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Abstract 

A construction of the FFPI measuring-interferometer element, a path of the FFPI measuring optical fibre pressure 
sensor, two basic kinds of optical fibres side-halls, the schema of the polarimetry sensor of the pressure using the 
fibre side-halls, the schema of proposed building of the measuring-part of the sensor side-halls  are presented in the 
paper. 
 

KONCEPCJA  ŚWIATŁOWODOWEGO  CZUJNIKA  SIDE-HOLE 
DO  POMIARU  CIŚNIENIA  W  KOMORZE  SPALANIA 

SILNIKA  SPALINOWEGO 
1. WSTĘP 

 

Rozwój procedur diagnostyczno–sterujących związany jest z ciągłym zaostrzaniem między-
narodowych przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Od systemu sterowania 
żąda się minimalizacji emisji toksycznych (szkodliwych dla środowiska) składników spalin. 
Dla danych warunków pracy silnika (prędkość obrotowa, obciążenie, stan cieplny) istnieje 
pewien wektor sterujący procesem spalania, który zapewnia maksymalną sprawność ogólną 
silnika. W przypadku silników o zapłonie iskrowym elementami wektora sterującego są przede 
wszystkim: dawka paliwa, kąt wyprzedzenia zapłonu i masa powietrza w cylindrze. 
W przypadku silników o zapłonie samoczynnym elementami wektora sterującego są przede 
wszystkim dawka paliwa oraz kąt wyprzedzenia wtrysku. Problem w bezustannym ustalaniu 
optymalnego zestawu elementów wektora sterującego podczas pracy silnika w warunkach 
eksploatacji polega na braku sygnału sprzężenia zwrotnego o momencie obrotowym. 
Oczywiście, system sterowania obok dążenia do minimalizacji zużycia paliwa, musi zapewnić 
odpowiednio niski poziom emisji szkodliwych składników spalin. Największym zagrożeniem 
dla spełnienia norm proekologicznych jest ewentualność braku spalania, podanej do cylindra, 
dawki paliwa. W celu detekcji nieprawidłowego procesu spalania, współczesne systemy 
sterowania silnikami spalinowymi wykorzystują sygnał jonizacji ładunku (spalin) w cylindrze 
(silniki ZI) lub procedury analizujące chwilową wartość prędkości kątowej wału korbowego 
(silniki ZI i ZS). Pomiar ciśnienia spalania mógłby dostarczyć wystarczających informacji do 
wykrycia braku spalania, zarówno w silniku ZI jak i ZS. 

Dążąc do zmniejszenia intensywności emisji tlenków azotu, obniża się temperaturę gazu 
roboczego w komorze spalania za pomocą zewnętrznej recyrkulacji spalin (prowadzącej do 
zwiększenia masy niepalnej części ładunku w cylindrze). Stosowanie recyrkulacji ma swoje 
ograniczenia w postaci pogorszenia stabilności procesu spalania. Odpowiednio wczesne 
wykrycie niestabilnego spalania dzięki pomiarowi ciśnienia w cylindrze mogłoby doprowadzić 
do bezpiecznego zwiększenia stopnia recyrkulacji. Wykrycie niestabilnego spalania może 
również być pomocne w zwiększeniu stopnia zubożenia mieszanki w silniku ZI z wtryskiem 
bezpośrednim lub zmniejszeniu prędkości obrotowej biegu jałowego. 
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Problem występowania spalania stukowego w silnikach ZI ogranicza możliwość 
maksymalizacji momentu obrotowego za pomocą zwiększenia wartości kąta wyprzedzenia 
zapłonu. Przebieg ciśnienia w cylindrze jest dobrym wskaźnikiem ewentualnej obecności 
spalania stukowego. 

Konkluzja z powyższych rozważań odnosi się do wskazania pomiaru ciśnienia w cylindrze 
jako bardzo wartościowego źródła wiedzy o przebiegu procesu roboczego. 

2. ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA SYGNAŁU CIŚNIENIA W CYLINDRZE  
SILNIKA SPALINOWEGO 

Wyliczyć można dwa podstawowe i siedem pozostałych korzyści płynących z pomiaru 
ciśnienia w cylindrze. Do podstawowych korzyści należy: 
A. Obniżenie zużycia paliwa (indywidualne sterowanie zapłonem oddzielnie dla każdego 

cylindra, optymalizacja kąta wyprzedzenia zapłonu i wtrysku z punktu widzenia maksy-
malnego momentu silnika), 

B. Obniżenie stopnia toksyczności spalin: 
• emisja tlenków azotu (zwiększony poziom recyrkulacji spalin powoduje pogorszenie 

stabilności spalania – obserwując proces spalania można zwiększyć stopień recyrkulacji 
spalin), 

• emisja węglowodorów (silnik rozgrzany) – szybsze wykrywanie zubożenia mieszanki 
i zwiększenie sprawności katalizatora, 

• emisja węglowodorów (silnik zimny) – sterowanie składem mieszanki podczas rozruchu 
w celu zmniejszenia stopnia jej wzbogacenia, dokładniejsze opóźnienie zapłonu 
zwiększające skuteczność podgrzewania katalizatora. 
 

Pozostałe korzyści to przede wszystkim: 
c. wykrywanie wypadania zapłonów – brak zapłonu (lub spalanie niestabilne) w całym zakresie 

pracy silnika, 
d. wykrywanie spalania stukowego i samozapłonów – bardziej agresywne sterowanie kątem 

wyprzedzenia zapłonu, eliminuje nieprawidłowe samozapłony i konieczność stosowania 
czujnika stuku, 

e. stabilizacja składu mieszanki – zwiększenie stopnia zubożenia mieszanki, poprawa 
sterowania składem mieszanki, poprawa jakości spalania, 

f. asysta kalibracji procedur sterujących – uproszczenie i redukcja procedur kalibracji 
(identyfikacji modelu silnika) prowadzi do szybszego wprowadzenia silnika na rynek, 

g. serwis i diagnostyka – wykrycie wielu różnych usterek podczas jazdy, zwiększenie 
efektywność serwisu, zwiększenie zadowolenia klienta, 

h. wydłużenie okresu gwarancyjnego – kompensacja zużycia elementów systemu spalania, 
dokładna i szybka detekcja usterek tych elementów, ograniczenie przypadków 
niewyjaśnionych usterek, 

i. synchronizacja sterowania – błyskawiczna identyfikacja kolejności cylindrów podczas 
pierwszych obrotów wału korbowego, zastąpienie czujnika położenia wału krzywkowego. 

Zastosowanie układu pomiaru ciśnienia w cylindrze oraz odpowiednia obróbka sygnału 
pomiarowego może zredukować liczbę czujników pokładowych: czujnika stuku, czujnika 
położenia rozrządu, czujnika jonizacji a nawet czujnika składu spalin czy przepływomierza. 

3. KONCEPCJE POMIARU SYGNAŁU CIŚNIENIA W CYLINDRZE SILNIKA 
SPALINOWEGO CZUJNIKAMI ŚWIATŁOWODOWYMI 

Wymagania stawianie czujnikom ciśnienia są wygórowane ze względu na skrajnie 
niekorzystne warunki panujące w komorze spalania podczas cyklu roboczego. Przetworniki 
ciśnienia muszą charakteryzować się właściwościami pozwalającymi sprostać następującym 
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warunkom panującym w komorze spalania: bardzo szeroki zakres mierzonych ciśnień – od 
podciśnienia podczas dolotu do kilku MPa (kilkunastu w silnikach wysokodoładowanych) 
podczas spalania, wysoka częstotliwość zmian ciśnienia, sięgająca 100 i więcej cykli na sekundę 
(wymagana bardzo mała bezwładność czujnika), drgania akustyczne o wysokiej amplitudzie, 
obecność zanieczyszczeń, wysokie i zmienne obciążenia mechaniczne oraz termiczne. 
W związku z powyższym przetworniki ciśnienia muszą spełniać następujące warunki: niewielkie 
rozmiary, trwałość i niezawodność, duża sztywność konstrukcji pozwalająca na dokonywanie 
pomiarów dużych ciśnień ze stosunkowo niewielkimi odkształceniami, brak histerezy, 
odporność na starzenie oraz zmiany charakterystyk w czasie, wysoka czułość oraz niewielkie 
tłumienie sygnału, niski poziom szumów i zakłóceń generowanych przez czujnik, odporność na 
zakłócenia zewnętrzne. 

Bardzo istotnym utrudnieniem stosowania przetworników piezokwarcowych jest ograni-
czona temperatura, w której czujnik pracuje prawidłowo. Z reguły trwałość piezoelektrycznych 
czujników ciśnienia wynosi około 107 cykli, co odpowiada około 200 godzinom pracy silnika 
z prędkością 1500 obr/min. Znane jest rozwiązanie czujnika piezoelektrycznego, zapropono-
wanego przez konsorcjum AENEAS, w skład którego wchodzą DaimlerChrysler, Kistler, 
Ricardo i Komisja Europejska. Czujniki piezoelektryczne charakteryzują się wysoką czułością, 
liniowością charakterystyki oraz dobrą stabilnością czasową i termiczną. 

Bardzo istotnym utrudnieniem stosowania przetworników kwarcowych jest ograniczona 
temperatura, w której czujnik pracuje prawidłowo. Trudność ta jest w dużym stopniu pokonana 
przy użyciu czujnika światłowodowego. Zasada działania światłowodowych czujników wiel-
kości fizycznych opiera się na wykorzystaniu wpływu pól zewnętrznych na promień świetlny 
biegnący światłowodem lub pomiędzy światłowodami. Czujniki światłowodowe posiadają 
szereg zalet pozwalających na zastosowanie jako przetwornik w pomiarach ciśnienia spalania 
tłokowych silników spalinowych: odporność na wysoki poziom zakłóceń elektromagnetycznych 
(informacja o wielkości mierzonej jest przenoszona przez światło) oraz brak własnego pola 
elektromagnetycznego, możliwość pracy w warunkach silnego zapylenia, szeroki zakres 
mierzonych ciśnień, odporność na wysokie temperatury, bardzo mała bezwładność i pojemność 
cieplna, niewielkie rozmiary (co jest szczególnie ważne w nowoczesnych silnikach wielo-
zaworowych), mały ciężar, znikomy pobór mocy, brak konieczności stosowania wzmacniacza 
ładunku, możliwość równoczesnego wykorzystania światłowodu jako elementu pomiarowego i 
transmisyjnego, niska cena (co daje możliwość wprowadzenia do produkcji seryjnej jako 
standardowego wyposażenia silników spalinowych). W przeciwieństwie do systemów 
pomiarowych, w których nośnikiem informacji jest sygnał elektryczny, czujniki światłowodowe 
mogą być stosowane w miejscach występowania znacznych zakłóceń elektromagnetycznych (np. 
od układu zapłonowego). 

Dotychczas do pomiarów ciśnienia stosowano czujniki światłowodowe działające na 
zasadzie zmiany przepuszczalności kanału świetlnego. W tym przypadku światłowód nie jest 
ośrodkiem czułym na zmianę danej wielkości fizycznej lecz wykorzystywany jest jako ośrodek 
doprowadzający i odprowadzający światło, a elementem czułym na działania zewnętrzne mogą 
być różnego rodzaju przesłony zmniejszające przepuszczalność, diafragmy itp. (czujniki firmy 
Optrand). 

Przykładem czujnika światłowodowego jest interferometr FABRY–PEROT (FFPI), 
wyprodukowany jako jednomodowe włókno światłowodu [2]. Ciśnienie jest określane na 

podstawie sygnału optycznego z FFPI,  
który jest czułym na odkształcenie 
przetwornikiem. FFPI składa się z dwóch 
wewnętrznych luster oddalonych od siebie 
o długość L (rysunek 1). Każde z luster 
wytwarzane jest w próżni, przez nanie-
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Rys. 1. Budowa elementu pomiarowego interferometru FFPI 
 



sienie na końce światłowodu cienkiej warstwy materiału dielektrycznego TiO2. Odpowiednia 
technika połączenia integruje część wyposażoną w lustra z resztą światłowodu. Współczynnik 
odbicia (R) luster użytych w opisanych tutaj czujnikach ciśnienia FFPI mieści się w zakresie 
2÷4%.  

W opisywanym przypadku bezstratnego interferometru z lustrami o współczynniku odbicia R1 i 
R2 gdzie R1 i R2 << 1,  współczynnik odbicia interferometru RFP można zapisać jako:  
 

φcos)(2 2/1
2121 RRRRRFP ++= , 

 
z kołowym przesunięciem fazowym w interferometrze wyrażonym jako: ϕ = 4πnLν/c, gdzie ν 
jest to częstotliwość optyczna, n – współczynnik załamania światła obowiązujący w danym 
modzie oraz c – szybkość rozchodzenia się światła w próżni.  
 
Przez pomiar mocy odbicia optycznego określamy wartość interesującego nas parametru 
(ciśnienia). Jedyne oddziaływanie na światłowód w obszarze zawartym pomiędzy lustrami ma 
znaczenie. Jeżeli zmiana w nL dla FFPI jest ona proporcjonalna do ciśnienia w komorze spalania 
P, wówczas: ϕ ≈ ϕ0 + KP, gdzie ϕ0 to kołowe przesunięcie fazowe przy zerowym ciśnieniu a K 
to stała zależna od konstrukcji czujnika.  
 
W następnym przykładzie światłowód wykorzystywany jest do pomiaru ciśnienia w sposób 
pośredni – przez pomiar naprężenia (rysunek 2). Światłowód zamocowany jest w otworze 
wydrążonym w śrubie mocującej głowicę silnika. Naprężenia i odkształcenia wzdłużne śruby są 
skorelowane z ciśnieniem mierzonym w cylindrze.  
 

 
Rys. 2. Umiejscowienie części pomiarowej czujnika FFPI 

 

Następny, przykładowy układ pomiarowy pokazany jest na rysunku 3. Tor pomiarowy 
wykorzystuje światłowodowy czujnik ciśnienia FFPI. Światło z pracującej bez przerwy 
laserowej diody półprzewodnikowej jest wprowadzone do jednomodowego włókna światło-
wodowego. Temperatura obudowy diody laserowej jest utrzymywana na stałym poziomie. 
Po przejściu przez optoizolator, w łączniku rozdzielającym światło rozdziela się na dwa 
strumienie, zaś, część światła jest odbijana przez FFPI. Po ponownym przejściu przez łącznik 
światło zmodulowane przez FFPI jest zamieniane przez fotodiodę InGaAs na sygnał elektryczny 
wyświetlany przez oscyloskop.  
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Rys. 3. Tor pomiarowy światłowodowego czujnika ciśnienia FFPI 
 

4. KONCEPCJA ŚWIATŁOWODOWEGO CZUJNIKA CIŚNIENIA SIDE-HOLE 
Przedstawiona przez autorów koncepcja bazuje na nowym, dotychczas nie stosowanym 

w silnikach, rozwiązaniu czujnika światłowodowego, w którym elementem pomiarowym jest 
sam światłowód. W odpowiednio wykonanym światłowodzie typu „side-hole”, pod wpływem 
ciśnienia hydrostatycznego, powstają odkształcenia rdzenia światłowodu, co wywołuje zmiany 
propagacji światła. Technologia wykonania światłowodów „side-hole” jest unikatowa i techno-
logicznie opracowana jedynie przez zespół UMCS w Lublinie. Istnieje klasa czujników 
światłowodowych, w których jako elementy pomiarowe stosuje się światłowody o wysokiej 
dwójłomności. Dwójłomność modowa tych włókien zmienia się pod wpływem różnych 
czynników zewnętrznych jak np. ciśnienie hydrostatyczne. Stosowane dotychczas w technice 
światłowodowe czujniki zmian ciśnienia nie mogły być wykorzystywane do pomiaru szybko-
zmiennych ciśnień, ponieważ ich konstrukcja nie zapewniała całkowitej kompensacji efektów 
temperaturowych. Dopiero wykorzystanie właściwości włókna „side–hole” umożliwiło 
zmodyfikowanie standardowej konfiguracji czujnika z kompensacją temperaturową. Dzięki temu 
proponowany w projekcie czujnik nadaje się nie tylko do pomiarów ciśnień statycznych, ale jest 
również bardzo dobrym narzędziem do pomiarów dynamicznych. Miejsce odczytywania 
wielkości mierzonej może się znajdować w dużej odległości od miejsca pomiaru. Wyniki 
przeprowadzonych badań dowiodły, że charakterystyka czujnika jest liniowa. Badania wykazały 
również wysoką stabilność temperaturową. W zastosowanym czujniku, przy zakresie pomia-
rowym do 2 MPa, uzyskano dokładność pomiaru około 0,007 MPa. Zakres pomiarowy może być 
w bardzo szerokich granicach zwiększany lub zmniejszany. 

Światłowód typu side-hole jest aktywnym elementem pomiarowym światłowodowego 
czujnika ciśnienia. Zasada jego działania opiera się na wykorzystaniu zjawiska zmiany 
dwójłomności modowej wywołanej wpływem czynnika zewnętrznego jakim jest w tym 
przypadku ciśnienie hydrostatyczne [4]. Zmiany dwójłomności wywołują dodatkowe 
przesunięcie fazy pomiędzy ortogonalnie spolaryzowanymi modami. Pomiar ciśnienia polega na 
wyznaczeniu położenia obrazu prążkowego przy użyciu interferometru. Duża czułość na 
ciśnienie hydrostatyczne światłowodów side-hole związana jest z ich budową. Są to światłowody 
o wysokiej dwójłomności (HB) z dwoma kanałami powietrznymi biegnącymi równolegle do 
rdzenia światłowodu (rys.4), zwiększającymi ich czułość ciśnieniową. Dodatkowo, rdzeń 
światłowodu wykonany jest jako posiadający przekrój eliptyczny, którego główna oś może być 
równoległa, bądź prostopadła do linii łączącej wspomniane wcześniej kanały powietrzne. 

W światłowodach polaryzacyjnych HB na skutek dużej anizotropii ośrodka przewodzącego 
światło, występuje różnica w stałych propagacji światła dla dwóch modów ortogonalnych HE i 
HEy, miarą tej różnicy jest dwójłomność B (birefringence) włokna. Duża dwójłomność we 
włóknie powoduje wzajemne opóźnienie modów polaryzacyjnych w trakcie ich propagacji 
w światłowodzie.  
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Rys. 4. Dwa podstawowe rodzaje światłowodów side-hole 

 
Światłowód side-hole charakteryzuje się niespotykanie dużą czułością ciśnieniową, przy 

bardzo małej czułości temperaturowej. Daje to bardzo korzystny stosunek czułości ciśnieniowej 
do czułości temperaturowej (Kp/KT), pozwalając na konstruowanie czujników o dużej czułości i 
selektywności. Światłowód side-hole ma selektywność ciśnieniową o dwa rzędy wielkości 
większą od innych rodzajów włókien.  

Na rysunku 5 przedstawiono przykładowy schemat polarymetrycznego czujnika ciśnienia z 
kompensacją wpływu temperatury [3].  

 

 

Rys. 5. Schemat polarymetrycznego czujnika ciśnienia wykorzystującego włókno side-hole 

Czujnik składa się z dwóch odcinków światłowodu typu side-hole, stanowiących część 
pomiarową czujnika oraz dwóch odcinków włókna dwójłomnego HB (high birefingence) 
doprowadzającego i doprowadzającego światło. Włókna side-hole zespawano ze sobą w taki 
sposób, aby ich osie polaryzacyjne były obrócone względem siebie o 90°. Włókna HB obrócone 
są względem włkien pomiarowych o 45°. Jako źródło światła wykorzystano diodę super-
luminescencyjną (SLD). Tylko jeden z fragmentów włókien side-hole wystawiony jest na 
działanie ciśnienia hydrostatycznego, zaś temeratura działa na obie jego części jednakowo co 
powoduje jej komensację. Zmiany fazy wywołane ciśnieniem pozostają nieskompensowane. 
Jako interferometr dekodujący zastosowano pryzmat Wollastona oraz kamerę cyfrową. Pomiar 
polega na wyznaczeniu położenia obrazu prążkowego, z którego można określić wartość 
przyłożonego do światłowodu ciśnienia, zgodnie ze wzorem: 
 

PqLKy PΔ=Δ ,    

gdzie: Δy – przemieszczenie obracu interferencyjnego wywołane cięnieniem, q – współczynnik 
proporcjonalności związany z geometrią interferoemtru, L – czynna długość włókna side-hole, 
ΔP – przyłożone ciśnienie. 
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Rysunek 6 prezentuje zasadniczą część proponowanego układu pomiarowego wykorzystu-
jącego zmodyfikowaną, standardową świecę zapłonową jako element odpowiedzialny za 
przenoszenie fali ciśnienia oddzałującej na pomiarową część światłowodu.  
W przedstawionym układzie wykorzystana jest świeca zapłonowa służąca do indykowania 
silnika. Światłowód side-hole wystawiony jest na działanie ciśnienia gazów roboczych prze-
dostających się z komory spalania przez kanał o przekroju kołowym. Kanał ten ma małą średnicę 
(2mm) a jego całkowita objętość jest mniejsza od 0,01 objętości komory spalania co pozwala 
wnioskować, że jego obecność nie powinna zakłócać procesu spalania.  
 

 
Rys. 6. Schemat proponowanej zabudowy części pomiarowej czujnika side-hole 

Inna koncepcja układu pomiarowego przewiduje wykorzystanie, jako elementu dopro-
wadzającego ciśnienie, tulei wkręconej w nagwintowany otwór wykonany w głowicy silnika. 
Fala ciśnienia wywołanego procesem spalania przedostawać się będzie zatem otworem w tulei 
do oprawki światłowodu side-hole jak miałoby to miejsce w układzie pokazanym na rysunku 6.  

5. PODSUMOWANIE 
 Biorąc pod uwagę opublikowane wcześniej badania dotyczące wykorzystania światłowodu 
side-hole jako elementu pomiarowego czujnika ciśnienia [4, 5], można stwierdzić, że pro-
wadzenie dalszych prac nad jego wykorzystaniem do diagnozowania i sterowania procesem 
roboczym silnika spalinowego jest bardzo obiecujące. Nadzorowanie procesu spalania na 
podstawie informacji o przebiegu ciśnienia spalania pozwala nie tylko na kontrolę poprawności 
procesu roboczego ale także na ocenę stanu technicznego silnika.  Zalety jakie posiadają czujniki 
światłowodowe oraz analiza literatury pozwalają przypuszczać, że prace związane z ich 
wykorzystaniem jako elementów pomiarowych samochodowych czujników pokładowych 
powinny doprowadzić do powstania ich nowych rozwiązań.  
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