonych i obliczonej poprawki
regulacyjnej obliczonej w regulatorze PI. Dane do obliczeń czasu wtrysku w warunkach
ustalonych związane są z założonym napełnieniem cylindra, warunkom otoczenia i przyjętej
wartości wydatku wtryskiwacza. Współczynniki regulatora PI obliczane są na podstawie
przyjętej odchyłki składu mieszanki oraz opóźnienia czasowego pomiaru sygnału sprzężenia
zwrotnego. W modelu symulowany jest przebieg sygnału jonizacji wykorzystujący również
model szumu sygnału.
Podczas badań symulacyjnych obliczano 10000 cyklicznych wtrysków benzyny
dla dwóch typów szacowania składu mieszanki paliwo-powietrze oraz kilku wariantach
współczynników regulatora PI.
4.1. Model matematyczny silnika wraz z systemem sterowania
Podczas budowy modelu przyjęto następujące założenia:
- symulowane jest działanie silnika czterocylindrowego o pojemności skokowej 2000 cm3;
- napełnianie cylindra jest 50-procentowe;
- wtryskiwacz posiada liniową charakterystykę wtrysku.
Z uwagi na ilość obliczeń przedstawiono tylko końcowe wzory [10].
Masa paliwa wtryskiwana do silnika:

m pal = t w (i ) ⋅ wB ⋅

1
k (i )
1+
100

(4)

gdzie:
mpal – masa paliwa,
tw – czas wtrysku,
wB – stała wydatku wtryskiwacza = 3.0 [mg/ms],
k(i) – współczynnik zmienności modelu wtrysku [%].
Rzeczywisty współczynnik nadmiaru powietrza:

λ w (i ) =

m pow
Lt ⋅ m pal (i )

gdzie:
λw – obliczona wartość lambda,
mpow – masa powietrza,
Lt – teoretyczne zapotrzebowanie powietrza do spalania = 14.7 [kg powietrza/ kg paliwa].
Współczynnik regulacji ks(i):

(5)

k s (i ) =

∆t w (i ) ⋅ 100
t wM

(6)

gdzie:
ks(i) – współczynnik regulacji wtrysku,
twM – bazowy czas wtrysku.
4.2. Wyniki badań symulacyjnych
Badania symulacyjne przeprowadzono dla dwóch wariantów pomiaru (szacowania)
współczynnika nadmiaru powietrza i ośmiu wartości parametru Aλ = {0.005; 0.010; 0.015;
0.018; 0.020; 0.025; 0.030; 0.040}. W ten sposób przeprowadzono syntezę regulatora PI
dla obu wariantów pomiaru składu mieszanki.
Przebiegi czasowe zadanego współczynnika zmienności wtrysku k, odpowiedzi
regulatora ks, czasu wtrysku benzyny tw oraz składu mieszanki paliwowo-powietrznej
λ bezpośrednio po wtrysku przedstawiają rysunki 9 i 10.

Rys. 9. Sterowanie wtryskiem przy pomiarze składu mieszanki czujnikiem tlenu dla Aλ = 0.015

Rys. 10. Sterowanie wtryskiem przy pomiarze składu mieszanki czujnikiem jonizacji dla Aλ = 0.015

4.3. Analiza wyników
Dla obu wariantów obliczono trzy wskaźniki stabilizacji składu mieszanki. Przyjęto
następujące definicje wskaźników:
1) δλ1 – wskaźnik przedstawiający energię uchybu regulacji ε(i):

ε (i ) = λ w (i ) − 1
δ λ1 = 1000 ⋅

(7)

10000

∑ε

2

(i )

(8)

i =1

2) δλ2 – wskaźnik przedstawiający maksymalny uchyb regulacji:

δλ2 =

i = i2

∧
sign[ε (i )] = sign[ε (i − 1)]
i ∈ {i1 , i2 }

∫ ε (i) ,

i = i1

(9)

imax ∈ {i1 , i2 }

gdzie:
imax – indeks maksymalnego uchybu ε(i).
3) δλ3 – wskaźnik przedstawiający średni uchyb, definiowany jako:

δ λ3 =
gdzie:

δ

j max

(10)

j max i = i2 ( j )

δ =∑

∑ ε (i)

j =1 i = i1 ( j )

∧

i ∈ {i1 ( j ), i2 ( j )}

(11)

sign[ε (i )] = sign[ε (i − 1)]

Rysunek 11 przedstawia porównanie zależności wskaźników stabilizacji δλ1, δλ2 i δλ3
od współczynnika Aλ. W każdym z przypadków widać przewagę regulatora korzystającego
z sygnału jonizacji do oceny składu mieszanki.

Rys. 11. Zależność wskaźników stabilizacji δλ1, δλ2, δλ3 od współczynnika Aλ dla obu wariantów regulacji

Optymalne wartości regulatorów PI zlokalizowane są w pobliżu wartości Aλ = 2%,
co zgodne jest z obserwacjami rzeczywistych silników benzynowych.

Badania symulacyjne wykazały przewagę regulatora wykorzystującego pomiar
jonizacji w cylindrze w porównaniu z regulatorem wykorzystującym sygnał z klasycznej
sondy lambda.
5. Wnioski
1.

2.

3.

4.

5.

Wykonane badania zdecydowały o pozytywnej weryfikacji użyteczności przetwornika
jonizacji w komorze spalania do szacowania wartości składu mieszanki w układzie
sterowania wtryskiem benzyny.
Wykazano istotną zależność parametru I2 charakterystyki sygnału jonizacji
od współczynnika λ (składu mieszanki paliwowo-powietrznej). Korelacja liniowa
w zakresie λ między 0.9 a 1.1 przekroczyła wartość 0.99.
Stwierdzono, że odległość czasowa pomiędzy sygnałem jonizacji a wtryskiem benzyny
jest równa trzem suwom pracy czterocylindrowego silnika czterosuwowego z wtryskiem
do kolektora dolotowego.
Stwierdzono, że odległość czasowa pomiędzy sygnałem z czujnika tlenu a wtryskiem
benzyny jest równa od kilkunastu do kilkudziesięciu suwów pracy czterocylindrowego
silnika czterosuwowego z wtryskiem do kolektora dolotowego.
Wprowadzenie do algorytmu sterowania samochodowego silnika spalinowego sygnału
jonizacji pochodzącego ze świec zapłonowych umożliwi indywidualną regulację
współczynnika składu mieszanki w każdym cylindrze.
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o
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Rp
–
tw M
–
tw
–
UR
–
–
Uz
Ujon –
Uλ
–
wB
–
∆I2
–
∆tw
–
δλ
–
λ
–
λjon
–
λsonda –
λw
–

założona amplituda zmienności współczynnika nadmiaru powietrza,
prąd jonizacji,
prąd odniesienia dla sygnału jonizacji,
wartość sygnału termojonizacji,
prąd jonizacji w obwodzie pomiarowym,
współczynnik zmienności modelu wtrysku [%],
współczynnik regulacji wtrysku [%],
teoretyczne zapotrzebowanie powietrza do spalania,
masa paliwa,
masa powietrza,
stopnie obrotu wału korbowego,
rezystancja rezystora pomiarowego,
bazowy czas wtrysku,
czas wtrysku [ms],
spadek napięcia na rezystorze pomiarowym,
napięcie stałe w obwodzie pomiaru prądu jonizacji [V],
napięcie pomiarowe gęstości jonów w komorze spalania,
napięcie sondy lambda [V],
stała wydatku wtryskiwacza,
odchyłka sygnału termojonizacji,
poprawka czasu wtrysku,
wskaźnik jakości regulacji,
zawartość tlenu w spalinach,
obliczona wartość lambda na podstawie jonizacji,
sygnał sondy lambda,
obliczona wartość lambda.
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„Analiza działania dublowanego systemu sterowania w stanach awaryjnych”
„Analysis of the dual control system operation during failure conditions”
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Streszczenie
W artykule przedstawiono analizę działania dublowanego systemu sterowania silnika
lotniczego ASz-62IR-16E w stanach awaryjnych. Opisano badania stanowiące fragment
próby dowodowej zgodnej z normą CS-E. Silnik wyposaŜony był w prototypowy,
elektroniczny układ sterowania wtryskiem paliwa. Próby wykonano na stoisku hamownianym
silników lotniczych tłokowych ASz-62IR w WSK „PZL-Kalisz” S.A. Badano odporność
układu na pojedyncze awarie czujników oraz oceniano skutki tych awarii. Wykonano próby,
w których symulowano awarie czujników prędkości obrotowej, ciśnienia powietrza
w kolektorze dolotowym i temperatury silnika. Wyniki tych prób opisano i przedstawiono na
wykresach przebiegów czasowych oraz przeprowadzono ich analizę. Artykuł zakończono
podsumowaniem.
Abstract
The paper presents an analysis of the ASz-62IR-16E aircraft engine dual control
system during failure conditions. The studies which are part of the certification tests
in accordance with CS-E are described. The engine was equipped with a prototype electronic
fuel injection control system. The experiments were conducted on the ASz-62IR-series piston
aircraft engine test stand located in WSK "PZL-Kalisz" S.A. Robustness of the electronic
control system has been studied for a single sensor failures and the effects of these failures
have been evaluated. The tests included simulated failures of engine speed, manifold air
pressure and engine temperature sensors. The results of these tests were described and
presented on the time-domain charts. The paper concludes with an analysis and a summary.

1.

Wprowadzenie

NajwaŜniejszym wymaganiem stawianym przed konstrukcjami silników lotniczych
jest bezpieczeństwo. Silniki muszą spełniać normy koncentrujące się przede wszystkim na ich
niezawodności oraz odporności na powstanie awarii. Wymagania te zawarte są w przepisach
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego pt.: „Specyfikacje certyfikacyjne dla
silników CS-E”. W przypadku układu sterowania silnikami lotniczymi jednym z
najwaŜniejszych elementów analizowanych przez normę jest ich odporność na wystąpienie
pojedynczej awarii. Systemy te mają być nie tylko tak zaprojektowane aby zminimalizować
moŜliwość jej wystąpienia, ale takŜe muszą być zabezpieczone przed jej skutkami [1, 7, 13].
Jedną z często stosowanych praktyk spełnienia tych wymagań jest zastosowanie
systemów podwójnych. Systemy te mogą działać równolegle lub zastępować się nawzajem.
Budowa takich systemów jest jednak bardzo trudna i wymaga przeprowadzania szeregu prób
funkcjonalnych. Jest wiele róŜnych metod i sposobów oceny niezawodności systemu czy
prognozowania trwałości [6, 8, 11, 12, 14]. Tu jednak ostatecznym dowodem prawidłowej
pracy systemu jest próba funkcjonalna przy wywołaniu awarii [9, 10].
W 2011 roku sukcesem zakończył się projekt celowy Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa WyŜszego nr 04305/C.ZR6-6/2008 pt.: „Wielopaliwowy system zasilania silnika
ASz-62IR”. W wyniku jego realizacji powstał elektronicznie sterowany układ zasilania
wtryskiem benzyny do silnika ASz-62IR. Wersja z elektronicznym układem wtrysku benzyny
została oznaczona ASz-62IR-16E i zgłoszona do certyfikacji w 2010 roku. Wymagania
procesu certyfikacji oraz przygotowania do uruchomienia produkcji wymagały
przeprowadzenia duŜych serii badań niezawodnościowych i trwałościowych, które w
jednoznaczny sposób miały wykazać wraŜliwość na awarie poszczególnych podzespołów
silnika z elektronicznym systemem wtrysku benzyny.
Silnik lotniczy ASz-62IR-16E jest 9-cio cylindrowym, tłokowym silnikiem w układzie
pojedynczej gwiazdy o pojemności skokowej 29,87 dm3. Silnik ten z licznymi zmianami
konstrukcyjnymi i technologicznymi produkowany jest nieprzerwanie od 1961 roku. Silnik
chłodzony jest powietrzem, posiada dwa zawory oraz dwie świece zapłonowe na cylinder.
Silnik zasilany jest benzyną lotniczą 100 LL. Układ zapłonowy stanowią dwa niezaleŜne
iskrowniki – po jednym na komplet świec zapłonowych. Podstawowe dane techniczne silnika
umieszczono w tabeli 1.
Tabela 1. Dane techniczne silnika ASz-62IR

Nazwa

Wartość

Średnica silnika

1380 mm

Długość

1130 mm

Masa suchego silnika

567 kg (±2%)

Średnica cylindra

155,5 mm

Skok tłoka

174,5 mm

Pojemność silnika

29,911 dm³

Stopień sprężania

6,4±0,1

Moc max przy 2200 obr/min i Pk=1050

1000 KM (735 kW)

Moc nominalna przy 2100 obr/min i Pk=900

820 KM (603 kW)

Moc nominalna na h=1500 m

840 KM (618 kW)

Moc (2030 obr/min i Pk=830)

738 KM (543 kW)

Moc (1930 obr/min i Pk=745)

615 KM (452 kW)
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Moc (1770 obr/min i Pk=665)

492 KM (362 kW)

Zużycie paliwa średnie

ok. 200 dm /h

Zużycie paliwa maksymalne

ok. 330 dm /h

Obciążenie mocy

0,57 kg/KM (0,42 kg/kW)

Obciążenie objętości

33,43 KM/dm³ (24,58 kW/dm )

3
3

3

Opracowany elektroniczny układ sterowania wtryskiem paliwa oparty jest na
wielopunktowym wtrysku pośrednim znanym z motoryzacji, jednak sterowanie pracą silnika
odbywa się w torze otwartym. Paliwo ze zbiornika rozchodowego pobierane jest przez
mechaniczną pompę paliwa, następnie filtrowane i wprowadzane pod odpowiednim
ciśnieniem do kolektora paliwowego. Z kolektora paliwo doprowadzane jest do
poszczególnych wtryskiwaczy umieszczonych w rurach dolotowych poszczególnych
cylindrów. Ciśnienia paliwa regulowane jest przez regulator ciśnienia, a nadmiar wraca
przewodem powrotnym do zbiornika [4, 5].
Ze względów bezpieczeństwa układ sterowania zbudowano jako dublowany. Posiada
dwa podsystemy sterujące oraz dwa komplety czujników pracujących na elementy
wykonawcze – wtryskiwacze paliwa. ZałoŜeniem konstrukcyjnym było, Ŝe pojedyncza awaria
(awaria jednego czujnika czy elementu w układzie sterowania) nie wpłynie, lub jej wpływ
będzie znikomy, na pracę silnika. ZałoŜenia takie są zgodne z wymaganiami zawartymi w
Prawie Lotniczym Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego pt.: „Specyfikacje
certyfikacyjne dla silników CS-E”. Wymagania dla układu sterowania zasilaniem silnika
lotniczego określa punkt 50 w/w normy [1].
Proces certyfikacji (nowego) typu silnika ASz-62IR-16E wymagał wykonania analiz
teoretycznych oraz prób dowodowych, w których przeprowadza się opracowane i uzgodnione
wcześniej z organem nadzorczym EASA (European Aviation Safety Agency) badania silnika
w stanach pracy normalnej oraz w stanach awaryjnych. Spełnia to wymagania stawiane w
w/w przepisach.

2. Cel i zakres badań

Celem badań była analiza działania dublowanego systemu sterowania w stanach
awaryjnych wybranych czujników. Badania te miały potwierdzić spełnienie wybranych
punktów przepisów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego pt.: „Specyfikacje
certyfikacyjne dla silników CS-E 50 – „Układ Sterowania Silnikiem” [1], ze szczególnym
naciskiem na punkty:
Punkt (b) – 1 i 2: „Musi zostać wykazane, Ŝe kiedy w wyniku Awarii lub Usterki następuje
przejście z jednego Trybu Sterowania do innego, lub jednego kanału do innego lub z Układu
Podstawowego do Układu Zapasowego, zmiana następuje w taki sposób, by:
(1) Nie zostały przekroczone jakiekolwiek ograniczenia uŜytkowania Silnika,
(2) W silniku nie nastąpił pompaŜ, oderwanie, zgaśnięcie, bądź nie został on
poddany niedopuszczalnym zmianom lub wahaniom ciągu lub innym
niedopuszczalnym zjawiskom …”
Punkt (c): „Awarie Układu Sterowania Silnikiem. Układ Sterowania Silnikiem musi być
zaprojektowany i zbudowany w taki sposób, by:
(1) Było moŜliwe osiągnięcie częstości zdarzeń utraty Sterowania Siłą Ciągu
(lub Mocą) (LOTC/LOPC), zgodnych z załoŜeniami w zakresie
bezpieczeństwa dla przewidzianego uŜytkowania statku powietrznego.
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(2) W Konfiguracji Pełnej Sprawności układ był zasadniczo odporny na
pojedynczą usterkę elektryczną lub elektroniczną w odniesieniu do zdarzeń
LOTC/LOPC.
(3) Pojedyncze Awarie elementów składowych Układu Sterowania Silnikiem
nie skutkowały Niebezpiecznym Stanem Silnika,
(4) Przewidywane Awarie lub niesprawności prowadzące do lokalnych zdarzeń
przy załoŜonej zabudowie na statku powietrznym takich, jak poŜar,
przegrzanie, lub Awarie prowadzące do uszkodzenia elementów
składowych Układu Sterowania Silnikiem, nie skutkowały Niebezpiecznym
Stanem Silnika w wyniku Awarii lub niesprawności Układu Sterowania
Silnikiem.
Zakres badań obejmował przeprowadzenie prób dowodowych opisanych w programie
roboczym próby, obejmujących wykazanie odporności systemu na pojedyncze awarie „próby
stanów awaryjnych – awaria pojedynczego czujnika” oraz ocenę skutków pojedynczych
awarii. Czujniki poddane badaniom przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Czujniki systemu sterowania silnika lotniczego ASz-62IR-16E

Nazwa
Oznaczenie
Typ
Czujnik ciśnienia
MAP
ATM.1ST - 0,22 – szt.2
powietrza
Czujnik ciśnienia paliwa FP
ATM.1ST - 0,8 – szt. 2
Czujnik temperatury
powietrza

MAT

Czujnik temperatury
paliwa
Czujnik temperatury
silnika

FT

Czujnik prędkości
obrotowej
Czujnik położenia
przepustnicy

RPM

ET

TPS

TP - 371 K-4-22-1000-M2x1.5-SPEC – szt. 2
TP-952-2-2T-SPEC 2x45+120°C/4-20mA
(przetwornik pomiarowy) – szt. 2
TP - 371 K-4-22-1000-M2x1.5-SPEC – szt. 2
TP - 373 K-1.0-118-SPEC - szt. 2
TP-952-SPEC 2x45+300°C/4-20mA (przetwornik
pomiarowy) – szt. 2
1GT101DC – szt. 2
9851 (prawoskrętny) – szt. 1
9852 (lewoskrętny) – szt. 1

Producent
STS Sensor Technik
Sirnach AG
STS Sensor Technik
Sirnach AG
CZAKI Thermo-Product

CZAKI Thermo-Product
CZAKI Thermo-Product

Honeywell
International, Inc.
BEI Sensors

3. Stanowisko i metodyka badań
Badania przeprowadzono na stanowisku hamownianym prób silnika ASz-62IR-16E w
WSK „PZL Kalisz” S.A. Stanowisko to wyposaŜone jest w układy pomiarowe pozwalające
na badanie silnika zgodnie z wytycznymi zawartymi w CS-E. Dodatkowo, tak jak jest to
praktykowane przez innych autorów [2, 3, 9], stanowisko wyposaŜono w autorskie urządzenia
pomiarowe:
1. Układ diagnostyki układu sterowania silnika pozwalający na pobieranie i zapisywanie
informacji o stanie pracy układu sterowania w czasie jego pracy z częstotliwością 10
razy na sekundę;
2. Układ umoŜliwiający wywołanie awarii poszczególnych podzespołów w czasie pracy
silnika – przerywacz sygnału (rys. 1)
Przerywacz sygnału jest elementem znajdującym się między silnikiem a sterownikiem.
Jego zadaniem jest fizyczne rozłączanie połączenia elektrycznego między silnikiem
(czujnikami i układami wykonawczymi silnika) a sterownikiem.
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W czasie prób z poziomu komputera badawczego odpowiednio sterowano
przekaźnikami znajdującymi
cymi się
si w linii połączenia między
dzy silnikiem (wiązką
(wią
silnikową) a
sterownikiem. Przekaźnik podłączony
podł
jest tak, Ŝe w stanie wyłączonym
czonym (nieaktywnym)
utrzymuje linię w stanie połączonym
ączonym, zaś w przypadku jego włączenia
czenia (aktywności)
(aktywno
następuje
fizyczne rozłączenie
czenie linii. Tak
Tak symulowano awarie poszczególnych czujników układu
sterowania.
Przerywacz sygnału oraz układ diagnostyki obsługiwano z systemu nadzorującego
nadzor
w
postaci komputera PC ze specjalnym oprogramowaniem pozwalającym
pozwalającym na wywoływanie
zakładanych awarii (program AWARIE) oraz rejestrację informacji przesyłanych przez
sterownik (rejestrację wyników badań
bada - pracy silnika) (program DIAG).
). Pozwalało to na
prowadzenie poszczególnych
gólnych prób oraz zapis wyników:
DIAG – umoŜliwia
liwia rejestrację
rejestracj pracy silnika poprzez monitorowanie wartości
warto
pomiarowych, współczynników obliczeniowych algorytmu sterowania oraz
generowanych czasów wtrysku z jednostki sterującej,
AWARIE – umoŜliwia
liwia wywołanie przerwania w obwodzie połącznia
połącznia elektrycznego
elektry
kaŜdego
dego z czujników systemu sterowania poprzez fizyczną
fizyczn zmianę stanu przekaźnika
w przerywaczu sygnału oraz rejestrację
rejestracj tego stanu.

Rysunek 1. Schemat układu badawczego

Drugą, niezaleŜnąą rejestrację
rejestracj wyników badań (pracy silnika) prowadzono z
wykorzystaniem układów wyposaŜenia
wyposa
technicznego
icznego stanowiska hamownianego,
hamownianego gdzie
rejestrowano wartości przedstawione w tabeli 3:
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Tabela 3. Wielkości
ci rejestrowane podczas badań
bada

Oznaczenie
to
B
ΔB
tpg

Nazwa
o
temperatura otoczenia ( C)
ciśnienie barometryczne (mmHg)
wilgotność bezwzględna (mmHg)
o
temperatura powietrza na wlocie do przepustnicy ( C)
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P01, P02, P03
Pp
t1
t2
tgł
W
Q
n
Pk
Neo
Ce
twtr
kch
tpal
tpow
aTPS

2

ciśnienie oleju w pompie oleju, w pokrywie tylnej i w reduktorze (kG/cm )
2
ciśnienie paliwa (kG/cm )
o
temperatura oleju wchodzącego do silnika ( C)
o
temperatura oleju wychodzącego z silnika ( C)
o
temperatura głowic cylindrów ( C)
przepływ oleju przez silnik (kg/min)
ilość ciepła odprowadzana przez olej z silnika (kcal/min)
obroty wału korbowego (1/min)
ciśnienie ładowania (mmHg)
moc (KM)
jednostkowe zużycie paliwa (g/KMh)
czas wtrysku paliwa (ms)
poprawka chłodzenia głowicy (%)
o
temperatura paliwa ( C)
o
temperatura powietrza w kolektorze dolotowym ( C)
o
kąt otwarcia przepustnicy ( )

Druga niezaleŜna forma rejestracji wyników pomiarów jest wymagana w normie CS-E
w przypadku prób dowodowych.
Wszystkie próby obejmowały porównanie działania silnika bez awarii i z pojedynczą
awarią analizowanego czujnika podczas pracy silnika na 75% mocy nominalnej określonym
przez prędkości obrotową n=1910 obr/min i ciśnienie w rurach dolotowych Pk=745±15
mmHg (99,325±2 kPa). W czasie próby prowadzono ciągłą rejestrację parametrów pracy
silnika. Ocenie podlegała zmiana czasu wtrysku w czasie aktywnej awarii oraz zmiana
generowanej mocy, zuŜycia paliwa oraz temperatury głowic. Wartości zmierzone w czasie
awarii porównywano do tych uzyskanych w czasie pracy sprawnego układu. Próba określała
takŜe ewentualny spadek mocy w czasie awarii. Zasymulowano awarię kaŜdego z czujników
silnika.
Zgodnie z załoŜeniami działania układu sterowania wyłączenie pojedynczego czujnika
spowoduje automatyczne wykrycie awarii i przełączenie sterowania w tryb wykorzystania
jedynie jednego sprawnego czujnika. MoŜe to spowodować chwilową zmianę czasu wtrysku
jednak nie większą niŜ 3% w stanie ustalonym pracy silnika i nie więcej niŜ 7% w stanach
dynamicznych. Nie przewidywane są zmiany osiągów silnika (generowanej mocy, zuŜycia
paliwa i temperatur głowic) większe niŜ 5%.

4. Próby dowodowe
4.1. Awaria czujnika prędkości obrotowej
Na poniŜszym rysunku przedstawiono przebiegi czasu wtrysku i prędkości obrotowej
mierzone przez pierwszy i drugi podsystem sterujący podczas symulacji awarii czujnika RPM
nr 1 (rys. 2) oraz RPM nr 2 (rys. 3). Wyłączenie czujnika RPM nr 1 nastąpiło w 78 sekundzie
pracy układu. Wyłączenie czujnika RPM nr 2 nastąpiło w 40 sekundzie pracy układu.
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Rysunek 2. Przebieg czasowy czasu wtrysku i prędkości obrotowej podczas symulacji awarii czujnika RPM nr 1

Rysunek 3. Przebieg czasowy czasu wtrysku i prędkości obrotowej podczas symulacji awarii czujnika RPM nr 2

PoniŜej przedstawiono wyniki pomiarów parametrów pracy silnika w przypadku
awarii czujników RPM nr 1 (rys. 4) i RPM nr 2 (rys. 5) uzyskane w czasie awarii jak i w
czasie pełnej sprawności systemu.
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Rysunek 4. Wyniki pomiarów wybranych parametrów pracy silnika w przypadku awarii czujnika RPM nr 1

Rysunek 5. Wyniki pomiarów wybranych parametrów pracy silnika w przypadku awarii czujnika RPM nr 2

W systemie sterowania oba czujniki prędkości obrotowej wykrywają ten sam ząb koła
impulsowego. Oba czujniki podłączone są jednocześnie do obu podsystemów sterujących. Ze
względu na dokładności wykonania zabudowy sygnały z czujników przychodzą do jednostki
sterującej z niewielkim przesunięciem w czasie względem siebie. Do algorytmu
obliczeniowego uŜywa się tego sygnału, który nadejdzie wcześniej. Takie rozwiązanie
stosowane jest wyłącznie dla czujników prędkości obrotowej.
Analizując przebieg działania układu sterowania podczas awarii czujnika RPM nr 1
widoczne jest, Ŝe awaria czujnika powoduje chwilowe zmniejszenie prędkości obrotowej o 10
obr/min oraz zmniejszenie czasu wtrysku o 0,3 ms (co stanowi 5% zmiany czasu wtrysku).
Stan ten trwa 2 sekundy, a następnie układ powraca do swojej normalnej pracy. Potwierdzają
to wyniki pomiaru parametrów pracy silnika. Wywołanie awarii powoduje zmniejszenie mocy
(3,5%) oraz zwiększenie jednostkowego zuŜycia paliwa (2,5%). Temperatury głowic
praktycznie pozostały na stałym poziomie, a ich zmiana nie przekracza 5oC. Jest to jednak
normalny rozrzut pomiarów temperatury na stanowisku badawczym dla tego silnika.
Analizując przebieg działania układu sterowania podczas awarii czujnika RPM nr 2
widoczne jest, Ŝe awaria czujnika powoduje chwilowe zwiększenie prędkości obrotowej o 5
obr/min oraz zwiększenie czasu wtrysku o 0,1 ms (co stanowi 2% zmiany czasu wtrysku).
Zmiana ta trwa krótko - ok. 2 s., a czas wtrysku stabilizuje się natychmiast po awarii.
Potwierdza to pomiar parametrów pracy silnika. Wywołanie awarii powoduje minimalny
spadek mocy (0,8%) bez zmiany jednostkowego zuŜycia paliwa. Temperatury głowic
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praktycznie pozostały na stałym poziomie. Ich zmiana nie przekracza 5oC. Jest to jednak
normalny rozrzut pomiarów na stanowisku badawczym dla tego silnika.

4.2. Awaria czujnika ciśnienia powietrza
W systemie sterowania oba czujniki ciśnienia powietrza w rurach dolotowych mierzą
to samo ciśnienie. KaŜdy podsystem sterujący obsługuje swój własny czujnik. Informację o
ciśnieniu z drugiego czujnika otrzymywana jest z drugiego podsystemu za pośrednictwem
transmisji danych. Do algorytmu obliczeniowego uŜywa się średniej arytmetycznej z obu
odczytów, oceniając najpierw czy oba czujniki (wskazania) są prawidłowe. W przypadku
wykrycia wartości nieprawidłowej (wykraczającej poza dopuszczalne wskazania) jednostka
uŜywa do obliczeń jedynie wartości poprawnej Takie rozwiązanie stosowane jest równieŜ dla
czujników temperatury i ciśnienia paliwa oraz połoŜenia przepustnic.
Na rysunku 6. przedstawiono prędkość obrotową oraz czas wtrysku, zaś na rysunku 7.
sygnały z obu czujników MAP oraz wartości obliczeniowej stosowanej do wyznaczania czasu
wtrysku podczas symulowania awarii czujnika MAP nr 1. Awaria została aktywowana w 62
sekundzie pracy zaś dezaktywowana w 162 sekundzie.

Rysunek 6. Przebieg czasowy czasu wtrysku i prędkości obrotowej podczas symulacji awarii czujnika MAP nr 1
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Rysunek 7. Przebieg czasowy sygnałów z obu czujników MAP oraz wartości obliczeniowej MAP podczas symulacji
awarii czujnika MAP nr 1

Wyniki badań parametrów pracy silnika podczas awarii czujnika MAP nr 1 oraz w
czasie pełnej sprawności systemu przedstawiono na rysunku 8.

Rysunek 8. Wyniki pomiarów wybranych parametrów pracy silnika w przypadku awarii czujnika MAP nr 1

Na rysunku 9. przedstawiono prędkość obrotową oraz czas wtrysku, a na rysunku 10.
sygnały z obu czujników MAP oraz wartości obliczeniowej stosowanej do wyznaczania czasu
wtrysku podczas symulowania awarii czujnika MAP nr 2. Awaria została aktywowana w 62
sekundzie pracy zaś dezaktywowana w 158 sekundzie.
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Rysunek 9. Przebieg czasowy czasu wtrysku i prędkości obrotowej podczas symulacji awarii czujnika MAP nr 2

Rysunek 10. Przebieg czasowy sygnałów z obu czujników MAP oraz wartości obliczeniowej MAP podczas symulacji
awarii czujnika MAP nr 2

Wyniki badań parametrów pracy silnika podczas awarii MAP nr 2 oraz w czasie pełnej
sprawności systemu przedstawiono na rysunku 11.
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Rysunek 11. Wyniki pomiarów wybranych parametrów pracy silnika w przypadku awarii czujnika MAP nr 2

Awaria czujnika MAP nr 1 powoduje zanik jego sygnału, co automatycznie wywołuje
ustawienie jego wartości w sterowniku na wartość awaryjną wynoszącą 1 bar oraz wyłączenie
tej wielkości z obliczania wartości obliczeniowej wykorzystywanej do wyznaczenia czasu
wtrysku. Widoczne jest to w przełączeniu wartości obliczeniowej na równą wartości
prawidłowo działającego czujnika. Przełączenie to powoduje chwilowy błąd obliczania czasu
wtrysku wynikający z uśredniania wartości pomiarowych. Tak gwałtowna zmiana ciśnienia
wpływa na wyliczenie poprawki dynamicznej czasu wtrysku co powoduje chwilowe
zwiększenie czasu wtrysku do wartości 12 ms i następnie zmniejszenie w kolejnym cyklu na
0 ms. Takie zachowanie jest zgodne z załoŜeniami działania algorytmu sterującego. Skutkuje
to chwilowym zmniejszeniem prędkości obrotowej o 20 obr/min przez okres ok. 1 sekundy.
W czasie działania awarii czas wtrysku jest zwiększony o 0,1 ms (czyli 1,5%).
Prędkość obrotowa utrzymywana jest na stałym poziomie równym normalnej prędkości pracy
silnika.
Dezaktywacja awarii powoduje ponowne włączenie do algorytmu obliczeniowego
czujnika i wykorzystywanie obu sygnałów co prowadzi do minimalnego zmniejszenia
wartości obliczeniowej. Powoduje to równieŜ ponowne zadziałanie poprawki dynamicznej
skutkującej wyłączeniem wtrysku na 1 cykl obliczeniowy (1 wtrysk). Jest to takŜe
zachowanie zgodne załoŜeniami algorytmu sterującego.
Awaria czujnika MAP nr 1 powoduje niewielkie zwiększenie mocy silnika (0,5%)
oraz zmniejszenie jednostkowego zuŜycia paliwa (1,4%). Temperatury głowic praktycznie nie
zmieniły się.
Awaria czujnika MAP nr 2 powoduje identyczne zachowanie jak opisane powyŜej.
Przełączenie powoduje chwilowy błąd obliczania czasu wtrysku. Tak gwałtowna zmiana
ciśnienia wpływa na wyliczenie poprawki dynamicznej czasu wtrysku co powoduje chwilowe
zwieszenie czasu wtrysku do wartości 12 ms i następnie zmniejszenie w kolejnym cyklu na 0
ms. Takie zachowanie jest zgodne z załoŜeniami działania algorytmu sterującego. Skutkuje to
chwilowym zmniejszeniem prędkości obrotowej o 15 obr/min przez okres 1 sekundy.
W czasie działania awarii czas wtrysku jest zmniejszony o 0,1 ms (czyli 1,5%).
Prędkość obrotowa utrzymywana jest na stałym poziomie zgodnym z tym w przy pracy bez
awarii.
Dezaktywacja awarii powoduje ponowne włączenie do algorytmu obliczeniowego
czujnika i wykorzystywanie obu sygnałów co prowadzi do minimalnego zmniejszenia
wartości obliczeniowej. Powoduje to równieŜ ponowne zadziałanie poprawki dynamicznej i
wyłączenie wtrysku na 1 cykl obliczeniowy (1 wtrysk). Jest to takŜe zachowanie zgodne
załoŜeniami algorytmu sterującego.
Awaria czujnika MAP nr 2 nie spowodowała mierzalnej zmiany mocy silnika.
Temperatury głowic oraz jednostkowe zuŜycie paliwa równieŜ praktycznie się nie zmieniły.
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4.3. Awaria czujnika ET
W systemie sterowania czujnik temperatury silnika ET 1 mierzy temperaturę drugiego
cylindra, natomiast ET 2 - siódmego cylindra. Sygnały z czujników są wprowadzane do
zewnętrznych przetworników temperatury i dopiero tak przetworzone sygnały trafiają do
jednostki sterującej. Wartości tych sygnałów są róŜne. Do algorytmu obliczeniowego uŜywa
się większej z nich.
Na rysunku 12. przedstawiono prędkość obrotową oraz czas wtrysku, zaś na rysunku
13. sygnały z obu czujników ET oraz wartości obliczeniowej stosowanej do wyznaczania
czasu wtrysku podczas symulowania awarii czujnika ET nr 1. Awaria została aktywowana w
50 sekundzie pracy zaś dezaktywowana w 152 sekundzie.

Rysunek 12. Przebieg czasowy czasu wtrysku i prędkości obrotowej podczas symulacji awarii czujnika ET nr 1

Rysunek 13. Przebieg czasowy sygnałów z obu czujników ET oraz wartości obliczeniowej ET podczas symulacji
awarii czujnika ET nr 1
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Na rysunku 14. przedstawiono wyniki badań parametrów pracy silnika podczas awarii
czujnika ET nr 1 oraz w czasie pełnej sprawności systemu.

Rysunek 14. Wyniki pomiarów wybranych parametrów pracy silnika w przypadku awarii czujnika ET nr 1

Na rysunku 15. przedstawiono prędkość obrotową oraz czas wtrysku, zaś na rysunku
16. sygnały z obu czujników ET oraz wartości obliczeniowej stosowanej do wyznaczania
czasu wtrysku podczas symulowania awarii czujnika ET nr 2. Awaria została aktywowana w
39 sekundzie pracy zaś dezaktywowana w 172 sekundzie.

Rysunek 15. Przebieg czasowy czasu wtrysku i prędkości obrotowej podczas symulacji awarii czujnika ET nr 2

14

Rysunek 16. Przebieg czasowy sygnałów z obu czujników ET oraz wartości obliczeniowej ET podczas symulacji
awarii czujnika ET nr 2

Na rysunku 17. przedstawiono wyniki badań parametrów pracy silnika podczas awarii
czujnika ET nr 2 oraz w czasie pełnej sprawności systemu.

Rysunek 17. Wyniki pomiarów wybranych parametrów pracy silnika w przypadku awarii czujnika ET nr 2

Awaria czujnika temperatury głowic moŜe powodować zmianę wartości
obliczeniowej, wyznaczanej normalnie jako wartość największa z obu czujników. Ze względu
na charakter pracy przetwornika temperatury spadek sygnału nie następuje gwałtownie, a trwa
około 0,5 sekundy. Powoduje to opóźnienie reakcji systemu sterowania na awarię do chwili
uzyskania przez sygnał podawany z przetwornika wartości poza obszarem normalnych
wskazań. Ze względu na fakt, Ŝe temperatura ta wykorzystywana jest w algorytmie
chłodzenia silnika, zmiana czasu wtrysku będzie występować jedynie w przypadku
przekroczenia przez sygnał obliczeniowy wartości progowej. W analizowanym przypadku nie
przekroczono tej wartości. Nie zmieniło się zatem sterowanie czasem wtrysku.
W czasie pracy silnika w stanie awaryjnym układ pracuje poprawnie, a czas wtrysku
jest zgodny z czasem wtrysku przy pracy w pełni sprawnego systemu.
Dezaktywacja awarii i ponowne włączenie czujnika powoduje większy błąd
wyznaczania temperatury z powodu czasu potrzebnego na uruchomienie przetwornika
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temperatury. Okres ten trwa 7 sekund i w badanym punkcie pracy nie miał wpływu na czas
wtrysku.
Awaria nie wpłynęła na osiągi silnika. Nie zanotowano zmiany mocy ani zuŜycia
paliwa. Temperatury głowic pozostały niezmienione.
Ze względu na fakt, Ŝe sygnał czujnika ET nr 2 był mniejszy niŜ ET nr 1, przy awarii
ET nr 2 nie wystąpiła zmiana wartości obliczeniowej, a przez to takŜe działanie silnika nie
uległo zmianie.

5. Podsumowanie
Pomimo, Ŝe kaŜdy z opisanych czujników był innego typu oraz inaczej były
wykorzystywany w algorytmie sterowania, pojedyncza awaria kaŜdego z nich nie wpływa w
sposób znaczący (istotny) na pracę silnika.
Badania przeprowadzone wykazały, Ŝe pojedyncze awarie czujników nie powodują
utraty sprawności działania silnika. Silnik i układ sterowania działały normalnie bez
przekroczenia jakichkolwiek ograniczeń uŜytkowania silnika, ani jego wyłączenia.
W większości przypadków nie wystąpiła zmiana parametrów pracy silnika o więcej niŜ 5% i
nie wystąpiły wahania mocy przekraczające dopuszczalne granice.
PowyŜsze próby wykazały spełnienie wymagań punktu CS-E 50 b (1) i (2). W czasie
awarii nie wystąpiło przekroczenie jakichkolwiek ograniczeń uŜytkowania silnika (co spełnia
punkt CS-E 50 b (1)) oraz nie wystąpiło zgaśnięcie, niedopuszczalne wahania lub inne
niedopuszczalne zjawiska (co spełnia punkt CS-E 50 b (2)).
Jak wykazały próby dowodowe, opracowana konstrukcja jest w pełni odporna na
pojedynczą awarie czujnika. We wszystkich przebadanych przypadkach wystąpienie
pojedynczej awarii nie spowodowało utraty Sterowania Mocą co spełnia punkt CS-E 50 c (2).
Jednocześnie w Ŝadnym z analizowanych przypadków nie spowodowało pojawienia się
lub nie wskazywały na moŜliwość wystąpienia Niebezpiecznego Stanu Silnika. Spełnia to
wymagania punktów CS-E 50 c (3) i (4).
Oznacza to, Ŝe opracowana konstrukcja oraz algorytm sterowania odporny jest na
awarię pojedynczego czujnika.
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METODA OCENY GRUNTOWYCH NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH

Streszczenie
W pracy przedstawiono projekt metody oceny gruntowych nawierzchni lotniskowych
w aspekcie warunków współpracy kół podwozia samolotu z nawierzchnią. Zawarto podstawy
teoretyczne, dostępne metody pomiarowe możliwe do zastosowania w projektowanej
metodzie a także opisano projektowane rozwiązania. Przewiduje się, że przygotowywana do
wdrożenia metoda może przynieść znaczne korzyści w zakresie lepszego wykorzystania
licznych lotnisk trawiastych w Polsce, także w aspekcie bezpieczeństwa operacji lotniczych.
Słowa kluczowe: Naziemne operacje lotnicze, lotnictwo ogólne, samoloty, lotniska
gruntowe i darniowe, metody badawcze.
1. Wprowadzenie
Eksploatacja samolotów na lotniskach gruntowych, trawiastych lub innych
nieutwardzonych, wymaga spełnienia warunków co do rodzaju i stanu nawierzchni.
Odkształcalność nawierzchni naturalnych wpływa na pogorszenie trakcyjnych własności
kołowych elementów jezdnych w zakresie oporu toczenia i sczepności. Dodatkowo, zmiany te
są również funkcją chwilowego stanu gruntu, w tym wilgotności, która jest uwarunkowana
czynnikami pogodowymi. Zatem bezpieczeństwo i efektywność operacji lotniczych na
lotniskach o nawierzchni gruntowej lub trawiastej wymaga znajomości stanu nawierzchni i jej
przydatności dla ruchu konkretnych samolotów. Do oceny utwardzonych nawierzchni

lotniskowych stosuje się analityczne metody klasyfikacji przyjęte przez ICAO: LCN (Load
Classification Number) – obecnie już nie stosowana, ACN-PCN ( Aircraft Classification
Number – Pavement Classification Number) [4], a także metody doświadczalne, m. in. z
użyciem testera sczepności (Airport Surface Friction Tester, SARSYS Trailer Friction Tester
[1, 10, 17]) czy oprzyrządowanych pojazdów badawczych (np. CRREL Insrumented Vehicle
[18]). W tych przypadkach ocenie podlega głównie współczynnik sczepności, a metoda ma
zastosowanie do oceny nawierzchni utwardzonych w warunkach oblodzenia, wilgotności, itd.
[3, 10]. Należy nadmienić, iż przytoczone metody doświadczalne mają ograniczoną
stosowalność w odniesieniu do nawierzchni nieutwardzonych. Metody analityczne bazują na
modelach opisujących zachowanie się nawierzchni pod obciążeniem kół podwozia (model
Boussinesque’a, model Westergaarda, [9]). W pewnych sytuacjach (np. znaczna wilgotność
podłoża, różne rodzaje gruntów) własności predykcyjne tych modeli mogą okazać się
niewystarczające i przytoczone powyżej metody nie zapewniają precyzyjnej oceny
nawierzchni. Wynika stąd uzasadnienie dla wprowadzenia nowej metody, dostosowanej do
własności nawierzchni nieutwardzonych i uwzględniającej oddziaływania wzajemne w
układzie koło ogumione – nawierzchnia.
Jednym z priorytetów rozwoju regionalnego w krajach EU jest rozwój ruchu lotniczego w
regionie. Wykorzystanie lotnisk gruntowych do celów lotnictwa ogólnego (lotnictwo
gospodarcze, sanitarne, przewozy kurierskie, przewozy pasażerskie tzw. „aerotaxi”, lotnictwo
prywatne) może stanowić alternatywę oraz dopełnienie dla lotniska komunikacyjnego. Należy
nadmienić, iż w Unii Europejskiej lotniska gruntowe są ważnym elementem w sieci lotnisk
dla potrzeb lotnictwa ogólnego (GA – General Aviation), zaś sama branża stanowi
niezmiernie ważny czynnik stymulujący rozwój gospodarczy, szczególnie rozwój regionów.
Potwierdzają to liczne przykłady z państw Europy Zachodniej (Wielka Brytania, Francja,
Niemcy). Dlatego też, efekt wdrożenia metody oceny takich lotnisk dla szerszego ich
wykorzystania może stanowić pośrednio czynnik rozwoju tej gałęzi gospodarki. Należy
również nadmienić, iż pozytywne efekty wdrożenia tej metody mogą przynieść korzyści nie
tylko dla województwa lubelskiego ale także w innych regionach kraju.
2. Istota nowej metody
Ideą autorów było zaproponowanie zintegrowanej metody oceny warunków startu i
lądowania, uwzględniającej rodzaj i stan nawierzchni lotniska. Celem metody jest określenie
parametrów istotnych dla osiągów koła podwozia samolotu i wpływających na następujące
osiągi samolotu:
- długość rozbiegu i startu;
- długość dobiegu i lądowania;
- komfort załogi i pasażerów.
Parametry, o których mowa powyżej to współczynnik oporu toczenia koła samolotowego,
czepność oraz nierówności nawierzchni lotniska. Użytkownikami metody mają być
administratorzy lotnisk trawiastych lub gruntowych, natomiast bezpośrednimi beneficjentami
będą piloci wykonujący operacje lotnicze na tego typu lotniskach. Znając aktualne wartości
istotnych parametrów stanu nawierzchni lotniska, będzie możliwe wyznaczenie osiągów
danego samolotu i stwierdzenie możliwości bezpiecznego wykonania danej operacji.
Metoda składa się z następujących elementów:
- pomiar sczepności, realizowany przy użyciu wózka dynamometrycznego;
- pomiar współczynnika oporów toczenia, które na lotnisku o nawierzchni trawiastej lub
gruntowej stanowią znaczący czynnik ograniczający własności jezdne podwozia
kołowego;

- pomiar nierówności nawierzchni lotniska z wykorzystaniem bezkontaktowej metody
optycznej (LIDAR – Light Detection and Ranging);
- jako dopełnienie procedur pomiaru sczepności, współczynnika oporu toczenia oraz
nierówności nawierzchni opracowano oprogramowanie – aplikację mobilną, która służy do
wyznaczania długości startu samolotu, z uwzględnieniem wpływu rodzaju i stanu nawierzchni
lotniska.
Niniejsza praca przedstawia główne założenia, podstawy teoretyczne oraz szczegóły
zastosowanych rozwiązań.
3. Podstawy teoretyczne
3.1 Opór toczenia
Opór toczenia koła podwozia samolotu na nieutwardzonej nawierzchni gruntowej lub
trawiastej determinuje osiągi samolotu przy starcie i lądowaniu. Stinton [13] podaje wartości
współczynnika oporu toczenia dla lotniska trawiastego (0.05 i 0.08, odpowiednio dla trawy
krótkiej i trawy długiej oraz 0.13 dla trawy długiej mokrej). W efekcie, długość startu
typowego samolotu sportowego wzrasta o 10-25% w porównaniu do lotniska utwardzonego.
Ma to zasadnicze znaczenie w przypadku korzystania z coraz bardziej licznych i popularnych
lotnisk i lądowisk prywatnych lub rezerwowych. Filippone [8] podaje wzory do obliczania
długości rozbiegu lr oraz dobiegu ld w zależności od m.in. współczynnika oporu toczenia, ft i
czepności, µ:
lr =
2
ld =

ηP
V

mV 2
− ρACDV − f t mg
1

2 g (µ + f t )

(1)

2

1
4

(

)

ln 12 ρA(CD − f t CL )V 2 + mg (µ + f t ) (2)

gdzie: m – masa samolotu, V – prędkość oderwania, η – sprawność śmigła, P – moc silnika, A
– powierzchnia nośna, CD – współczynnik oporu szkodliwego, CL – współczynnik siły nośnej,
ρ – gęstość powietrza, g – przyspieszenie ziemskie.
Opór toczenia na nawierzchni nieodkształcalnej jest łatwy do wyznaczenia. Najczęściej
stosowane metody badawcze to hol dynamometryczny lub próba wybiegu. W przypadku
oporu toczenia na nawierzchniach odkształcalnych, przy niższych prędkościach możliwe
metody badawcze to hol dynamometryczny lub metoda pośrednia z wykorzystaniem pomiaru
głębokości koleiny.
Sytuacja komplikuje się w przypadku większych prędkości jazdy na nawierzchni
odkształcalnej. Mamy tu do czynienia z efektami dynamicznymi we wzajemnym
oddziaływaniu koło – grunt, związanymi z bezwładnością deformowanej gleby oraz z tzw.
efektem „spray”, czyli rozpryskiwania cząstek luźnych podłoża, gdy na skutek oddziaływania
koła cząsteczki te uzyskują dużą energię kinetyczną. Ponieważ tradycyjne metody holu
dynamometrycznego są mało dokładne w przypadku holowania samolotu, dostępne metody
badawcze ograniczają się do testów z użyciem specjalistycznego pojazdu badawczego
wyposażonego w tzw. „piąte koło” do badań oporu toczenia lub wózek dynamometryczny,
ewentualnie stosuje się pomiar sił działających w układzie koło – nawierzchnia, za pomocą
wieloskładnikowego czujnika zabudowanego na kole pojazdu.
Metoda wyznaczania oporu toczenia z zastosowaniem koła dynamometrycznego,
wprowadzona i zastosowana praktycznie przez autorów [11], polega na pomiarach sił

działających w układzie koło-nawierzchnia, na podstawie których wyznaczany jest
współczynnik oporu toczenia. Wyznaczenie współczynnika oporu toczenia w tej metodzie
opiera się na znajomości następujących wielkości:
- My – moment napędowy lub hamujący na kole pomiarowym;
- Fv – siła obciążenia pionowego koła
- rd – promień dynamiczny opony.
Współczynnik ft wyraża się wówczas wzorem:

ft =

My 1
×
(3)
rd
Fv

Pilotażowe badanie z użyciem pojazdu wyposażonego w sześcioskładnikowy dynamometr na
kole jezdnym na lotnisku trawiastym pokazano na rysunku 1. Podczas jazdy z prędkością ok.
3m/s wyznaczono moment oporów toczenia My oraz siłę obciążenia pionowego Fv dla
wybranego odcinka pomiarowego na pasie lotniska. Koło jezdne, na którym zainstalowano
dynamometr, było podczas próby kołem swobodnym. Dane pomiarowe uśredniono dla
zakresu, w którym obserwowano ustalenie się wartości mierzonych wielkości. Przykładowy
wykres My przedstawiono na rysunku 2. Należy zaznaczyć, że metoda pozwala na
wyznaczenie współczynnika oporu toczenia dla opony zabudowanej na kole
dynamometrycznym a w przypadku badań pilotażowych była to opona inna niż typowa opona
lotnicza. Dlatego też, na potrzebę proponowanej metody, zaprojektowano wózek
dynamometryczny z kołem samolotowym, opisany w rozdziale 4.

Rys. 1 Dynamometr wieloskładnikowy na kole jezdnym podczas pomiaru momentu MY na
lotnisku trawiastym
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Rys. 2 Przykładowy wynik pomiaru siły oporu toczenia koła ogumionego na nawierzchni
lotniska trawiastego.
Prędkość jazdy wpływa znacząco na opór toczenia. Mitschke [12] przedstawił składniki
współczynnika oporu toczenia opony samochodowej na nawierzchni utwardzonej
następująco:
4

V
 V 
f t = k R 0 + k R1
+ kR 4 
 (4)
100
 100 
gdzie: kR0, kR1, kR4 – współczynniki odnoszące się do poszczególnych zakresów prędkości
(odpowiednio 0 – 30 km/h, 30 – 120 km/h i powyżej 120km/h), wyznaczane doświadczalnie.
Wyznaczona w ramach prac [14] i [15] zależność sumarycznego współczynnika oporu
toczenia od prędkości jazdy (rys. 3), stanowi dowód na to, iż uwzględnianie prędkości jazdy
przy wyznaczaniu współczynnika oporu toczenia koła samolotu na lotnisku gruntowym lub
trawiastym jest niezbędne. Zastosowanie wózka dynamometrycznego ciągnionego za
samochodem terenowym umożliwi badanie współczynnika oporu toczenia na nawierzchni
lotniska w szerokim zakresie prędkości a także identyfikację składowych współczynnika ft,
jak we wzorze (4), z uwzględnieniem zjawisk wspomnianych na początku niniejszego
akapitu.
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Rys. 3 Wpływ prędkości jazdy na współczynnik oporów toczenia koła na nawierzchni
lotniska trawiastego

3.2 Sczepność
Rozpatrując koło toczące się po nawierzchni, zauważamy, że możliwe są dwa tryby
pracy:
- koło toczone, swobodnie obracające się wokół osi montażowej;
- koło napędzające lub hamujące, do którego przyłożono moment napędowy lub
hamujący.
W obszarze kontaktu bieżnika opony koła z podłożem powstaje składowa reakcji
stycznej w strefie styku koła z podłożem, ukierunkowana poziomo, lub równolegle do
stycznej do nawierzchni w punkcie jej przyłożenia a zgodnie z prawem Amontonsa wyraża
się elementarnym równaniem:
X = Fv µ (5)
gdzie: Fv – jest siłą pionową oddziaływania koła na nawierzchnię oraz µ czynnikiem
proporcjonalności, zwanym współczynnikiem tarcia lub w terminologii branżowej,
współczynnikiem przyczepności.
W terminologii lotniczej zamiast terminu przyczepność stosuje się sczepność, choć z
fizykalnego punktu widzenia są to pojęcia jednoznaczne, oczywiście w odniesieniu do
zjawisk towarzyszących toczeniu się koła z poślizgiem. Sczepność posiada fundamentalne
znaczenie w przypadku dobiegu, gdy samolot ma wytracić swoją energię kinetyczną na
sposób pracy siły tarcia [16]. Wówczas, im większy współczynnik sczepności, tym szybciej
samolot zatrzyma się na pasie. W przypadku lotnisk gruntowych lub trawiastych, szczególnie
o krótkim pasie, znajomość sczepności jest istotna pomimo, iż stosunkowo duże opory
toczenia pomagają w skróceniu dobiegu. Ważne jest ponadto stałe monitorowanie sczepności,
gdyż parametr ten pozostaje w ścisłej zależności od warunków pogodowych [1, 3].
Do pomiaru sczepności pasa utwardzonego lotniska komunikacyjnego używa się urządzeń
montowanych na pojeździe lub na przyczepce. Urządzenia te posiadają koło jezdne ogumione
na zawieszeniu umożliwiającym regulowany lub nastawny docisk pionowy oraz hamulec,
którego zadaniem jest takie ustalenie prędkości obrotowej koła, by wystąpił poślizg.
Zastosowanie wieloskładnikowego dynamometru do pomiaru sił i momentów na kole
jezdnym może być dobrym rozwiązaniem w przypadku nawierzchni gruntowych lub
trawiastych. Moment hamujący (lub napędowy), MY, mierzony przez to urządzenie jest
wielkością bazową dla wyznaczenia sczepności. Zależność między składową reakcji poziomej
a momentem MY wyraża poniższe równanie:
r
r r
M Y = r × X (6)
r
gdzie r jest w rozpatrywanym przypadku promieniem dynamicznym koła.
Ostatecznie, sczepność będzie wyznaczana z następującego równania:

µ=

My
r Fz

(7)

O ile pominięcie poślizgu wynikający z odkształcalności opony w kierunku wzdłużnym
dla koła toczonego nie spowoduje zmniejszenia ogólności rozważań, poślizg koła
napędzającego lub hamującego należy uwzględniać. W rozwiązaniu przyjętym przez autorów,
poślizg koła badanego będzie realizowany przez hamowanie.

3.3 Nierówności i chropowatość nawierzchni
W przypadku pasa nieodkształcalnego opis profilu nawierzchni metodami
analitycznymi można uzyskać stosując modele statystyczne, w których nawierzchnia jest
traktowana jako dwuwymiarowy, całkowicie jednorodny i izotropowy proces losowy [5].
Rolę charakterystyki nierówności nawierzchni pełni w tym przypadku funkcja gęstości
widmowej. Bezwzględne wartości chropowatości mieszczą się w przedziale 0,001 – 0,04m.
Dla nawierzchni lotniska trawiastego, o stosunkowo dużych nierównościach, z przedziału
0,01 – 0,2m stosuje się podobne metody opisu analitycznego, m.in. z wykorzystaniem teorii
chaosu. Dla celów metody oceny nawierzchni pod kątem dopuszczenia do użytkowania w
charakterze lotniska lub lądowiska, istotne jest opracowanie metody doświadczalnej,
bazującej na istniejących modelach analitycznych. Metoda taka powinna na podstawie jak
najprostszych pomiarów w warunkach polowych dać dokładną i jednoznaczną informację co
do aktualnej chropowatości nawierzchni.
Jednym z możliwych rozwiązań jest zastosowanie bezkontaktowej metody wyznaczania
profilu nawierzchni, z użyciem LIDAR-a, który jest urządzeniem optoelektronicznym,
wykorzystującym impulsową pracę lasera. Nanosekundowe impulsy o wysokiej energii,
wysyłane w kierunku obiektu rozpraszającego lub odbijającego, są rejestrowane przez
selektywny odbiornik (fotopowielacz) i analizowane widmowo. Najczęstsze zastosowanie
LIDAR-a to obserwacja i dokładna analiza ilościowo-jakościowa aerozolu zawartego w
powietrzu. Pomiar odległości jest pierwotną funkcją LIDAR-a, w tym przypadku urządzenie
działa w paśmie optycznym (światła widzialnego). Zasada pomiaru odległości polega na
pomiarze czasu przebiegu impulsu od lasera do obiektu i z powrotem. Pewną wadą tej metody
w odniesieniu do pomiarów dużych odległości jest wrażliwość na warunki atmosferyczne,
szczególnie wszelkiego rodzaju mgły i zamglenia, ale także rozkład temperatury na drodze
impulsu, pionowe i poziome ruchy powietrza.
4. Zastosowane rozwiązania
4.1 Wózek dynamometryczny
Zaprojektowano i skonstruowano wózek dynamometryczny, wleczony za pojazdem
samochodowym, przy czym między główną ramą wózka a pojazdem zastosowano połączenie
rozłączne o dużej sztywności. Rama uchylna, zawieszona wahliwie, umożliwia realizację
zmiennego obciążenia pionowego, zadawanego na koło testowe z użyciem siłownika. Na
ramie pośredniej zabudowano kompletny podzespół podwozia samolotu PZL 104 Wilga 35A,
wraz z oryginalnym wahaczem i kołem podwozia głównego. Takie rozwiązanie konstrukcji
wózka zapewnia odwzorowanie kinematyki oryginalnego podwozia samolotu Wilga a
dodatkowo umożliwia zadawanie zmiennego obciążenia pionowego, co jest korzystne w
przypadku symulacji rozbiegu lub dobiegu samolotu, kiedy to zmienna z prędkością siła
nośna odciąża podwozie. Konstrukcja wózka przedstawiona jest na rysunku 4.
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Rys. 4. Schemat wózka dynamometrycznego do badań współpracy koła samolotu z
nawierzchnią
Zakres wartości obciążenia pionowego jest ograniczony przede wszystkim masą
całkowitą pojazdu bazowego i w przypadku zabudowy wózka na odpowiednio ciężkim
samochodzie, zakres ten można będzie zwiększyć. Przewiduje się zakres praktycznych
prędkości prób 0 – 60km/h, choć stan nawierzchni badanej może ograniczyć prędkość prób ze
względu na niebezpieczne drgania. Zasadniczo, próby z użyciem wózka będą polegały na
wielokrotnych przejazdach po badanej nawierzchni z zastosowaniem trzech trybów pracy
koła badanego:
- toczenie swobodne – wyznaczanie współczynnika oporów toczenia;
- hamowanie – wyznaczanie sczepności.
Wózek wyposażono w aparaturę pomiarowo-badawczą umożliwiającą następujące pomiary:
- pomiar siły obciążenia pionowego oraz siły wzdłużnej (oporów toczenia koła);
- pomiar prędkości obrotowej koła badanego, niezbędnej do wyznaczenia poślizgu koła.
4.2 Wieloskładnikowy dynamometr na kole jezdnym
Ważnym podzespołem konstrukcji wózka jest koło podwozia głównego wraz z
zintegrowanym wieloskładnikowym dynamometrem do pomiaru sił i momentów działających
podczas jazdy. Dynamometr zaprojektowano i skonstruowano w oparciu o technikę
tensometrii elektrooporowej. Pomiar realizowany jest przez dwa niezależne elementy
sprężyste, z których jeden mierzy moment hamujący MY, zaś drugi, pozostałe składowe (FZ,
FY, FZ oraz MZ i MX). Koło podwozia wraz z dynamometrem pokazano na rysunku 5. W
konstrukcji dynamometru zintegrowano kompletną elektronikę odpowiedzialną za
formowanie sygnałów analogowych a także mikroprocesorowy system bezprzewodowego
przesyłu danych z koła do komputera pokładowego.

Rys. 5 Koło podwozia głównego samolotu PZL 104 Wilga 35A z dynamometrem
wieloskładnikowym
4.3 Bezprzewodowy system pomiarowy
System pomiarowy zbudowano na bazie mobilnej platformy zarządzania
eksperymentem (laptop, tablet, smartfon, telefon, itp.) opartej o system operacyjny Android.
Oprogramowanie działające pod kontrolą systemu operacyjnego Android umożliwia
pobieranie, na drodze łączności bezprzewodowej danych zmierzonych przez moduł
pomiarowy: sił, momentów działających na kole wózka dynamometrycznego (Fx, Fy, Fz, Mx,
My, Mz) oraz wartości prędkości obrotowej koła. Program umożliwia również: rejestrację
zgromadzonych danych, wizualizację wyników pomiarów w czasie rzeczywistym oraz
obliczanie współczynnika oporu toczenia i współczynnika sczepności po zakończeniu
pomiarów.
Układem kondycjonowania sygnału składa się z 16-bitowego, 8-kanałowego
przetwornika analogowo-cyfrowego działającego zasadzie sukcesywnej aproksymacji (SAR –
Successive Approximation Register) o maksymalnej częstotliwości próbkowania sygnału 115
ksps (kilo samples per second), systemu akwizycji danych opartego na mikrokontrolerze 32bitowym o architekturze ARM Coretex M3 oraz modułu Bluetooth 2.0 klasy 1 o zasięgu
ponad 600m. Zadaniem mikrokontrolera jest zarządzanie akwizycją danych, wstępna obróbka
i filtrowanie sygnału cyfrowego oraz utrzymywanie łączności bezprzewodowej z mobilną
platformą zarządzania eksperymentem.
Niewątpliwą zaletą, z punktu widzenia użytkownika, prezentowanego systemu
pomiarowego jest zastosowanie mobilnej platformy zarządzania eksperymentem opartej o
system Android, który dedykowany jest do obsługi urządzeń przenośnych. Obsługa aplikacji
opartych o system Android jest łatwa i intuicyjna, dobrze sprawdza się w pojeździe, w
warunkach ruchu, jak i poza pojazdem np. w niesprzyjających warunkach pogodowych.
Szeroki wybór urządzeń mobilnych, o różnych cechach konstrukcyjnych i funkcjonalnych
(czas pracy na baterii, wielkość i typ ekranu dotykowego, obecność modułu GPS lub aparatu
cyfrowego, obecność systemu łączności bezprzewodowej – bluetooth, Wi-Fi, 3G, LTE (4G),
itp.) umożliwia łatwe rozbudowanie i dostosowanie platformy pomiarowej do konkretnych
wymagań użytkownika. Dodatkowe aplikacje dostępne na rynku, często darmowe, które
mogą działać równolegle do oprogramowania obsługującego pomiary, pozwalają na jeszcze
lepszą konfigurację systemu do określonych zadań. Możliwa jest np. automatyczna
synchronizacja lub backup danych pomiarowych na inny komputer, zapisywanie danych w

tzw. „chmurze”, znakowanie danych za pomocą
dokumentacja fotograficzna eksperymentu i wiele innych.

współrzędnych

geograficznych,

4.4 Wyznaczanie profilu nawierzchni lotniska trawiastego za pomocą LIDAR-a
Skanowanie i tworzenie numerycznego profilu nawierzchni realizowane jest w
praktyce przy użyciu dalmierzy laserowych, przy czym ich zasięg wynosi do ok. 1m.
Dalmierz jest montowany na wysięgniku pojazdu testowego a pomiaru dokonuje się podczaj
jazdy. Ideą autorów jest zbadanie możliwości wykorzystania LIDAR-a o parametrach
umożliwiających skanowanie nawierzchni lotniska z pokładu lecącego samolotu, co wymusza
zwiększenie zasięgu lasera do ok. 500m. Schemat ideowy LIDAR-a przedstawiono na
rysunku 6. Impuls laserowy jest formowany optycznie w układzie zwierciadeł wklęsłych a
następnie w soczewce teleskopu. Odbity impuls laserowy wraca do teleskopu, skąd jest
przekazywany na fotopowielacz a następnie do układu pomiarowego, w którym następuje
digitalizacja. Cyfrowy sygnał pomiarowy podlega analizie, przy czym możliwe są różne
algorytmy analizy sygnałów [4].
1
3
4
6

2

5

Rys. 6 Schemat LIDAR-a. Oznaczenia: 1 –laser impulsowy, 2 – dzielnik, 3 – teleskop, 4 –
fotopowielacz, 5 – licznik, 6 – obróbka i analiza sygnałów.
Nierówności nawierzchni lotniska gruntowego lub trawiastego mogą być opisane
parametrem średniej kwadratowej lub wartości skutecznej. Jeśli jako miarę bezwzględną
nierówności nawierzchni przyjmiemy ich wysokość, z w funkcji wymiaru liniowego jako
zmiennej – długości, x (w przypadku analizy powierzchni będzie to zależność dwu
zmiennych, długości i szerokości badanej powierzchni), wówczas wartość skuteczna
nierówności może być wyrażona następująco:

z SK =

x 0 + xi
1
x

∫z

2

( x)dx (8)

x0

Tzw. chmury punktów, otrzymywane z LIDAR-a umożliwiają, poprzez zastosowanie
dostępnych i sprawdzonych algorytmów, wyznaczanie wartości średniej kwadratowej dla
wybranego zakresu skanowanej nawierzchni. Idea skanowania z powietrza ma ważną zaletę w
stosunku do skanowania z użyciem LIDAR-a zabudowanego na pojeździe. Zaleta polega na
braku konieczności kompensacji pionowego ruchu nadwozia wraz z zabudowanym LIDARem, wynikającego z nierówności, które wzbudzają drgania. Natomiast niekorzystne w
przypadku zastosowania LIDAR-a do badań z powietrza jest to, że parametry pracy
urządzenia muszą uwzględniać dużo większą prędkość poziomą w locie samolotu. Chodzi o
czas trwania impulsu laserowego, nie dłuższy niż 1 nS oraz odpowiadające temu parametrowi
charakterystyki pozostałych urządzeń wchodzących w skład LIDAR-a.
4.5 Oszacowanie niepewności pomiarów oraz dokładności proponowanej metody
Dynamometr zastosowany w konstrukcji wózka dynamometrycznego jest urządzeniem
pomiarowym klasy 1, zatem przy pełnym zakresie dla toru pomiarowego związanego z
momentem hamującym (napędowym), błąd pomiaru współczynnika oporu toczenia lub
sczepności wynosi +/- 0,0033 w warunkach laboratoryjnych. Biorąc pod uwagę czynniki
zewnętrzne wpływające na pomiar (przede wszystkim nierówności i niehomogeniczność
nawierzchni) które manifestują się rozrzutem wartości mierzonych, niepewność pomiaru w
warunkach rzeczywistych wynosi 0,0075. Jeśli do wyznaczania długości drogi startu lub
lądowania zastosowane zostaną wzory cytowane powyżej, wówczas błąd metody,
wyznaczony sposobem różniczki zupełnej wyniesie odpowiednio 25 i 30 m (dla startu i
lądowania). Bardziej precyzyjne oszacowanie dokładności metody będzie wymagało analizy
kowariancji zmiennych losowych wielkości wchodzących do wzorów (1) i (2), zgodnie ze
znanymi algorytmami, opisanymi np. w pracy [2].
5. Podsumowanie
W pracy przedstawiono opis metody oceny stanu nawierzchni lotnisk gruntowych lub
trawiastych ze szczególnym uwzględnieniem parametrów wpływających bezpośrednio na
osiągi samolotu podczas startu, lądowania lub kołowania. Na podstawie przesłanek
teoretycznych oraz analizy literatury przedmiotu, wybrano następujące parametry nawierzchni
lotniska jako istotne i podlegające oznaczaniu: współczynnik oporu toczenia, sczepność oraz
chropowatość nawierzchni skwantyfikowana jako średnia kwadratowa wysokości
nierówności w funkcji długości badanego profilu nawierzchni. Przedstawiono i opisano
proponowane rozwiązania, w tym wózek dynamometryczny z kołem pomiarowym, służący
do wyznaczania współczynnika oporu toczenia i sczepności, także w funkcji prędkości jazdy
oraz projekt LIDAR-a do skanowania nawierzchni lotniska z pokładu lecącego samolotu.
Szacowana dokładność metody na podstawie niepewności pomiarów z użyciem
proponowanych urządzeń wynosi ok 10m dla długości startu i lądowania typowego samolotu
klasy GA.
Potencjalni odbiorcy proponowanej metody to bezpośrednio służby naziemne
utrzymania i kontroli ruchu lotniskowego, działające na rzecz lotnisk. Pośrednio,
beneficjentami proponowanej metody będą następujące podmioty:
- aerokluby oraz lotnictwo sportowe korzystające na co dzień z lotnisk gruntowych,
szczególnie w zakresie poprawy bezpieczeństwa;

- małe średnie przedsiębiorstwa korzystające z przewozów regionalnych;
- prywatni użytkownicy samolotów.
Acknowledgments: Praca wykonana w ramach Projektu badawczego
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Wpływ parametrów technologicznych na przebieg procesu obciskania
obrotowego
Słowa kluczowe: obciskanie obrotowe, drążone wałki wielostopniowe, MES
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej procesu obciskania obrotowego
skrajnych stopni odkuwki wielostopniowego wałka drążonego. Symulacje numeryczne procesu
przeprowadzono metodą elementów skończonych (MES), przy zastsowaniu komercyjnego pakietu
oprogramowania Simufact Forming w wersji 11.0. Omówiono obszar wykorzystania elementów
drążonych w przemyśle i przybliżono korzyści płynące z ich stosowania. Poprzez modelowanie
numeryczne określono wpływ podstawowych parametrów obciskania obrotowego (stopnia gniotu δ,
grubości ścianki go, początkowej średnicy wsadu D, prędkości postępowej v i obrotowej n narzędzi)
na kształt otrzymanych wyrobów. Wyznaczono parametry siłowe procesu siły nacisku narzędzi
i momenty obrotowe. Opisane rezultaty badań numerycznych potwierdzają możliwość wytwarzania
odkuwek wielostopniowych wałków drążonych ze wsadu w postaci odcinków rury metodami obróbki
plastycznej.

1.

Wstęp
Obciskanie obrotowe jest nowoczesnym procesem kształtowania plastycznego metali

i ich stopów. Obecnie jest ono stosowane głównie do miejscowej redukcji przekroju
poprzecznego elementów drążonych (półfabrykatów tłoczonych, rur, tulei i innych). Proces
charakteryzuje się szeregiem zalet, wynikających z kinematyki ruchu narzędzi [5, 8]. Podjęto
zatem prace badawcze nad rozszerzeniem możliwości technologicznych obciskania
obrotowego, i zaproponowano jego stosowanie do kształtowania bardziej złożonych części
maszyn, typu wielostopniowe wałki i osie drążone.
Powszechną tendencją, obserwowaną w światowym przemyśle jest wzrastające
zapotrzebowanie na elementy drążone, które coraz częściej wypierają pełne zamienniki
[4, 11]. Związane jest to przede wszystkim z dążeniem do obniżania kosztów produkcji oraz
eksploatacji maszyn. Jednym ze sposobów zmniejszenia kosztów wytwarzania jest

1

ograniczenie zużycia materiałów i robocizny dzięki zastosowaniu wyrobów rurowych
w miejsce dotychczas stosowanych elementów litych. Drążone odpowiedniki części maszyn
posiadają porównywalne do elementów pełnych własności wytrzymałościowe (przy
obciążeniach zginających i skręcających), przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu ich
masy. W konsekwencji urządzenia, w skład których wchodzą wyroby drążone są lżejsze,
a przez to zużywają mniej energii i są bardziej przyjazne dla środowiska (mniejsze zużycie
paliw i mniejsza emisja spalin). Stąd są one coraz częściej stosowane, w przemyśle
motoryzacyjnym i lotniczym, gdzie zmniejszenie masy pojazdów oraz maszyn latających
pozwala zwiększyć osiągi techniczne (moc, prędkość, ładowność, zwrotność itp.)
i jednocześnie zmniejszyć koszty ich eksploatacji [1, 10, 12].
Rozwijając procesy rotacyjnego kształtowania metali i ich stopów, opracowano
w Politechnice Lubelskiej nowatorską metodę obciskania

obrotowego, którą można

zastosować do wytwarzania osiowosymetrycznych odkuwek drążonych osi i wałków [6, 7].
Zaproponowana technologia pozwala na kształtowanie odkuwek z półfabrykatów w postaci
odcinków handlowych rur lub tulei przy pomocy prostych konstrukcyjnie narzędzi.
W celu określenia warunków stabilności kształtowania ze względu na możliwość
wystąpienia zakłóceń w postaci niekontrolowanego poślizgu (utrata zdolności do
wykonywania ruchu obrotowego przez wyrób kształtowany) oraz zgniecenia odkuwki, a także
w celu ustalenia związków zachodzących między poszczególnymi parametrami procesu
przeprowadzono szereg symulacji numerycznych obciskania obrotowego.
2.

Istota procesu obciskania obrotowego
Obciskanie

obrotowe

polega

na

kształtowaniu

półfabrykatu

trzema

rolkami

cylindrycznymi, obracającymi się w tym samym kierunku, które jednocześnie przemieszczają
się promieniowo w kierunku osi kształtowanego elementu. Wsad w kształcie odcinka rury lub
tulei umieszczony jest między rolkami i w trakcie obciskania obracany jest przez narzędzia
dookoła własnej osi. W efekcie oddziaływania narzędzi następuje zmiana średnicy
zewnętrznej wyrobu, czemu towarzyszy wzrost grubości ścianki wsadu. Zwiększenie grubości
ścianki ukształtowanych wyrobów można uznać za zjawisko korzystne ze względów
wytrzymałościowych. Wyroby kształtowane proponowaną metodą charakteryzują się
osiowosymetrycznym kształtem. W stosunku do obecnie stosowanych technik wytwarzania
wyrobów drążonych, obciskanie obrotowe ma szereg zalet, z których najważniejsze to:
polepszenie własności wytrzymałościowych wyrobu, zwiększenie wydajności produkcji,

2

mniejsze koszty wdrożeniowe i produkcyjne oraz stosunkowo prosta mechanizacja
i automatyzacja procesu.
Przykładowy proces kształtowania wielostopniowego wałka drążonego (z dwoma
skrajnymi przewężeniami) metodą obciskania obrotowego pokazano na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat procesu obciskania obrotowego osiowosymetrycznej odkuwki drążonej, w którym
trzy narzędzia wykonują ruch obrotowy i jednocześnie przemieszczają się w kierunku osi wsadu:
1, 2, 3 – kształtowe rolki robocze, 4 – wsad w postaci odcinka rury, 5 – wyrób; a) początek procesu,
b) koniec procesu

Cechą charakterystyczną procesu obciskania obrotowego jest stopniowa redukcja
średnicy półfabrykatu (rys. 2) przez obracające się narzędzia, którą można zdefiniować
stopniem gniotu:

δ = D/d,

(1)

gdzie: D – średnica zewnętrzna półfabrykatu przed procesem, d – średnica zewnętrzna czopa
po procesie obciskania.
Redukcja średnicy wsadu powoduje promieniowy kierunek płynięcia materiału, w wyniku
którego następuje zwiększenie grubości ścianki o ∆g w stosunku do wartości początkowej
zastosowanej rury (wsadu):

∆g = g - go,

(2)

gdzie: g – grubość ścianki ukształtowanej odkuwki, go – grubość ścianki wsadu.
W trakcie kształtowania metal przemieszcza się również wzdłuż osi odkuwki, co powoduje
zwiększenie jej długości o ∆l w stosunku do długości początkowej wsadu:

∆l = l - lo,
gdzie: l – długość odkuwki, lo – długość wsadu.
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(3)

Oczywistym jest, że wzrost grubości ścianki oraz długości odkuwki jest zależny od
zastosowanych parametrów obciskania. Szczególnie istotne znaczenie ma wartość przyjętego
stopnia gniotu δ, stosunek początkowej grubości ścianki go do średnicy początkowej wsadu
go/D oraz stosunek prędkości postępowej v narzędzi w kierunku osi wsadu do ich prędkości
obrotowej n.

a)

b)

Rys. 2. Kształt i wymiary wsadu zastosowanego w procesie obciskania obrotowego – a) oraz
ukształtowanej odkuwki z dwoma skrajnymi czopami – b)

3.

Analiza

numeryczna

obciskania

obrotowego

zewnętrznego

stopnia

osiowosymetrycznej odkuwki drążonej
Celem określenia wpływu wybranych parametrów (δ, go/D i v/n) procesu obciskania
obrotowego na wzrost grubości ścianki ∆g oraz długości odkuwki ∆l wykonano szereg
symulacji numerycznych kształtowania drążonej odkuwki ze skrajnymi czopami. Model
geometryczny jednego z analizowanych procesów obciskania obrotowego, w którym dla
skrócenia czasu obliczeń zastosowano symetrię kształtowania przedstawiono na rys. 3.
Obliczenia wykonano metodą elementów skończonych (MES), przy użyciu pakietu
oprogramowania Simufact Forming w wersji 11.0, który w przeszłości wielokrotnie był
stosowany do analizy rotacyjnych procesów kształtowania plastycznego metali i stopów,
a otrzymane wyniki z powodzeniem były weryfikowane w czasie badań doświadczalnych
[2, 9, 3].
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Rys. 3. Model geometryczny procesu obciskania obrotowego skrajnych stopni drążonej odkuwki wałka
(opis w tekście)

Model składał się z trzech jednakowych rolek wielostopniowych – 1, 2, 3 oraz wsadu – 4.
Narzędzia (rolki) obracają się ze stałą prędkością n1 = 60 obr/min w tym samym kierunku
oraz przemieszczają w kierunku osi wsadu ze stałymi prędkościami v. Wsad stanowi rura
o średnicy zewnętrznej ∅ 42,4 mm, długości lo = 120 mm oraz grubości ścianki go.
Półfabrykat modelowano za pomocą ośmiowęzłowych elementów sześciennych pierwszego
rzędu. Grubość początkową ścianek półfabrykatów go przyjęto według ich dostępności
w handlu i wynosiły one odpowiednio: 3 mm, 5 mm, 7 mm, 9 mm oraz 11 mm. Założono
przy tym, że półfabrykaty są wykonane ze stali konstrukcyjnej węglowej w gatunku C45.
Materiał ten jest powszechnie stosowany na wszelkiego rodzaju koła zębate, wały, osie, wałki
uzębione, korbowody i inne średnio obciążone elementy maszyn. Model materiałowy stali
C45 zaczerpnięto z bazy danych oprogramowania Simufact Forming, a przykładowe krzywe
płynięcia przedstawiono na rysunku 4. Pozostałe parametry przyjmowane w obliczeniach to:
temperatura początkowa wsadu – 1150 °C, sztywny model narzędzi o stałej temperaturze 150
°C, czynnik tarcia na powierzchni styku metal-narzędzie m = 1, współczynnik wymiany
ciepła między materiałem a narzędziem – 10 kW/m2K oraz między materiałem a otoczeniem
– 0,2 kW/m2K.
W trakcie symulacji numerycznych założono, że we wszystkich wariantach narzędzia
(rolki kształtowe) obracają się ze stałą prędkością, natomiast parametrem, który jest
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zmieniany w trakcie procesu to prędkość przemieszczania się trzech rolek w kierunku osi
wsadu. Zmieniano również wartość stopnia gniotu δ w zakresie od 1,2 do 2,1 oraz grubości
ścianek półfabrykatów. Zestawienie głównych parametrów, przy których prowadzono
symulacje obciskania obrotowego skrajnych stopni odkuwki wałka drążonego zamieszczono
w tabeli 1.

a)

b)

Rys. 4. Krzywe płynięcia stali C45: a) dla prędkości odkształcenia 0,1 s-1, b) dla prędkości
odkształcenia 100 s-1
Tab. 1. Parametry technologiczne stosowane w trakcie symulacji MES procesu obciskania
obrotowego skrajnego stopnia
Prędkość obrotowa narzędzi
Prędkość liniowa narzędzi [mm/s]
Stosunek prędkości postępowej do
obrotowej
Średnica zewnętrzna półfabrykatu
Grubość ścianki
Stosunek grubości ścianki do średnicy
wsadu
Stopień gniotu

n
[obr/min]
v
[mm/s]
v/n
[mm/obr]
D
[mm]
go
[mm]

60
0,5

1

2

4

6

8

10

0,46

0,92

1,84

3,69

5,54

7,38

9,23

42,4

go/D

δ

3

5

7

9

11

0,07

0,12

0,16

0,21

0,26

1,2

1,5

1,8

2,1

W efekcie wykonanych obliczeń uzyskano możliwość przeanalizowania kinematyki
płynięcia materiału w procesie obciskania obrotowego odkuwek drążonych. Na rysunku 5
przedstawiono progresję kształtu wyrobu w zależności od stopnia zaawansowania procesu
dla jednego z rozważanych przypadków obciskania. Wyraźnie widać, iż w wyniku redukcji
średnicy zewnętrznej wsadu następuje przemieszczanie materiału w kierunku osi odkuwki,
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co powoduje wzrost grubości ścianki. Można zaobserwować również przemieszczenia
materiału

wzdłuż

osi

odkuwki,

szczególnie

w

obszarach

przypowierzchniowych,

co przyczynia się do zwiększenia jej długości w stosunku do długości początkowej wsadu
oraz utworzenia wklęsłych powierzchni czołowych (lei). W ostatnim etapie obciskania
wyłączany jest ruch postępowy narzędzi, a pozostawiany ruch obrotowy. W efekcie następuje
skalibrowanie kształtu odkuwki i usunięcie nierówności powstałych w początkowych fazach
procesu.
25%

50%

75%

100%

Rys. 5. Wyznaczona numerycznie progresja kształtu odkuwki wałka drążonego z zaznaczonym
rozkładem intensywności odkształcenia
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Na rysunku 5 przedstawiono rozkłady intensywności odkształcenia na powierzchni
i w przekroju kształtowanego półfabrykatu. W obszarze oddziaływania narzędzi materiał jest
odkształcany na wskroś, w wyniku czego płynie on w kierunku osi wsadu, a odkształcenia nie
są jednorodne w przekroju obciskanych stopni. W obszarach przypowierzchniowych materiał
podlega większym odkształceniom w stosunku do stref centralnych (zlokalizowanych
w pobliżu ścianki wewnętrznej). Jest to charakterystyczne dla rotacyjnych procesów obróbki
plastycznej i wiąże się z kinematyką procesu, w którym występują duże różnice prędkości
obwodowych kształtowanego półfabrykatu (ze względu na zmieniający się promień narzędzi).
W efekcie dochodzi do poślizgów pomiędzy kształtowanym materiałem, a narzędziami
i generowania znacznych odkształceń w kierunku obwodowym (przez siły tarcia).
W trakcie symulacji numerycznych określono wpływ podstawowych parametrów
kształtowania (δ, go/D i v/n) na wzrost grubości ścianki ∆g oraz długości odkuwki ∆l.
W rezultacie prowadzonych obliczeń stwierdzono, że:
 wzrost wartości stopnia gniotu δ w zakresie od 1,2 do 2,1 powoduje zwiększenie
grubości ścianki ∆g oraz zwiększenie długości odkuwki ∆l (rys. 6),
40

3

Wzrost grubości

Wzrost grubości ścianki ∆g, mm

30

2

20
1.5

10

Wzrost długości odkuwki ∆l, mm

Wzrost długości

2.5

1

0

0.5

1

1.2

1.4

1.6
1.8
Stopień gniotu δ

2

2.2

Rys. 6. Wpływ stopnia gniotu δ na wzrost grubości ścianki oraz długości obciskanej odkuwki,
wyznaczony przy: go = 5 mm, v = 6 mm/s

 wzrost prędkości postępowej narzędzi v w stosunku do ich prędkości obrotowej n
powoduje intensywne zwiększenie grubości ścianki ∆g oraz obniżenie wydłużenia
odkuwki ∆l (rys. 7),
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2.4

20
Wzrost grubości

18

1.6

16

1.2

14

0.8

12

0.4

Wzrost długości odkuwki ∆l, mm

Wzrost grubości ścianki, ∆g, mm

Wzrost długości

2

10
0

2

4
6
Stosunek prędkości v/n

8

10

Rys. 7. Wpływ prędkości przemieszczania się promieniowego narzędzi w stosunku do ich
prędkości obrotowej na zmianę grubości ścianki oraz długości odkuwki wyznaczony przy: δ = 1,5,
go = 7 mm

 zwiększenie stosunku grubości początkowej ścianki go do średnicy wsadu D (go/D)
powoduje zmniejszenie przyrostu grubości ∆g ścianki oraz zwiększenie wydłużenia
odkuwki ∆l (rys. 8).
100

4

Wzrost grubości

80

2

60

1

40

0
0.04

Wzrost długości odkuwki ∆l, mm

Wzrost grubości ścianki ∆g, mm

Wzrost długości

3

20
0.08

0.12

0.16
0.2
Stosunek go/D

0.24

0.28

Rys. 8. Wpływ grubości początkowej ścianki w stosunku do średnicy wsadu na zmianę grubości
ścianki oraz długości odkuwki, wyznaczony przy: δ = 2,1, v = 8 mm/s

Równie ważnymi parametrami, które analizowano podczas prowadzonych symulacji
numerycznych były przebiegi sił i momentów kształtowania. Trafne oszacowanie wartości
maksymalnych tych parametrów ułatwia poprawne opracowanie technologii oraz konstrukcji
narzędzi i agregatu kuźniczego. Ponadto znajomość charakterystyk siłowych pozwala w łatwy
sposób monitorować przebieg procesu pod kątem pojawienia się zjawisk, zakłócających jego
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stabilny przebieg. Przykładowe przebiegi parametrów siłowych (siły nacisku narzędzia oraz
momentu obrotowego) wyznaczone MES w trakcie symulacji obciskania obrotowego
przedstawiono na rysunkach 9 i 10.
200
go = 3 mm
go = 5 mm
go = 7 mm

160
siła nacisku narzędzia, kN

go = 9 mm
go = 11 mm
120

80

40

0
0

0.4

0.8
czas, s

1.2

1.6

Rys. 9. Wyznaczony numerycznie przebieg sił nacisku narzędzia w procesie obciskania
obrotowego dla: δ = 1,5, v = 6 mm/s
1600
go = 3 mm
go = 5 mm
go = 7 mm
go = 9 mm

Moment obrotowy, Nm

1200

go = 11 mm

800

400

0
0

0.4

0.8
Czas, s

1.2

1.6

Rys. 10. Wyznaczony numerycznie przebieg momentu obrotowego na jednym narzędziu w
procesie obciskania obrotowego dla: δ = 1,5, v = 6 mm/s

Cechą charakterystyczną otrzymanych rozkładów jest ich zbliżony kształt, przy czym ze
wzrostem grubości ścianki wsadu, zwiększają się wartości siły nacisku narzędzi i momentu
obrotowego. Proces obciskania odkuwki można podzielić na dwa podstawowe etapy.
W pierwszym etapie procesu przemieszczające się promieniowo narzędzia redukują średnicę
zewnętrzną wsadu, czemu towarzyszy stopniowy wzrost parametrów siłowych. Pod koniec
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pierwszej fazy obciskania widoczny jest gwałtowny wzrost sił i momentów, wywołany
kontaktem środkowego stopnia odkuwki (nieodkształcanego) z narzędziami. W drugim
etapie, podczas kalibrowania (wyłączony jest ruch postępowy narzędzi) usuwane są
nierówności powstałe w pierwszej fazie obciskania. W rezultacie obserwuje się gwałtowny
spadek parametrów siłowych procesu.
4.

Podsumowanie
Przeprowadzona analiza procesu obciskania obrotowego potwierdziła możliwość

kształtowania drążonych odkuwek stopniowanych wałków i osi. Wielowariantową analizę
numeryczną procesu obciskania obrotowego wykonano metodą elementów skończonych
(MES) w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia. W trakcie symulacji w dużym
stopniu potwierdzono słuszność przyjętych założeń technologiczno – konstrukcyjnych,
wyznaczono kinematykę płynięcia materiału, a przede wszystkim określono wpływ
wybranych parametrów obciskania (δ, go/D i V/n) na kształt uzyskanych wyrobów.
Wykazano, że największy wpływ na zwiększenie grubości ścianki odkuwki ∆g ma prędkość
przemieszczania się narzędzi. Wraz ze zwiększeniem prędkości narzędzi v obserwuje się
większy przyrost grubości ścianki, zaś przy mniejszych prędkościach materiał płynie
intensywniej w kierunku osiowym, co powoduje zwiększenie długości odkuwki. Również
istotny wpływ na kinematykę płynięcia materiału ma grubość początkowa ścianki
zastosowanego wsadu. Wzrost grubości go zwiększa opory odkształcenia plastycznego
w kierunku promieniowym, co powoduje zmniejszenie przyrostu grubości ścianki odkuwki,
przy jednoczesnym gwałtownym zwiększeniu jej długości. Intensywność wzrostu grubości
i długości zależy nie tylko od stopnia gniotu, ale także uzależniona jest od dwóch pozostałych
parametrów (go/D i v/n).
Reasumując można stwierdzić, że opracowany proces pozwala na kształtowanie osiowosymetrycznych odkuwek drążonych z półfabrykatów rurowych. Dzięki temu możliwe jest
znaczne zmniejszenie robocizny i zużycia materiałów, przy równoczesnej poprawie własności
wytrzymałościowych ukształtowanych elementów. Jednocześnie pozwala to zmniejszyć
koszty wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń. Przeprowadzone badania procesu
obciskania obrotowego odkuwek drążonych dały obiecujące wyniki, jednak pełne poznanie
procesu oraz zjawisk ograniczających stabilny jego przebieg jest warunkowane wykonaniem
pełnej analizy teoretyczno – doświadczalnej.
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Metody badań ultradźwiękowych, jako efektywny sposób szacowania trwałości oraz
diagnozowania zdolności eksploatacyjnych laminatów kompozytowych stosowanych w
lotnictwie

Słowa kluczowe: Kompozyty, odporność na udar, porowatość, badania ultradźwiękowe
Abstrakt:
W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu badań zdolności eksploatacyjnych oraz
prognozowania trwałości metodami ultradźwiękowymi laminatów kompozytowych stosowanych w
przemyśle lotniczym. Wybrane metody badawcze umożliwiają określenie parametrów jakościowych
jak i eksploatacyjnych rzeczywistych struktur lotniczych. W pracy określono zależność pomiędzy
wartością spadku amplitudy fali ultradźwiękowej a poziomem porowatości dla wytworzonego
metodą laminowania ręcznego laminatu szklano/epoksydowego przy użyciu metody Through-

Transmission w zobrazowaniu w trybie C (TT C-Scan). Dodatkowo pokazano zdolność
metody obrazowania tłumienia amplitudowego do wykrywania i określania wielkości
uszkodzeń wysokojakościowych laminatów kompozytowych i metalowo włóknistych po uderzeniach
dynamicznych o niskich prędkościach. Określono rzeczywiste pola powierzchni uszkodzeń
wewnętrznych laminatów FML poddanych uderzeniom dynamicznym o niskich energiach, dla których
nie odnotowano widocznych uszkodzeń w warstwach zewnętrznych. W pracy wyznaczono również
zależność pomiędzy energią uderzenia dynamicznego a polem powierzchni uszkodzenia badanych
laminatów.

1. Wprowadzenie
Jednym z głównych obszarów techniki, w których istotny aspekt stanowią charakterystyki
eksploatacyjne oraz niezawodnościowe są nowoczesne konstrukcje lotnicze. Związane jest to
z zapewnieniem odpowiedniego poziomu trwałości i bezpieczeństwa statków powietrznych.
W obszarze tym, szczególnie ważną rolę odgrywa inżynieria materiałowa, kreując
innowacyjne technologie oraz zaawansowane materiały.
Wiodącą i perspektywiczną grupą materiałów konstrukcyjnych wykorzystywaną w
przemyśle lotniczym są kompozyty. Wśród nich największe tendencje rozwojowe przypisuje
się kompozytom o osnowie polimerowej wzmacnianych włóknami oraz materiałom

hybrydowym. Wynika to z modyfikacji charakterystyk mechanicznych i fizycznych pod
wpływem wprowadzenia zbrojenia do materiału osnowy, z uwzględnieniem tendencji do
zmniejszania masy właściwej gotowego wyrobu kompozytowego. Kompozyty charakteryzują
się wysokimi wskaźnikami wytrzymałości do gęstości, nieosiągalnymi dla innych grup
materiałów [6,22,32,35].
Aktualnie, nowoczesną grupę kompozytów hybrydowych stanowią laminaty
metalowo/włókniste (Fibre Metal Laminates) składające się z na przemian ułożonych warstw
metalu oraz kompozytu polimerowego wzmacnianego włóknami. Laminaty te odznaczają się
wysoką wytrzymałością zmęczeniową, wysokimi właściwościami wytrzymałościowymi,
odpornością na korozję i uderzenia dynamiczne (impact) [1,4,14,33,36,38].
Materiały kompozytowe znajdują zastosowanie w wytwarzaniu elementów krytycznych
konstrukcji lotniczych określanych, jako struktur pierwszorzędowe (primary structure) oraz
pozostałych odpowiedzialnych strukturach (secandary structure), jako: elementy poszycia,
kadłuby, dźwigary, łopaty, podwozia, stateczniki, klapy i wiele innych. Początkowo
zastosowanie kompozytów w strukturach lotniczych sięgało kilku procent (samoloty i
konstrukcje wojskowe), aktualnie to około 20-30%. Flagowym produktem jest Boeing 787
„Dreamliner” gdzie zastosowane kompozyty stanowią ponad 50% [7,33,13].
Cechy eksploatacyjne i niezawodnościowe kompozytowych konstrukcji lotniczych mogą
być przypisywane ich poszczególnym elementom zapewniając im zdatność do wykonywania
określonych zadań w określonym przedziale czasu i warunkach eksploatacji. Dlatego też, do
głównych wymagań stawianym kompozytom zaliczyć można m.in: uzyskanie materiału o
wysokich właściwościach mechanicznych i niskiej gęstości. Aspekty niezawodnościowe
powinny być uwzględniane na etapach projektowania, wytwarzania elementów
kompozytowych oraz ich eksploatacji [22,6,37].
Na etapie wytwarzania niezwykle istotna jest ocena jakości otrzymanych materiałów i
struktur kompozytowych. Wystąpienie wad w postaci porowatości oraz rozwarstwień może
mieć istotny wpływ na obniżenie właściwości kompozytu, a w konsekwencji jego cech
użytkowych [6,19,21,37,39].
Podczas eksploatacji jednym z głównych problemów w strukturach kompozytowych jest
ich odporność na uderzenia dynamiczne (impact). Odnotowuje się wysokie ryzyko
wystąpienia tego typu zjawiska podczas eksploatacji statków powietrznych. Związane jest to
np. z operacjami wykonywanymi przez obsługę naziemną, ciałami stałymi wyrzucanymi z
pod kół samolotu lub unoszonymi przez wiatr. Uderzenia dynamiczne mogą powodować
widoczne uszkodzenia struktury kompozytowej, które można wykryć podczas rutynowych
inspekcji oraz niewidoczne, wewnętrzne, szczególnie niebezpiecznie wytrzymałość resztkową
[11,20,26,27].
Głównymi metodami kontroli jakości oraz oceny stanu struktur kompozytowych są
metody nieniszczące, w których wyróżnić można m. in. defektoskopię ultradźwiękową,
termografię, metodę prądów wirowych oraz rentgenowską tomografię komputerową [22].
W pracy przedstawiono charakteryzację struktury wybranych materiałów kompozytowych
metodą nieniszczącą – defektoskopią ultradźwiękową, celem identyfikacji i opisu nieciągłości
strukturalnych zawiązanych z procesem wytwarzania oraz możliwości zastosowania metody
ultradźwiękowej do diagnozowania uszkodzeń wewnętrznych laminatów metalowowłóknistych powstałych po uderzeniach dynamicznych o niskich prędkościach.
2. Charakterystyka strukturalna
Wykrywanie nieciągłości w postaci porowatości oraz rozwarstwień stanowi ważny
czynnik kontroli jakości wytwarzanych struktur kompozytowych. Minimalizacja poziomu
porowatości jest możliwa dzięki zastosowaniu zaawansowanych metod wytwarzania np.
metody autoklawowej. Niektóre jednak mniej odpowiedzialne elementy konstrukcji

lotniczych wytwarzane są nadal metodami, w których nieuniknione jest powstawanie
porowatości [6,10]. Występowanie porowatości prowadzi do zaburzania jednorodności
strukturalnej i zmian w charakterystyce mechanicznej laminatów polimerowo-włóknistych.
Jedną z metod nieniszczących wykorzystywanych w badaniach jakości struktur materiałów
kompozytowych jest defektoskopia ultradźwiękowa. Technika ta opiera się na wykorzystaniu
zjawisk fizycznych związanych z propagowaniem fal ultradźwiękowych wewnątrz
materiałów.
Przedmiotem badań był laminat wykonany z tkaniny szklanej (włókna typu E) i
żywicy epoksydowej. Laminat wykonany został metodą laminowania ręcznego. Laminat w
formie płyty poddano badaniom przy pomocy defektoskopu ultradźwiękowego metodą
Through-Transmission (TT C-Scan). Skanowanie płyty wykonano przy częstotliwości 1
MHz. Na podstawie wygenerowanej mapy wyznaczono obszary o stałej wartości spadku
amplitudy fali ultradźwiękowej. Określenie poziomu porowatości wykonano metodą
mikroskopowej analizy obrazu z wykorzystaniem mikroskopu Nikon MA200.
Na rysunku 1 przedstawiono mapę TT C-Scan badanej płyty kompozytowej.
Widoczne są obszary o różnym zabarwieniu, którym odpowiadają określone poziomy
absorpcji fal ultradźwiękowych. Zaobserwowano, że poziom spadku amplitudy jest związany
nasileniem występowania nieciągłości strukturalnych. Kolor czerwony reprezentuje spadek
amplitudy większy niż 20 dB. Poziom porowatości oznaczony w tym obszarze wynosił około
15%.

Rys. 1. Obrazowanie C-scan płyty epoksydowo-szklanej
Poziom porowatości w strukturach kompozytowych w istotny sposób wpływa na
zdolności eksploatacyjne i trwałość kompozytowych elementów statków powietrznych.
Procentowa zawartość porowatości, ich rozmieszczenie jak również kształty mają istotny
wpływ na trwałość zmęczeniową i skłonność do powstawania rozwarstwień [15]. Odnotowuje
się również związek pomiędzy poziomem porowatości a sposobem propagacji pęknięć w
strukturze laminatu [9]. Nasilenie wpływu występowania pustek w materiale, zostało
scharakteryzowane przez Chambers’a i innych [9]. Wyróżnili oni cztery główne poziomy
porowatości w zależności od wielkości pustek występujących w materiale. Według Purslowa
[25] laminaty zawierające w swej objętości powyżej 5% porowatości charakteryzują niską
jakością i nie powinny być stosowane w przemyśle lotniczym.
Mikrostrukturę laminatu epoksydowo-szklanego w przekroju poprzecznym
przedstawiono na rysunku 2. Oznaczona wartość porowatości wyniosła ok. 3%. Porowatości
widoczne w mikrostrukturze, jako ciemne obszary o zróżnicowanych kształtach i wymiarach

są rozmieszczone głównie w przestrzeniach między warstwowych. Porowatości o większych
wymiarach mają tendencję do tworzenia aglomeratów. Drobne porowatości zbliżone do
kształtu kulistego rozmieszczone są bardziej dyspersyjnie w objętości laminatu. W pracy [5]
ustalono, że wraz ze wzrostem poziomu porowatości dyspersja porów spada. Staffan [31]
identyfikował dwa typy porowatości: cylindryczne pustki pomiędzy włóknami oraz sferyczne
pustki usytuowane pomiędzy wiązkami włókien. Bowles and Frimpong [5] osiągnęli
analogiczne rezultaty określając charakterystykę porowatości dla wysokojakościowych
laminatów o małej zawartości porów.

Rys. 2. Mikrostruktura kompozytu polimerowego wzmacnianego włóknem szklanym
Rysunek 3 przedstawia zależność poziomu tłumienia od udziału porowatości laminatu
epoksydowo-szklanego. Wartość tłumienia jest powiązana z udziałem porowatości w
strukturze kompozytu i zależność ta ma w przybliżeniu charakter liniowy. Uzyskane wyniki
są zgodne z rezultatami badań uzyskanych w pracy [19], gdzie Liu i współautorzy
odnotowali, że istnieje w przybliżeniu liniowa zależność pomiędzy poziomem nieciągłości a
współczynnikiem absorpcji fal sprężystych, dla laminatów węglowo-epoksydowych. Dla
mniejszych wartości tłumienia oznaczono mniejszą zawartość porowatości w strukturze.

Rys. 3. Zależność pomiędzy udziałem porowatości, a poziomem tłumienia w laminacie
epoksydowo-szklanym

Otrzymane rezultaty klasyfikują wybraną metodę badawczą jako przydatną do
wykrywania nieciągłości strukturalnych zarówno dla laminatów węglowo- jak i epoksydowoszklanych. Poszczególne poziomy tłumienia w relatywnie dokładny sposób odzwierciedlają
zawartość porowatości, co implikuje możliwość wyznaczenia progów granicznych
przyporządkowujących konkretnemu maksymalnemu poziomowi porowatości wartość
tłumienia.
3.2. Ocena zdolności eksploatacyjnych po uderzeniu dynamicznym
Kompozyty polimerowo-włókniste oraz laminaty metalowo-włókniste w czasie
eksploatacji są narażone na nieprzewidywalne obciążenia, do których należy zaliczyć przede
wszystkim jednokrotne uderzenia siłą skupioną o wysokiej lub niskiej prędkości. W wyniku
obciążeń dynamicznych o wysokiej prędkości dochodzi do katastroficznego uszkodzenia
struktury, co eliminuje ją zazwyczaj z dalszej eksploatacji bądź kwalifikuje do bezzwłocznej
naprawy [2,30,34,36,]. W przypadku uderzeń dynamicznych energią skupioną o niskiej
prędkości mogą powstawać wewnętrzne uszkodzenia struktury (rozwarstwienia, pęknięcia
osnowy) w szczególności, gdy energia uderzenia nie przekracza 5J [17]. Zjawisko propagacji
wewnętrznych uszkodzeń w strukturach kompozytowych wymaga monitorowania ich stanu
metodami nieniszczącymi, ponieważ uszkodzony kompozyt nie przenosi wtedy pełnego
zakresu obciążeń założonych jeszcze na etapie projektowania [16,29,34]. W celu oceny
możliwości diagnozowania stanu laminatów kompozytowych po jednokrotnych uderzeniach o
niskiej prędkości ultradźwiękową metodą echa zasymulowano tego typu obciążenia w pełni
kontrolując prędkość, energię oraz geometrię ciała uderzającego. Ultradźwiękowa metoda
echa jest najbardziej powszechną metodą badań nieniszczących w przemyśle lotniczym na
etapie eksploatacji obiektów latających ze względu na ograniczony, często jednostronny
dostęp do badanego elementu.
Kontrolowaną próbę uderzeń dynamicznych przeprowadzono na maszynie
dynamicznej typu młot spadowy (drop-weight tester) z wykorzystaniem półsferycznego
wgłębnika. Próbę wykonano zgodnie z normą ASTM D7136 [3] w zakresie energii 1,5 ÷ 25J.
Badaniu poddano polimerowe materiały kompozytowe wzmacniane włóknami węglowymi
(CFRP) certyfikowane do zastosowań lotniczych na krytyczne i wysoko obciążone elementy
oraz innowacyjne laminaty metalowo-włókniste (FML) składające się z kompozytów CFRP z
na przemian ułożonych warstw w układzie prostopadłym (0/90) oraz stopu aluminium 2024T3 (Al/CFRP). Materiały do badań wytworzono metodą autoklawową w Katedrze Inżynierii
Materiałowej Politechniki Lubelskiej. W pracy analizowano wpływ energii uderzenia na
charakter oraz obszar uszkodzenia materiałów kompozytowych w aspekcie dalszej ich
eksploatacji oraz możliwość stosowania ultradźwiękowej metody echa do jakościowego i
ilościowego opisu stanu tych materiałów po jednokrotnym uderzeniu. Do analizy
nieniszczącej wykorzystano defektoskop ultradźwiękowy OmniScan z głowicą
wieloprzetwornikową (64 elementy aktywne).
Na rysunku 4 przedstawiono wartość energii uderzenia o niskiej prędkości w
zależności od maksymalnej siły przenoszonej przez materiał, jaką powoduje uderzenie.

Rys. 4 Zależność między siłą maksymalną i energią uderzenia w próbie dynamicznej
Na podstawie otrzymanych danych (rys. 4) można stwierdzić, że wraz ze wzrostem
energii uderzenia siła wywierana na materiał wzrastała [28,33,34,]. Przy niskich energiach
uderzenia laminaty CFRP cechują się zbliżoną zdolnością przenoszenia siły wynikającej z
obciążenia dynamicznego w stosunku do laminatów Al/CFRP. Energia uderzenia 10J
spowodowała całkowitą perforację laminatu CFRP, co przedstawiono na rysunku 5.

Rys. 5. Strefa zniszczenia laminatu CFRP po uderzeniu z energią 10J – strona dolna (lewa),
strona uderzenia (prawa).
Całkowite przerwanie ciągłości materiału eliminuje go z dalszej eksploatacji.
Natomiast laminaty metalowo-włókniste, poddawane kolejnym poziomom energii uderzenia
ulegały stopniowej degradacji, co ilustruje rysunek 6.

Rys. 6. Makroskopowy obraz stopnia degradacji laminatów metalowo włóknistych po
uderzeniu o niskiej prędkości (strona uderzenia).
Ostatecznie, energia uderzenia 25J spowodowała w nich całkowitą perforację przez
wgłębnik. Zjawisko wzrostu stopnia zniszczenia struktury wraz ze wzrostem energii zostało
przedstawione w pracach [23,34]. Pęknięcia dolnej warstwy aluminium propagują prostopadle
do kierunku ułożenia dolnej warstwy kompozytowej. Korelacje pomiędzy ułożeniem włókien
kompozytu a kierunkiem pękania warstwy metalowej przedstawił także Liaw B.M. i inni [18],
który przeanalizował kierunek propagacji pękania dolnej warstwy aluminium w laminatach
aluminium-kompozyt epoksydowo-szklany. Zauważył, że aluminium pęka zgodnie z
kierunkiem ułożenia dolnej warstwy kompozytu.
W badaniach nie stwierdzono wpływu kierunku walcowania blachy na kierunek
pękania warstw aluminiowych w laminatach, na co zwrócił uwagę Caprino G. i współautorzy
[8]. Na podstawie analizy makroskopowej można stwierdzić, że laminaty Al/CFRP
charakteryzują się większą odpornością na obciążenia dynamiczne niż tradycyjne kompozyty
polimerowe wzmacniane włóknami. Stosując laminaty metalowo-włókniste na elementy
pokryć samolotów możliwy jest wzrost trwałości oraz możliwości funkcjonowania w bardziej
wymagających warunkach eksploatacyjnych, co także potwierdza m.in. Vlot A. [34].
W aspekcie niezawodności i bezpieczeństwa eksploatacji większe znaczenie mają
jednak obciążenia dynamiczne o niskiej energii, niepowodujące widocznych zmian na
powierzchni materiałów, ponieważ nadal są poddawane pełnemu spektrum obciążeń oraz
dodatkowo zmęczeniu w czasie dalszej eksploatacji. Możliwa jest jednak jakościowa i
ilościowa identyfikacja potencjalnych wewnętrznych nieciągłości struktur po uderzeniach o
niskich energiach wykorzystując ultradźwiękowe metody nieniszczące [26]. Rysunek 7
przedstawia wybrane amplitudowe zobrazowania typu B i C reprezentowane w skali szarości
dla badanych laminatów kompozytowych i metalowo-włóknistych po uderzeniach z niską
energią.

Rys. 7. Identyfikacja strefy uszkodzenia laminatów CFRP (a) oraz Al./CFRP (b) po uderzeniu
o niskiej prędkości z energią 2,5J.
Zastosowanie techniki wieloprzetwornikowej w ultradźwiękowych badaniach
nieniszczących umożliwia precyzyjną identyfikację ilościową obszaru wpływu uderzenia o
określonej energii. Jest to istotne w aspekcie eksploatacyjnym, gdyż ułatwia prawidłowe
prowadzenie ewentualnych napraw uszkodzonych fragmentów struktur. W przypadku
klasycznych kompozytów polimerowo-włóknistych obraz amplitudowy pozwala stwierdzić,
że powstałe uszkodzenia mają charakter m.in. rozwarstwień (zmiana amplitudy),
determinowanej przez kierunek ułożenia włókien. Ponadto, obrazowanie typu C wskazuje na
wielopoziomowy charakter powstałych rozwarstwień po uderzeniu, co jest reprezentowane
przez różne barwy poszczególnych stref uszkodzenia na różnych głębokościach. Podobne

wnioski opracował Pearson M.R. et al. w swoich badaniach [24]. Z wykorzystaniem
obrazowania typu B możliwe jest określenie głębokości poszczególnych rozwarstwień oraz
określenie ich wymiaru wzdłużno-poprzecznego. Analiza obrazu umożliwia ponadto
wyznaczenie pola powierzchni zidentyfikowanych nieciągłości. W przypadku laminatów
Al/CFRP precyzyjna identyfikacja ewentualnych nieciągłości jest utrudniona ze względu na
liczne szumy sygnału reprezentowane przez wielokrotne odbicia wtórne generowane przez
zmianę impedancji akustycznej granicy ośrodków (metal-kompozyt). Powstające po
uderzeniu trwałe odkształcenie plastyczne generuje dodatkowy spadek amplitudy i wzmacnia
rejestrowane szumy. Odpowiedzią na brak jednoznacznego obrazu nieciągłości w laminatach
FML jest obrazowanie typu C, w którym uszkodzenia odwzorowywane są w widoku
równoległym do powierzchni laminatu. Brak możliwości wyodrębnienia obrazu odkształcenia
plastycznego od ewentualnych rozwarstwień i pęknięć ma znaczenie w procesie naprawczym,
a tym samym dalszej eksploatacji. Na podstawie przeprowadzonych nieniszczących badań
ultradźwiękowych metodą echa stwierdzono, że nieciągłości strukturalne nie propagują poza
strefę trwałego odkształcenia plastycznego powodowanego przez wgłębnik. Podobne
trudności w identyfikacji nieciągłości w laminatach metalowo-włóknistych zauważył i opisał
Dragan K. i współautorzy [12].
Celem weryfikacji ultradźwiękowej metody echa przeprowadzono mikroskopową
analizę stref zniszczenia. Wybrane obrazy mikrostruktury laminatów CFRP i Al/CFRP
przedstawiono na rysunku 8.

Rys. 8. Przekrój laminatu CFRP (a) oraz Al/CFRP (b) po uderzeniu z energią 5J.
Analiza mikrostrukturalna potwierdza, że uderzenia dynamiczne o niskiej prędkości i
niskiej energii powodują wewnętrzną degradację kompozytów polimerowo-węglowych oraz

laminatów metalowo-węglowych. Kompozyty CFRP cechują się bardziej złożonym
charakterem zniszczenia struktury. Pod wpływem uderzeń dynamicznych w badanych
materiałach dominujące są rozwarstwienia oraz poprzeczne pęknięcia łączące te
rozwarstwienia. W laminatach Al/CFRP powstają dodatkowo wzdłużne pęknięcia osnowy na
granicy metal-kompozyt, co wynika z hybrydowego charakteru komponentów i adhezyjnego
ich połączenia. Ograniczone są w nich rozwarstwienia między warstwami kompozytu.
Podobne spostrzeżenia opisuje m.in. Nakatani H. i współautorzy [23]. W wyniku
przeprowadzonych badań zaobserwowano zależność całkowitego obszaru pęknięć i
rozwarstwień od energii uderzenia w kompozytach CFRP oraz laminatach Al/CFRP.
Zależność pola powierzchni uszkodzenia od energii uderzenia została przedstawiona na
rysunku 9.

Rys. 9. Obszar uszkodzenia laminatów kompozytowych po uderzeniu o niskiej prędkości w
zależności od energii uderzenia.
Zaobserwowano, że wraz ze wzrostem energii uderzenia pole powierzchni zniszczenia
wzrasta w sposób niemal liniowy. Obszar zniszczenia kompozytów CFRP wykrywalny
ultradźwiękową metodą echa jest mniejszy w porównaniu do laminatów Al/CFRP, co
bezpośrednio wynika z trwałego odkształcenia laminatów na skutek kontaktu z wgłębnikiem.
Energia 10J powoduje w nich jednak całkowitą perforację. Laminaty metalowo-włókniste
przenoszą znacznie większe energie obciążeń dynamicznych proporcjonalnie ulegając
ekspansji uszkodzenia. Laminaty polimerowo-włókniste mają wyraźną granicę możliwości
przenoszenia obciążeń udarowych o niskiej prędkości pomimo mniej negatywnego wpływu
tych obciążeń w niskim zakresie energii. Ze względów eksploatacyjnych, wydaje się być
uzasadnione stosowanie laminatów metalowo-włóknistych na elementy narażone na
obciążenia dynamiczne, dla których wymagane są jednocześnie wysokie właściwości
wytrzymałościowe i zmęczeniowe.
Podsumowanie
1. Laminaty metalowo-włókniste stanowią materiały o wyższym potencjale
niezawodności i eksploatacji w stosunku do klasycznych polimerowych materiałów
kompozytowych wzmacnianych włóknami.

2. Poziom porowatości w strukturach kompozytowych w istotny sposób wpływa na ich
trwałość i zdolności eksploatacyjne. Wykazana zależność pomiędzy wielkością
spadku amplitudy przechodzącej przez laminat fali ultradźwiękowej a procentową
zawartością porowatości wskazuje na potencjał metod ultradźwiękowych w badaniach
stanu strukturalnego kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami.
3. W czasie eksploatacji statków powietrznych, materiały pokrycia są narażone na
nieprzewidywalne zjawiska uderzeń dynamicznych o określonej prędkości i energii.
Laminaty metalowo-włókniste przenoszą obciążenia wywołane dostarczoną energią w
zakresie wielokrotnie wyższych energii w porównaniu do klasycznych materiałów
kompozytowych. Charakter zniszczenia laminatów kompozytowych na skutek
obciążeń dynamicznych o niskiej prędkości jest złożony. Dominujące są
rozwarstwienia, rozwarstwienia oraz rozległe pęknięcia osnowy polimerowej.
Dostatecznie niska energia uderzenia powoduje w strukturach kompozytowych
uszkodzenia wewnętrzne, bez możliwości oceny jej stanu metodami
makroskopowymi.
4. Ultradźwiękowa metoda echa z techniką wieloprzetwornikową umożliwia jakościową
i ilościową identyfikację negatywnych skutków obciążeń dynamicznych o niskiej
prędkości i niskiej energii w materiałach kompozytowych.
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BADANIE STABILNOŚCI RUCHU SAMOCHODU NA PODŁOŻACH
ODKSZTAŁCALNYCH
Streszczenie
W artykule zawarto wyniki badań stabilności ruchu samochodu osobowo-terenowego
na podłożu odkształcalnym. Zastosowano analityczną metodę badania stabilności, w której
badana jest stabilność matematycznego modelu danego obiektu. W rozpatrywanym
przypadku, model matematyczny odtworzono na podstawie analizy sygnałów wejściowych
(kąt obrotu kierownicy) oraz wyjściowych (przyspieszenie boczne i kąt bocznego znoszenia
środka ciężkości, prędkość kątowa odchylania od kierunku ruchu, moment na kole
kierownicy), z zastosowaniem metody identyfikacji systemów.
Słowa kluczowe: Stabilność ruchu,
odkształcalne, metoda identyfikacji systemów
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ruchu
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podłoża

1. Wprowadzenie
Badanie stabilności ruchu pojazdu może przebiegać na kilka sposobów. Jeśli
założymy, że podstawą do oceny stabilności są wyniki doświadczalne, to analiza może
zmierzać do wyznaczenia trajektorii ruchu pojazdu i na tej podstawie oceniana może być
stabilność ruchu. Jednak ocena na podstawie badania trajektorii ruchu a szczególnie badania
wzrokowego (kształt trajektorii i jej położenie względem założonych granic stabilności) jest
po pierwsze mało precyzyjna, po drugie czasochłonna. Subiektywne wrażenia w wyniku
takiej oceny mogą prowadzić do mylnych wniosków. Jednym ze sposobów oceny stabilności
ruchu jest badanie stabilności modelu samochodu, poruszającego się w danych warunkach.
Metoda analitycznego określania stabilności modelu danego obiektu polega na badaniu
pierwiastków równania charakterystycznego. Warunkiem stabilności jest to, aby wszystkie
pierwiastki algebraicznego równania charakterystycznego leżały w ujemnej półpłaszczyźnie
zespolonej. Jeśli kryterium stabilności osadzimy na analizie danych eksperymentalnych,
badanie stabilności modelu ruchu samochodu na podłożach odkształcalnych można
przeprowadzić na bazie uzyskanych wyników doświadczalnych. Znana jest metoda

identyfikacji systemów (ang. System Identification, SI). Polega ona zasadniczo na
odtwarzaniu modeli matematycznych na podstawie danych doświadczalnych. Jej
zastosowanie to m.in. wszelkiego rodzaju symulatory oraz badanie skomplikowanych
układów dynamicznych (np. symulatory samolotów lub samochodów). Warunkiem
powodzenia przy stosowaniu metody SI jest dostęp do danych doświadczalnych, opisujących
sygnały wejściowe i wyjściowe danego systemu. Na podstawie tych danych możliwe jest
odtwarzanie różnorodnych modeli matematycznych opisujących dany obiekt, zarówno
liniowych jak i nieliniowych. W przypadku, gdy odtwarzany model jest liniowy, wspomniana
powyżej metoda analizy pierwiastków równania charakterystycznego, zwana tutaj testem zer i
biegunów, daje precyzyjną i jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy dany system w
konkretnych warunkach jest stabilny, a także, jeśli nie jest, to jaki jest charakter
niestabilności.
Celem niniejszej pracy było zastosowanie metody badania stabilności modeli do oceny
stabilności ruchu samochodu terenowo-osobowego, poruszającego się po nawierzchni
gruntowej, o znacznej odkształcalności.
2. Rekonstrukcja modelu
identyfikacji systemów

matematycznego

ruchu

samochodu

metodą

W technice mamy zazwyczaj do czynienia ze złożonymi obiektami lub układami
obiektów. W celu tworzenia nowych obiektów technicznych, lub lepszego poznania już
istniejących, potrzebny jest pewien opis sposobu ich działania. Opis zachowania się obiektu
technicznego nazywamy jego modelem, przy czym możemy wyróżnić dwa zasadnicze
rodzaje modeli obiektów:
- modele fizyczne, które zawierają prawa fizyczne opisujące w sposób optymalny
zachowanie systemu;
- modele matematyczne, ujmujące funkcjonowanie obiektu lub układu w formie równania
lub układu równań matematycznych.
Klasyczne modelowanie obiektu lub systemu obiektów technicznych polega na
podziale obiektu na podzespoły, których charakterystyki są na tyle dobrze znane, że możliwe
jest wyprowadzenie ich matematycznych opisów, które następnie są łączone w cały system
opisów matematycznych, tworzący model. Drugą metodą otrzymywania modeli jest analiza
sygnałów wejścia i wyjścia, które opisują działanie systemu i następnie odtworzenie modelu
na podstawie korelacji tych sygnałów. Metoda ta nosi nazwę identyfikacji systemów [2].
Podstawowe zadania badawcze w eksploatacji systemów to identyfikacja, analiza
i synteza rozpatrywanego obiektu. Zadanie identyfikacji polega na dopasowaniu takiej
struktury i mechanizmów działania modelu, które umożliwiają otrzymanie wartości wielkości
wyjściowych. Identyfikacja systemów i procesów wymaga rozpoznania zachowania badanego
systemu oraz opracowania modelu adekwatnego, przy przyjętych założeniach
i kryteriach. Z drugiej strony, identyfikacja pozwala na uzyskanie modelu systemu, dla
którego nie jest możliwe zastosowanie spójnej teorii, tak jak w przypadku dwóch pozostałych
zadań.
2.1 Eksperyment identyfikacyjny
W przypadku badania stabilności ruchu samochodu, która jest szczególnym
przypadkiem dynamiki poprzecznej, konieczne jest wyznaczenie reprezentatywnych
wielkości fizycznych, opisujących ruch obiektu. Zarówno literatura przedmiotu [1, 4, 5, 7] jak
i normy ISO podają zgodnie następujące wielkości:
- przyspieszenie boczne środka masy samochodu;

- prędkość kątowa odchylania od kierunku;
- kąt bocznego znoszenia środka ciężkości samochodu.
W naszym eksperymencie będą to wielkości tzw. wyjścia. Natomiast jako wielkość wejścia
przyjmiemy kąt obrotu koła kierownicy.
Jednym z warunków prawidłowego eksperymentu identyfikacyjnego jest jego
jednoznaczność, co uzyskuje się przez takie zaprojektowanie stanowiska badawczopomiarowego, że sygnały wejścia i wyjścia pozostają w tzw. pętli otwartej. Wymaga to
uniezależnienia sygnału wejścia od odpowiedzi układu, co w przypadku samochodu
kierowanego przez człowieka jest niemożliwe do osiągnięcia. Dlatego też, zastosowano
zrobotyzowany system kierowania pojazdem. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest bardzo
wysoka powtarzalność sekwencji ruchów sterujących, równie trudna bądź niemożliwa do
osiągnięcia przez człowieka.
Pomiar wielkości będących sygnałami wyjściowymi zrealizowano w sposób
następujący:
- przyspieszenie boczne, kąt bocznego znoszenia oraz prędkość kątową odchylania od
kierunku wyznaczano przy użyciu systemu nawigacji satelitarnej DGPS;
- moment na kole kierownicy mierzony był dynamometrem wchodzącym w skład
robota do sterowania samochodem.
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Rys. 1 Schemat wyposażenia badawczego w samochodzie oraz instalacja robota do
sterowania. Oznaczenia: 1, 2 – wieloelementowe dynamometry na kołach jezdnych, 3 – robot
sterujący na kole kierownicy, 4 – terminal obsługi, 5 – komputer centralny, 6 – system DGPS,
7 – moduł zasilający.
Na rysunku 1 przedstawiono schemat wyposażenia badawczo – pomiarowego w
samochodzie oraz fotografię instalacji robota do sterowania pojazdem.
Zastosowano dwa rodzaje wymuszeń (sterowań):
- wymuszenie sinusoidalne, o częstościach 0,5, 1,0 oraz 2,5Hz oraz amplitudzie
180deg;
- wymuszenie tzw. trapezoidalne, charakteryzowane prędkością narastania kąta
kierownicy i wynoszącą 100, 500 oraz 1500deg/s.
Wymuszenie sinusoidalne zrealizowano na trzech różnych nawierzchniach: gleba
lessowa, piasek oraz mokry, głęboki śnieg. Natomiast badania z wymuszeniem
trapezoidalnym wykonano na glebie lessowej i na piasku. Przebiegi kąta skręcenia koła

kierownicy dla poszczególnych wymuszeń pokazano na rysunku 2. Badania prowadzono przy
maksymalnej możliwej do uzyskania prędkości jazdy, która ze względu na wysoką
odkształcalność podłoży, wynosiła ok. 10 – 15km/h [6].
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Rys. 2 Przebiegi kąta skręcenia koła kierownicy dla wymuszenia trapezoidalnego oraz
sinusoidalnego.
3. Metoda badań stabilności ruchu samochodu
Jedna z metod określania stabilności systemów polega na przeprowadzeniu tzw. testu
zer i biegunów. System jest stabilny, jeżeli pierwiastki równania charakterystycznego,
postaci:
2
&x&(t ) + 2ξω n x& (t ) − ω n x(t ) = bu (t )

(1)

mieszczą się w obszarze tzw. koła jednostkowego. Pierwiastki, których współrzędna
rzeczywista wynosi ponad 1, natomiast współrzędna urojona jest zerowa, świadczą o
niestabilności aperiodycznej. Jeśli część urojona takiego pierwiastka jest różna od zera,
wówczas niestabilność ma charakter oscylacyjny. Możliwe sytuacje przedstawiono na

rysunku 3. Jeśli wśród pierwiastków nie ma liczb zespolonych, to mówimy o stabilności
asymptotycznej systemu (a). Jeśli takie pierwiastki są, wówczas mamy do czynienia z
drganiami układu (b), które będą zanikać tym szybciej, im pierwiastki na płaszczyźnie
zmiennej zespolonej leżą dalej od osi urojonej. Jeśli któryś z pierwiastków leży dokładnie na
osi pionowej (urojonej) wówczas system jest na granicy stabilności, a wspomniane drgania
układu nie zanikają do zera. W przypadku, gdy występuje pierwiastek dodatni po prawej
stronie osi urojonej, układ jest niestabilny (c i d).

Rys. 3 Ilustracja możliwych stanów badanego układu na podstawie analizy pierwiastków
równania charakterystycznego
Zastosowany program MATLAB System Identification Toolbox umożliwia
dokonywanie jednoczesnego testu zer (pierwiastków, o których mowa powyżej) oraz
biegunów, czyli punktów, w których funkcja modelowa posiada asymptotę (o ile takie
istnieją).
4. Wyniki i ich analiza
Na rysunkach 4 do 18 zamieszczono wyniki testów zer i biegunów otrzymanych na
podstawie modeli zrekonstruowanych na bazie wyników doświadczalnych otrzymanych w
badaniach własnych. Pierwsza część wyników dotyczy badań samochodu terenowego na
wymuszenie sinusoidalne, natomiast druga część zawiera wyniki uzyskane w badaniach z
wymuszeniem trapezoidalnym.
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Rys. 4 Wyniki testu zer i biegunów dla wymuszenia sinusoidalnego na podłożu lessowym.
Przyspieszenie boczne.
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Rys. 5 Wyniki testu zer i biegunów dla wymuszenia sinus na podłożu piaszczystym
Przyspieszenie boczne.
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Rys. 6 Wyniki testu zer i biegunów dla wymuszenia sinusoidalnego na podłożu śnieżnym
Przyspieszenie boczne.

Na podstawie wyników przedstawionych na rysunkach 4 – 6 można stwierdzić, że
stabilność ruchu wyznaczana na podstawie przyspieszenia bocznego jest zachowana tylko w
przypadku podłoża lessowego i śnieżnego, w obu przypadkach przy częstości wymuszenia
równej 1 Hz. W pozostałych przypadkach ruch samochodu charakteryzowany
przyspieszeniem bocznym jest niestabilny. Jeśli za miarę niestabilności przyjmiemy wartość
współrzędnej rzeczywistej, to największą niestabilność ruchu uzyskano na podłożu
piaszczystym. Może to być związane z odkształcalnością objętościową tego podłoża,
tworzeniem się głębokich kolein, a w konsekwencji efektu klinowania kół, który powoduje
znaczne ruchy poprzeczne nadwozia przy jednoczesnym „blokowaniu” kół jezdnych w
koleinach. Można to identyfikować z mechanizmem powodującym przewrotkę boczną
samochodu na zasadzie tzw. tripped roll-over, opisaną m.in. na stronach internetowych
amerykańskiej agencji bezpieczeństwa transportu drogowego [8].
Kolejne trzy rysunki, 7 – 9 przedstawiają wyniki dla drugiej ważnej z punktu widzenia
dynamiki poprzecznej wielkości, kąta bocznego znoszenia środka ciężkości samochodu.
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Rys. 7 Wyniki testu zer i biegunów dla wymuszenia sinusoidalnego na podłożu lessowym.
Kąt bocznego znoszenia środka ciężkości samochodu.
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Rys. 8 Wyniki testu zer i biegunów dla wymuszenia sinusoidalnego na podłożu piaszczystym.
Kąt bocznego znoszenia środka ciężkości samochodu.
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Rys. 9 Wyniki testu zer i biegunów dla wymuszenia sinusoidalnego na podłożu śnieżnym.
Kąt bocznego znoszenia środka ciężkości samochodu.

Tym razem, sytuacja jest przeciwna do opisanej w przypadku badania przyspieszenia
bocznego, gdyż stabilność dla kąta bocznego znoszenia występuje jedynie na podłożu
piaszczystym. Występują wprawdzie punkty poza kołem jednostkowym, ale są one
stosunkowo najbliżej okręgu. Fizykalnie można to wytłumaczyć następująco: głębokie
koleiny w podłożu piaszczystym „trzymają” koła i nie pozwalają na znaczne odchylenie od
kierunku i znoszenie boczne. Inaczej jest na podłożu lessowym, gdzie niewielkie zagłębienie
kół oraz niska przyczepność wilgotnego lessu powodują znoszenie boczne, przez co ruch
samochodu jest niestabilny. Boczne znoszenie na mokrym śniegu jest również intensywne,
mimo nawet tworzących się kolein.
Na rysunkach 10 – 12 pokazano wyniki testu zer i biegunów dla trzeciej wielkości
opisującej dynamikę samochodu w kierunku poprzecznym, tj. prędkości kątowej odchylania
od kierunku jazdy.
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Rys. 10 Wyniki testu zer i biegunów dla wymuszenia sinusoidalnego na podłożu lessowym.
Prędkość kątowa odchylania od kierunku jazdy.
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Rys. 11 Wyniki testu zer i biegunów dla wymuszenia sinusoidalnego na podłożu
piaszczystym. Prędkość kątowa odchylania od kierunku jazdy.
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Rys. 12 Wyniki testu zer i biegunów dla wymuszenia sinusoidalnego na podłożu śnieżnym.
Prędkość kątowa odchylania od kierunku jazdy.
Analizując przedstawione powyżej rysunki stwierdzono, że ruch samochodu opisany
wielkością prędkości kątowej odchylania od kierunku jazdy na podłożach odkształcalnych
jest najmniej stabilny, gdy jako miarę niestabilności przyjąć rosnącą wartość składowej
rzeczywistej pierwiastków równania charakterystycznego. Największą wartość składowej
rzeczywistej, 20,38 odnotowano w przypadku podłoża piaszczystego. Ponadto, niestabilność
występowała na wszystkich trzech podłożach, a na podłożu lessowym miała charakter
oscylacyjny. Jedynie w przypadku podłoża piaszczystego, przy częstości sygnału wymuszenia
1,0 Hz ruch samochodu opisany prędkością kątową odchylania był stabilny.
Kolejnym etapem była analiza stabilności dla prób z wymuszeniem trapezoidalnym,
stosowanym do badań dynamicznych, w warunkach nieustalonych. Procedura była podobna
do powyżej opisanej, jak w przypadku prób z wymuszeniem oscylacyjnym. Zatem wykresy
przedstawione na rysunkach 13 – 18 stanowią graficzną reprezentację analizy stabilności
badanego samochodu na trzech podłożach odkształcalnych, przy czym dwa pierwsze rysunki
dotyczą badania stabilności w oparciu o przebiegi przyspieszenia bocznego.

Rysunki zawierają po dwa wykresy, osobny dla skrętu w lewo oraz w prawo.
Odnotowano niestabilność badanego układu dla obu podłoży, generalnie dla wyższych
prędkości narastania kąta skręcenia kierownicy (500 i 1500 deg/s), w przypadku podłoża
piaszczystego niestabilność wystąpiła przy najniższej prędkości (100 deg/s), podczas gdy przy
wyższych prędkościach układ pozostawał stabilny. Na podłożu lessowym stwierdzono
najsilniejszą niestabilność (Re = 18,22 dla 500 deg/s) natomiast w przypadku podłoża
piaszczystego wystąpiła niestabilność oscylacyjna przy prędkości obrotu kierownicy 500
deg/s.
Podobnie jak w przypadku wymuszenia sinusoidalnego, stabilność ruchu badanego
samochodu testowano w oparciu o przebiegi kąta bocznego znoszenia oraz prędkości
odchylania od kierunku. Rysunki 15 i 16 zawierają wyniki testu zer i biegunów dla kąta
bocznego znoszenia środka ciężkości badanego pojazdu. Na podłożu lessowym wystąpiła
niestabilność przy wszystkich trzech prędkościach narastania kąta obrotu kierownicy, a
dodatkowo pojawiała się niestabilność oscylacyjna przy prędkości 100 deg/s. Charakter
wyników testu zer i biegunów dla skrętu w lewo i w prawo jest podobny. W przypadku
podłoża piaszczystego ruch pojazdu opisany kątem znoszenia środka ciężkości był stabilny
jedynie przy prędkości 100 deg/s, w pozostałych przypadkach odnotowano niestabilność, przy
czym podczas skrętu w lewo przy prędkości 1500 deg/s oraz podczas skrętu w prawo przy
500 deg/s miały miejsce niestabilności oscylacyjne.
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Rys. 13 Wyniki testu zer i biegunów dla wymuszenia trapezoidalnego na podłożu lessowym. Przyspieszenie boczne.
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Rys. 14 Wyniki testu zer i biegunów dla wymuszenia trapezoidalnego na podłożu piaszczystym. Przyspieszenie boczne.
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Rys. 15 Wyniki testu zer i biegunów dla wymuszenia trapezoidalnego na podłożu lessowym. Kąt bocznego znoszenia środka ciężkości
samochodu.
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Rys. 16 Wyniki testu zer i biegunów dla wymuszenia trapezoidalnego na podłożu piaszczystym. Kąt bocznego znoszenia środka ciężkości
samochodu.
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Rys. 17 Wyniki testu zer i biegunów dla wymuszenia trapezoidalnego na podłożu lessowym. Prędkość kątowa odchylania od kierunku jazdy.
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Rys. 18 Wyniki testu zer i biegunów dla wymuszenia trapezoidalnego na podłożu piaszczystym. Prędkość kątowa odchylania od kierunku jazdy.

Trzecia wielkość opisująca ruch pojazdu, wykorzystana do określania stabilności to
prędkość kątowa odchylania od kierunku jazdy. Wyniki testów zer i biegunów pokazano na
rysunkach 17 i 18. W przypadku skrętu w prawo, na podłożu lessowym uzyskano stabilność
ruchu przy prędkości 100 deg/s, w pozostałych przypadkach tego wariantu ruch był
niestabilny. Dla skrętu w lewo uzyskano największą niestabilność przy prędkości 500 deg/s
(Re = 17,76). Niestabilność wystąpiła przy obu pozostałych prędkościach narastania kąta
skręcenia kierownicy. Dla obu kierunków skrętu, w prawo i w lewo niestabilność oscylacyjna
pojawiła się przy prędkości 500 deg/s. Analiza wyników testu zer i biegunów dla podłoża
piaszczystego wykazała, że ruch we wszystkich przypadkach, tj. dla wszystkich prędkości
narastania kąta obrotu kierownicy był niestabilny. Pojawiały się bowiem pierwiastki o
składowej rzeczywistej większej o jedności, dodatkowo w przypadku prędkości 500 deg/s
składowa ta wynosiła 13,86. Nie odnotowano przypadków niestabilności oscylacyjnej.
5. Podsumowanie
Zastosowana metoda pozwoliła na przeprowadzenie analizy stabilności ruchu
samochodu osobowo-terenowego, podczas jazdy na podłożu odkształcalnym.
Przeprowadzono analizy dla dwóch rodzajów wymuszenia (impulsu sterującego):
sinusoidalnego oraz trapezowego, na trzech różnych podłożach: lessowym, piaszczystym i
śnieżnym. Otrzymane wyniki są logicznie wytłumaczalne i mogą znaleźć praktyczne
zastosowanie, jednakże metoda wymaga jeszcze dopracowania, szczególnie w zakresie
filtracji danych eksperymentalnych, których jednorodność wpływa znacząco na wyniki
analizy stabilności.
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