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Plan prezentacji

1. Stanowisko badawcze

2. Wyniki badań:

•• charakterystyki pr ędkościowecharakterystyki pr ędkościowe

•• charakterystyki mocy oraz sprawnościcharakterystyki mocy oraz sprawności

•• wpływ temperatury górnego źródławpływ temperatury górnego źródła

•• przebiegi indykatoroweprzebiegi indykatorowe
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•• przebiegi indykatoroweprzebiegi indykatorowe

3. Podsumowanie



Schemat poglądowy silnika Stirlinga typu alfa

1. Stanowisko badawcze

Schemat poglądowy stanowiska układu

mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga



1. Stanowisko badawcze cd.

Stanowisko badawcze z silnikiem Stirlinga 



1. Stanowisko badawcze- rozpływ mocy w układzie 
mikrokogeneracyjnym

Interpretacja rozpływu mocy w układzie 

mikrokogeneracyjnym z silnikiem Stirlinga (model 

bryłowy)



Charakterystyki prędkościowe mocy układu

mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga przy

Te=910K, Tc=301 K dla powietrza

2.  Wyniki badań- charakterystyki pr ędkościowe: charakterystyki pr ędkościowe: powietrze, argonpowietrze, argon

Charakterystyki prędkościowe mocy układu

mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga przy

Te=910K, Tc=301 K dla azotu



Charakterystyki prędkościowe mocy układu 

mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga przy 

Te=910K, Tc=301 K dla azotu

2.  Wyniki badań- charakterystyki pr ędkościowe: charakterystyki pr ędkościowe: azot, helazot, hel

Charakterystyki prędkościowe mocy układu 

mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga przy 

Te=910K, Tc=301 K dla helu



Przebiegi mocy maksymalnej układu

mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga dla

helu, azotu, powietrza oraz argonu. Tc=301 K.

Te=910 K.

2.  Wyniki badań- charakterystyki mocy oraz sprawności: charakterystyki mocy oraz sprawności: azot, azot, 
hel, powietrze, argonhel, powietrze, argon

Przebiegi sprawności maksymalnej układu

mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga dla

helu, azotu, powietrza oraz argonu. Tc=301 K.

Te=910 K.



Wpływ temperatury górnego źródła na osiągi

układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem

Stirlinga dla helu oraz azotu.

2.  Wyniki badań- wpływ temperatury górnego źródła: wpływ temperatury górnego źródła: azot, hel, 
powietrze, argon

Wpływ temperatury górnego źródła na osiągi

układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem

Stirlinga dla powietrza oraz argonu.



Przebiegi zmian ciśnienia w cylindrze

roboczym: wykres indykatorowy zamknięty.

Gaz roboczy azot.

2.  Wyniki badań- przebiegi indykatorowe: przebiegi indykatorowe: azotazot

Przebiegi zmian ciśnienia w cylindrze

roboczym: wykres indykatorowy otwarty. Gaz

roboczy azot.



W artykule przedstawione zostały badania układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga,

które przeprowadzono przy użyciu różnych gazów roboczych m.in: helu, azotu, powietrza oraz

argonu.

Zaprezentowane wyniki badań zobrazowały jak zmienia się moc układu mikrokogeneracyjnego w

zależności od średniego ciśnienia gazu roboczego w komorze roboczej oraz temperatury górnego

źródła ciepła (wraz ze wzrostem temperatury górnego źródła, przy stałej temperaturze dolnej

wzrastają parametry efektywnej pracy silnika Stirlinga).

3. Podsumowanie- część 1

W pracy przedstawiono także porównanie sprawności maksymalnych odpowiadających punktom

mocy maksymalnych dla helu, azotu, argonu oraz powietrza.

Przedstawione badania niosą praktyczną informację o możliwościach regulacji mocy układu

mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga, który może być użyty w gospodarstwach domowych,

wykorzystujących paliwa stałe do ogrzewania powierzchni mieszkalnych.
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Plan prezentacji

1. Stanowisko badawcze- schemat

2. Miary statystyczne użyte do analizy badań eksploatacyjnych

3. Wyniki badań eksploatacyjnych:

•• funkcja gęstości  prawdopodobieństwafunkcja gęstości  prawdopodobieństwa

•• przebiegi przebiegi kurtozykurtozy oraz skośnościoraz skośności
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•• przebiegi przebiegi kurtozykurtozy oraz skośnościoraz skośności

4. Podsumowanie



1. Stanowisko badawcze- schemat do badań eksploatacyjnych

Podczas badań wykonano zadaną liczbę 30
powtórzeń (i=30). Między kolejnymi

seriami pomiarów (powtórzeniami)

występowały przerwy tak aby układ powrócił

do stanu biegu jałowego (10 sekundowe).

Schemat poglądowy stanowiska układu 

mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga

Zdjęcie stanowiska wraz z trójosiowym 

czujnikiem przyspieszeń drgań
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1. Miary statystyczne użyte do analizy badań eksploatacyjnych

Momenty centralne M
w

rzędu w prób x
1
...x

n
, które nazywane są średnimi potęg odchyleń

wartości x
i
od średniej arytmetycznej µ:

Współczynnik asymetrii S.

Trzeci moment centralny (w=3 w wyrażeniu 1) podzielony przez odchylenie standardowe do

trzeciej potęgi, mówi on o asymetrii obserwowanych wyników:

Jeżeli:

S=0 - to rozkład jest symetryczny,

S>0 - prawostronna asymetria,3σ

3
4
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σ
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KurtK

S>0 - prawostronna asymetria,

S<0 - lewostronna asymetria.

Kurtoza (Kurt).

Spłaszczenie rozkładu wokół wartości średniej. Kurtoza to iloraz momentu czwartego rzędu i

czwartej potęgi odchylenia standardowego pomniejszona o 3.

Jeżeli:

Kurt=0- spłaszczenie podobne jak 

w rozkładzie normalnym (Gaussa),

Kurt>0- rozkład bardziej 

skoncentrowany niż normalny,

Kurt<0- rozkład mniej 

skoncentrowany niż normalny



2. Wyniki badań eksploatacyjnych- funkcja gęstości funkcja gęstości 
prawdopodobieństwaprawdopodobieństwa-- dla dla napięcianapięcia

Wskaźnik zmienności WZ

Zmiana odchylenia standardowego σ względem wartości średniej µ:

µ
σ=WZ

Przebiegi funkcji gęstości prawdopodobieństwa 

napięcia przy obciążeniu 80%

Przebiegi funkcji gęstości prawdopodobieństwa 

napięcia przy obciążeniu 7%

napięcia przy obciążeniu 80%



2. Wyniki badań eksploatacyjnych- funkcja gęstości funkcja gęstości 
prawdopodobieństwaprawdopodobieństwa-- dla dla prąduprądu

Przebiegi funkcji gęstości prawdopodobieństwa 

prądu przy obciążeniu 80% oraz 7%

Przebiegi funkcji gęstości

prawdopodobieństwa przy różnych

obciążeniach-dla różnych wartości prądu

(różnych obciążeń)



Przebiegi funkcji gęstości prawdopodobieństwa 

przyspieszeń w kierunku x przy obciążeniu 80%

2. Wyniki badań eksploatacyjnych- funkcja gęstości funkcja gęstości 
prawdopodobieństwaprawdopodobieństwa-- dla dla przyspieszeń w kierunku ,,x”przyspieszeń w kierunku ,,x”

Przebiegi funkcji gęstości prawdopodobieństwa

przyspieszeń w kierunku x przy obciążeniu 7% .



Przebiegi funkcji gęstości prawdopodobieństwa

przyspieszeń w kierunku y przy obciążeniu

80%.

2. Wyniki badań eksploatacyjnych- funkcja gęstości funkcja gęstości 
prawdopodobieństwaprawdopodobieństwa-- dla dla przyspieszeń w kierunku ,,y”przyspieszeń w kierunku ,,y”

Przebiegi funkcji gęstości prawdopodobieństwa 

przyspieszeń w kierunku y przy obciążeniu 7%.



Przebiegi funkcji gęstości prawdopodobieństwa

przy obciążeniu 80% dla przyspieszeń w

kierunku z

2. Wyniki badań eksploatacyjnych- funkcja gęstości funkcja gęstości 
prawdopodobieństwaprawdopodobieństwa-- dla dla przyspieszeń w kierunku ,,z”przyspieszeń w kierunku ,,z”

Przebiegi funkcji gęstości prawdopodobieństwa

przy obciążeniu 7% dla przyspieszeń w

kierunku z



Przebiegi funkcji gęstości prawdopodobieństwa

ciśnienia w przestrzeni sprężania przy

obciążeniu 80%

2. Wyniki badań eksploatacyjnych- funkcja gęstości funkcja gęstości 
prawdopodobieństwaprawdopodobieństwa-- dla dla ciśnieniaciśnienia

Przebiegi funkcji gęstości prawdopodobieństwa

ciśnienia w przestrzeni sprężania przy

obciążeniu 7%



Wartości kurtozy dla prądu razem z ich

histogramami dla obciążenia 7% i 80%

2. Wyniki badań eksploatacyjnych- przebiegi kurtozykurtozy oraz 
skośnościskośności -- dla dla prąduprądu

Wartości skośności dla prądu razem z ich 

histogramami dla obciążenia 7% i 80%



Przebiegi kurtozy dla napięcia razem z

histogramami dla obciążenia 7% i

80%

2. Wyniki badań eksploatacyjnych- przebiegi kurtozy oraz 
skośności -- dla dla napięcianapięcia

Przebiegi kurtozy dla napięcia razem z

histogramami dla obciążenia 7% i

80%



Przebiegi kurtozy dla przyspieszenia w

kierunku x razem z histogramami dla

obciążenia 7% i 80%

2. Wyniki badań eksploatacyjnych- przebiegi kurtozykurtozy oraz 
skośnościskośności -- dla dla przyspieszeń w kierunku ,,x”przyspieszeń w kierunku ,,x”

Przebiegi kurtozy a) oraz skośności dla

przyspieszenia w kierunku x b) razem

z histogramami dla obciążenia 7% i

80%



Przebiegi kurtozy dla przyspieszenia w

kierunku y razem z histogramami dla

obciążenia 7% i 80%

2. Wyniki badań eksploatacyjnych- przebiegi kurtozykurtozy oraz 
skośnościskośności -- dla dla przyspieszeń w kierunku ,,y”przyspieszeń w kierunku ,,y”

Przebiegi skośności dla przyspieszenia

w kierunku y razem z histogramami

dla obciążenia 7% i 80%



Przebiegi kurtozy dla przyspieszenia w

kierunku z razem z histogramami dla

obciążenia 7% i 80%

2. Wyniki badań eksploatacyjnych- przebiegi kurtozykurtozy oraz 
skośnościskośności -- dla dla przyspieszeń w kierunku ,,z”przyspieszeń w kierunku ,,z”

Przebiegi skośności dla przyspieszenia

w kierunku z razem z histogramami dla

obciążenia 7% i 80%



Przebiegi kurtozy dla ciśnienia w

przestrzeni sprężania razem z

histogramami dla obciążenia 7% i 80%

2. Wyniki badań eksploatacyjnych- przebiegi kurtozykurtozy oraz 
skośnościskośności -- dla dla ciśnieniaciśnienia

Przebiegi skośności dla ciśnienia w

przestrzeni sprężania razem z

histogramami dla obciążenia 7% i 80%



Analizę jakościową otrzymanych rezultatów przeprowadzono przy użyciu
najczęściej wykorzystywanych miar statystycznych, m.in: kurtozy oraz skośności (i
ich średniej arytmetycznej, odchylenia standardowego oraz wskaźnika zmienności)
dla 30 serii pomiarowych przy danym obciążeniu. Użycie opisywanych miar
umo żliwiłoumo żliwiło interpretacj ęinterpretacj ę powtarzalno ścipowtarzalno ści wynikówwyników pomiarówpomiarów dla
przeprowadzonych serii pomiarowych.

W celu zobrazowania prawdopodobieństwa wystąpienia określonych wartości, m.in:
prądu, napięcia, przyspieszeń korpusu, ciśnienia w zadanym przedziale zmienności
wykorzystano funkcję gęstości prawdopodobieństwa.

3. Podsumowanie- badania eksploatacyjne

wykorzystano funkcję gęstości prawdopodobieństwa.

W przypadku sygnałów okresowych, zbliżonych do sinusoidalnych, rozkłady miały
charakter wielomodalnywielomodalny (koncentracjakoncentracja ujemnaujemna orazoraz dodatniadodatnia warto ściwarto ści ).
Podkreślić należy także fakt, że wraz ze wzrostem obciążenia układu wzrastały
wartości funkcji g ęsto ści prawdopodobie ństwa przyspiesze ń drgań korpusu
we wszystkich kierunkach , w tym także dla ciśnienia, natomiast dla pozostałych
analizowanych parametrów, m.in: prądu i napięcia wartości te były niższe
(występowało większe odchylenie od wartości średniej, szerszy przedział

zmienności). NaNa podstawiepodstawie przeprowadzonychprzeprowadzonych analizanaliz możnamożna stwierdzi ć,stwierdzi ć,
żeże uzyskaneuzyskane wynikiwyniki s ąsą powtarzalnepowtarzalne ..
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