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При вирішенні задачі оптимізації управління по паливній економічно-

сті і токсичності відпрацьованих газів дизеля необхідно враховувати супе-
речливі залежності питомої ефективної витрати палива і викидів шкідливих 
речовин в атмосферу в функції координати паливодозуючого органу, повіт-
ропостачання дизеля і фази подачі палива на різних режимах роботи агре-
гату. Крім того, необхідно враховувати обмеження на ряд параметрів робо-
чого процесу двигуна (максимальний тиск згоряння і швидкість його зміни 
по куту повороту колінчастого валу, температуру відпрацьованих газів і 
т.п.). Зміна фази подачі палива в різних діапазонах по-різному впливає на 
масу викидів окислів азоту, оксидів вуглецю, сажі і т.д. 

Найбільш велике поширення в останні роки отримали такі методи оп-
тимізації: 

а) варіаційне числення; 
б) динамічне програмування; 
в) принцип максимуму; 
г) математичне програмування. 
Оскільки даний об'єкт має обмеження на змінні стану і на управління, 

обумовлені його фізичними характеристиками, варіаційне числення засто-
совувати недоцільно. 

Основний недолік динамічного програмування полягає в необхідності 
великого обсягу пам'яті обчислювального пристрою, що використовується 
в якості оптимального регулятора. Крім того, становище ускладняється вна-
слідок наявності декількох управлінь (трьох в даному випадку), що, знову-
таки, веде до зростання потрібного обсягу пам'яті на обчислення і зберігання 
всіх точок оптимальної траєкторії. 

Розглянемо застосування принципу максимуму для отримання законів 
оптимального управління дизелем з газотурбінним наддувом в перехідних 
режимах, що викликаються зміною швидкісного і навантажувального режи-
мів його роботи. При цьому момент збільшення навантаження і момент за-
кінчення перехідного процесу невідомий, але задана тривалість перехідного 
процесу. Оскільки об'єкт управління розглядається як стаціонарна система, 
його реакція не залежить від моменту появи обурення. Крім того, величина 
приросту навантаження заздалегідь невідома. 

Динаміка об'єкта задається системою диференціальних рівнянь при ві-
дповідних початкових умовах і обмеженнях на дії і параметри робочого 
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процесу двигуна. В якості критерію-функціоналу обраний адитивний квад-
ратичний функціонал, в який входять кутова швидкість, координата пали-
водозуючого органу і маса токсичних викидів в атмосферу. З урахуванням 
цього критерію і системи рівнянь складається гамільтоніан (рис.1). 
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Рисунок 1 – Квазіоптимальні закони зміни  

додаткового повітропостачання та рейки паливного насосу 
 

Умова рівності нулю максимуму гамільтоніану справедлива для да-
ного об’єкту регулювання, тому що система рівнянь інваріантна в часі, час 
закінчення перехідного процесу не задано і підінтегральна функція крите-
рію-функціоналу також інваріантна у часі. Тоді гамільтоніан враховує коор-
динату паливодозуючого органу, кутову швидкість колінчастого валу ди-
зеля, кількість повітря, що надходить в циліндри дизеля, кутову швидкість 
ротора турбокомпресора і кут випередження подачі палива. Рівність нулю 
максимуму цього гамільтоніану визначає необхідну умову оптимальності 
управління. 

Отже, отримане квазіоптимальне управління реалізуються електрон-
ною системою на мікроконтролерах на середньообертових дизелях потуж-
ністю 2225 кВт і це дозволило знизити викиди шкідливих речовин в атмос-
феру в процесі експлуатації в середньому на 25–37%. 
  


