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Зараз, говорячи про сучасні двигуни внутрішнього згоряння взагалі і про 

дизелі зокрема, ми безсумнівно впевнені, що вони мають електронне керування 
своїми режимами роботи. Абсолютно доведеним на практиці є той факт, що 
застосування електроніки для керування двигуном будь-якого призначення 
дозволяє вивести його на більш високий технічний рівень як за показниками 
економічності, так і за екологічними показниками [1]. 
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Однак, коли мова йде про впровадження електроніки в дизелях, слід 
враховувати, що управління робочим процесом цього типу двигунів здійснює 
безпосередньо система подачі палива високого тиску. З цієї точки зору, 
електронні системи керування (ЕСК) дизелів можна розділити на два класи: з 
механічним дозуванням подачі палива в циліндр і з електромагнітно-клапанним 
дозуванням. До другого типу відносяться сучасні системи UIS, UPS та Common-
Rail. Перший тип – це традиційні системи гідромеханічної подачі палива під 
високим тиском, що мають у своєму складі рейковий паливний насос високого 
тиску. Не дивлячись на те, що вони вважаються застарілими, цей тип паливної 
апаратури найбільш поширений в експлуатації і має можливість простого 
ретрофітинга. 

Процес створення системи електронного керування дизелем включає 
кілька стадій: 

1. Вибір типу і конструкції системи подачі палива і виконавчого 
механізму. 

2. Компонування системи на двигуні, в результаті чого з'являється 
можливість організації подачі палива в циліндр. 

3. Вибір типу, архітектури електронного блоку і набору датчиків для 
збору необхідної інформації. 

4. Написання програми і програмування електронного блоку для 
отримання можливості повного управління режимами роботи двигуна. 

Таким чином, створювану систему керування можна вважати закінченою 
тільки після алгоритмізації її роботи. 

Проаналізувавши наведений шлях створення ЕСК дизеля, можна 
побачити, що він вимагає знань в декількох, часом не суміжних, областях науки 
та інженерії: електромеханіки, електроніки, програмування, гідродинаміки, 
теорій ДВЗ і САК. Тобто, завдання створення ЕСК дизеля ускладняються 
необхідністю застосування комплексного синергетичного підходу до її 
вирішення. 

Друга складність вирішення цього завдання полягає в тому, що у 
відкритих наукових і технічних публікаціях не багато інформації про роботу 
електронних систем керування. Загальновідомо лише те, що ЕБК отримує 
сигнали від того чи іншого набору датчиків, містить у своїй пам'яті якісь базові 
таблиці і, за результатами виконання деяких інформаційних процесів, видає 
необхідний керуючий сигнал на виконавчий механізм. Однак, методики, або 
алгоритми, або коди програм формування необхідної величини цього сигналу 
фірмами-виробниками не тільки не видаються, а й спеціальним чином 
захищаються від несанкціонованого доступу паролями або навіть 
самознищенням завантаженої в пам'ять програми. 

Певна кількість наукових публікацій описують дослідження в даній 
області [напр. 2–4]. Але при їх детальному аналізі виявляється, що мова йде про 
так звані однорежимні ПІД-регулювання, що забезпечує керування, наприклад, 
стаціонарним (тепловозним) двигуном. Перехід до «ручного» керування за 
допомогою педалі або важеля пов'язаний з питанням: «як дізнатися, до якого 
рівноважного режиму роботи буде прагнути двигун в результаті 
недетермінованого керуючого впливу?». 
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На нашу думку, ця проблема може бути вирішена застосуванням в 
алгоритмі роботи ЕБК математичної моделі конкретного двигуна, яка 
дозволить «передбачити» задану рівноважну частоту обертання колінчастого 
валу при маючих місце в даний момент часу умовах навантаження двигуна [5]. 
Саме така Predictive Model є зв'язкою між органом керування і ПІД-
регулятором, що забезпечує необхідний сигнал на виконавчий механізм 
паливної системи дизеля. 

Розроблена структура Predictive Model складається з чотирьох базових 
таблиць і однієї формули, яка є розв’язанням диференціального рівняння руху 
двигуна. Зв'язок між сигналами, що входять до моделі, – показаннями датчиків, 
і виходять з неї, у вигляді необхідної частоти обертання рівноважного режиму 
роботи, створюється методом лінійної табличній інтерполяції. 

Основою Predictive Model є таблиця рівноважних частот обертання. З 
нею, шляхом послідовних обчислень циклової подачі палива, поточного 
крутного моменту двигуна і моменту опору навантаження, пов'язані таблиці 
характеристик подачі палива і двигуна. 

Проведені за допомогою математичного моделювання розрахункові 
дослідження показали, що запропонована концепція алгоритму дозволяє 
створити систему керування, яка здатна здійснювати конвергентний перехідний 
процес. 

Однак, певні складнощі імплементації даної концепції алгоритму 
керування все ж мають місце. Це пов'язано з необхідністю попереднього 
визначення або завдання характеристик двигуна і системи подачі палива у 
вигляді таблиць, які можна отримати тільки шляхом випробувань готової 
конструкції. Тобто, якщо мова йде про створення нового двигуна, то описана 
проблема замикається «на себе»: без базових таблиць неможливе створення 
системи керування, а без робочої системи керування неможливо провести 
випробування двигуна для отримання його базових таблиць. 

Тому нами запропонована альтернативна концепція синтезу досить 
простого алгоритму електронного керування дизеля, заснована на методі 
аналогії з роботою механічного всережимного регулятора [6]. Аналогія полягає 
в тому, що важіль механічного регулятора можна розглядати як «механічний 
обчислювач», який однозначно визначає величину вихідного сигналу за 
значеннями зовнішніх впливів – частоти обертання і положення органу 
керування двигуном. 

Особливістю цього алгоритму є незалежність його працездатності від 
зовнішніх факторів, як то – вид і якість палива, умови навколишнього 
середовища, технічний стан двигуна та ін. Крім того, спеціальний підбір 
значень коефіцієнтів і показників ступенів отриманого рівняння дозволяє легко 
синтезувати регулятор для отримання будь-яких характеристик роботи двигуна. 

Працездатність даної системи нами була підтверджена експериментально. 
Зокрема, були розроблені і реалізовані три послідовні версії систем керування 
на основі електронного всережимного регулятора дизеля з використанням 
мікроконтролерів ATMega і актуаторів різного типу. 

Версія 1 представляла собою дослідний зразок лабораторної установки на 
основі простого крокового електродвигуна. Вона дозволила переконатися в 
працездатності алгоритму в частині створення статичних характеристик 
паливного насоса. 
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Версія 2 являє собою систему керування стендом дослідного 
одноциліндрового двигуна і дозволяє створити для нього необхідні статичні і 
динамічні експлуатаційні характеристики. 

Версія 3 побудована на базі дискового електродвигуна з редуктором в 
якості актуатора. Вона має більш складну структуру, оскільки в її складі 
присутній місцевий зворотний зв'язок для керування самим актуатором. 

У цій системі нами було реалізовано подвійне всережимне регулювання з 
різним нахилом характеристик, які можна вибирати під час експлуатації 
транспортного засобу. Таке подвійне регулювання, зокрема, актуально для 
дизеля сільгосптракторів, які періодично виконують транспортні роботи. 

Наукові дослідження, про які йдеться, виконані на базі традиційної 
гідромеханічної паливної системи високого тиску. Але їх результати можуть 
бути легко поширені і на сучасні електромагнітно-клапанні системи. Так, 
концепцію Predictive Model Control без істотних змін можна реалізувати для 
керування сучасними системами подачі палива типу UIS, UPS або Common-Rail. 
Наприклад, відмінності в побудові схеми алгоритму для системи Common-Rail 
виділені на рис.1. По-перше, це облік залежності подачі палива від тиску і часу. 
По-друге, це необхідність наявності синхронізуючого імпульсу, бо в даній 
системі подачі палива момент упорскування не прив'язаний механічно до 
кутового положення колінчастого валу.  

 

 
Рис. 1 – Структурна схема системи електронного регулювання дизеля с 

електромагнітно-клапанним керуванням паливної апаратури:  
𝑝𝑟𝑎𝑖𝑙 – тиск в акумуляторі палива, 𝐵𝑐 – циклова подача палива, 𝑛(𝑡) – частота 

обертання двигуна, 𝑥(𝑡) – керуючий влив, 𝜏В – час відкриття клапана форсунки, 
𝐵𝑐0 – задана циклова подача палива, f – сигнал ШІМ для керування зворотнім 

клапаном акумулятора 
 

Таким чином, у представленій роботі продемонстрована можливість 
досить простого створення електронних систем керування дизелів і 
підтверджена їх працездатність. 
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Відомо, що в малообертових суднових двигунах з механічним 

управлінням фази газорозподілу, прийняті для кожного конкретного двигуна і 
задані профілями кулачкових шайб, а також кутами їх заклинки, не є 
оптимальними для всього діапазону робочих режимів двигуна. Зазвичай 
оптимізація фаз газорозподілу здійснюється для режиму номінальної 
потужності, відхилення від якого приводить до погіршення умов протікання 
робочого процесу з цілого ряду причин, у тому числі і в зв'язку з погіршенням 
наповнення циліндрів. Це веде до підвищення вмісту в відпрацьованих газах 
шкідливих компонентів і в першу чергу часток сажі. Робота двигуна на малих 
навантаженнях, як правило, пов'язана з плаванням суден в прибережних 
акваторіях, при заходах в порти, проходженні каналів, тобто в районах, де 
пред'являються особливо високі екологічні вимоги. У зв'язку з цим багато 
виробників розглядають можливість зміни фаз газорозподілу в залежності від 
навантажувально-швидкісного режиму роботи як важливий напрям на шляху 
подальшого вдосконалення робочих процесів суднових двигунів. 

У двотактних двигунах з механічним управлінням знаходять застосування 
системи зміни фаз газорозподілу, що слугують для підвищення ефективності 


