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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ 
ДВОТАКТНОГО ДВИГУНА З ЗУСТРІЧНО РУХОМИМИ ПОРШНЯМИ 

 
Моделювання робочого процесу двигуна внутрішнього згоряння є базою для усіх подальших розрахунків та досліджень двигуна. 
Особливу актуальність набуває наявність адекватної математичної моделі робочого процесу двигуна у зв’язку з тим що через тен-
денцію постійного покращення показників двигунів необхідно враховувати багато факторів впливу для отримання задовільного 
результату. Найбільш складним та такими, що залежить від багатьох фізико-хімічних параметрів є процес згоряння палива в двигу-
ні. Моделі згоряння у дизелях можна розділити на три групи: детальні моделі; емпіричні і напівемпіричні моделі. В роботі викона-
но аналіз світового досвіду щодо дослідження та математичного моделювання процесу згоряння у двигунах внутрішнього згорян-
ня. Вказано переваги і недоліки різних математичних моделей. У роботі запропоновано використовувати напівемпіричну матема-
тичну модель згоряння яка описує диференційну характеристику швидкості згоряння двома кривими, що відповідають періодам 
першого спалаху і дифузійного згоряння. Використання такої моделі спрощує виконання розрахунків і в той же час дозволяє отри-
мати якісні результати що враховують багато факторів впливу. 

Ключові слова: математична модель, модель згоряння, докладні математичні моделі, емпіричні та напівемпіричні моделі, 
моделі проміжного типу, одновимірні моделі. 
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Моделирование рабочего процесса двигателя внутреннего сгорания является базой для дальнейших расчетов и исследований дви-
гателя. Особую актуальность приобретает наличие адекватной математической модели рабочего процесса двигателя в связи с тем, 
что из-за тенденции постоянного улучшения показателей двигателей необходимо учитывать многие факторы воздействия для по-
лучения удовлетворительного результата. Наиболее сложным и зависящим от многих физико-химических параметров является 
процесс сгорания топлива в двигателе. Модели сгорания в дизелях можно поделить на три группы: подробные модели; эмпириче-
ские и полуэмпирические модели В работе выполнен анализ мирового опыта исследования и математического моделирования 
процесса сгорания в двигателях внутреннего сгорания. Указаны преимущества и недостатки разных математических моделей. В 
работе предложено использовать полуэмпирическую математическую модель сгорания, описывающую дифференциальную харак-
теристику скорости сгорания двумя кривыми, соответствующими периодам первой вспышки и диффузионного сгорания. Исполь-
зование такой модели упрощает выполнение расчетов и в то же время позволяет получить качественные результаты, учитывающие 
многие факторы воздействия. 

Ключевые слова: математическая модель, модель сгорания, подробные математические модели, эмпирические и полуэмпи-
рические модели, модели промежуточного типа, одномерные модели. 
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MATHEMATICAL MODELING OF THE WORKING PROCESS 
OF A TWO-STROKE ENGINE WITH COUNTERMOVING PISTONS 

 
Simulation of the working process of an internal combustion engine is the basis for all further calculations and studies of the engine. Of 
particular relevance is the availability of an adequate mathematical model of the engine process due to the fact that due to the trend of con-
tinuous improvement of engine performance, it is necessary to take into account many influencing factors to obtain a satisfactory result. The 
most complex and dependent on many physicochemical parameters is the process of combustion of fuel in the engine. Models of combustion 
in diesel engines can be divided into three groups: detailed models; empirical and semipemirical models. The analysis of world experience in 
research and mathematical modeling of combustion process in internal combustion engines is performed in the work. The advantages and 
disadvantages of different mathematical models are indicated. It is proposed to use a semi-empirical mathematical model of combustion 
which describes the differential characteristic of the combustion rate by two curves corresponding to the periods of the first flash and diffu-
sion combustion. Use of such model simplifies performance of calculations and at the same time allows to receive qualitative results consid-
ering many factors of influence. 

Key words: mathematical model, combustion model, detailed mathematical models, empirical and semi-empirical models, intermedi-
ate type models, one-dimensional model. 
 

Вступ 
 

У сучасному світі важливим завданням є 
створення енергетичних установок на базі двигу-
нів внутрішнього згоряння з прогресивними техні-
ко-економічними показниками, вирішується це 
шляхом підвищення питомої потужності, економі-
чності та надійності. При створенні високофорсо-
ваних двигунів виникають деякі проблеми, пов'я-
зані з необхідністю інтенсифікації процесу згорян-

ня палива в циліндрі двигуна і оптимізації умов 
згоряння при жорстких обмеженнях максимально-
го тиску газів в циліндрі і палива в системі, темпе-
ратури деталей і газів перед турбіною. Такі про-
блеми: як вибір оптимального співвідношення між 
ступенем стиснення і тиском наддуву, обґрунту-
вання максимуму тиску циклу, забезпечення задо-
вільних характеристик розпилювання, упорску-
вання палива в широкому діапазоні зміни циклової 
подачі, оптимізація форми камери згоряння, її уз-
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годження з динамікою і геометрією паливних фа-
келів, пошук раціональних методів інтенсифікації 
сумішоутворення, вимагають експериментальних 
досліджень, доводочних робіт, що потребують 
затрати як часу так і коштів. У зв’язку з цим вини-
кла гостра необхідність в розробці розрахункових 
методів математичного моделювання робочих 
процесів у двигунах. 

Використання методу математичного моде-
лювання при проектуванні нових конструкцій дви-
гунів внутрішнього згоряння (ДВЗ), конвертації їх 
на інші палива, а також оптимізації параметрів 
робочих процесів дозволяє досягти значного про-
гресу в області двигунобудування. Ефективність 
такого методу безпосередньо залежить від адеква-
тності розроблених математичних моделей. 
 

Мета роботи 
 

Мета дослідження – математичне моделю-
вання робочого процесу високофорсованого дво-
тактного двигуна 6ДН 2*12/12 спеціального приз-
начення. 
 

Аналіз математичних моделей 
робочого процесу двигуна 

 
Як було відмічено, одним із етапів розробки 

ДВЗ є дослідження та математичне моделювання 
процесу згоряння з метою подальшої оптимізації 
робочого процесу та визначення індикаторних та 
ефективних показників двигуна. Процес згоряння 
палива в ДВЗ є найбільш складним та залежить від 
багатьох фізико-хімічних параметрів, що визнача-
ють термодинамічні умови в камері згоряння. То-
му для його дослідження ряд вчених пропонують 
спрощені математичні моделі, які основані на різ-
них гіпотезах. 

Відомі моделі згоряння рідкого палива в ди-
зелях можна розділити на три основні групи: дета-
льні математичні моделі; емпіричні і напівемпіри-
чні моделі; моделі «проміжного» типу. 
 

Детальні математичні моделі 
 

Використання сучасних CFD-програмних 
комплексів для чисельного моделювання робочих 
процесів дизеля дозволяє підвищити точність ре-
зультатів моделювання. Найбільшою популярніс-
тю користуються програми: STAR-CD 
(Computational Dynamics Ltd.); FIRE (AVL); VECTIS 
(Ricardo). Програмний комплекс AVL FIRE Engine 
включає більше 20 різних моделей формування та 
розвитку струменя, подрібнення крапель, зіткнен-
ня між ними, випаровування палива і його взаємо-
дії зі стінкою камери згоряння. Моделюється 
утворення рідких плівок, їх випаровування і по-
ширення, взаємодія зі стінками і факелами рідкого 
палива. Ряд моделей описує процеси самозай-

мання, згоряння і утворення шкідливих речовин з 
урахуванням детальної хімічної кінетики. Прикла-
ди реалізації програмного комплексу FIRE наведе-
ні на рис. 1. 

CFD – (Сomputitional Fluid Dnamic) – обчис-
лювальна гідродинаміка – є найпопулярнішим ме-
тодом для моделювання робочих процесів ДВЗ [1]. 
Моделювання робочих процесів дизеля в основ-
ному проводиться в плоскій, тривимірній постано-
вці з використанням програмного комплексу AVL, 
Fier, Fluent. 

Моделювання робочих процесів у плоскій по-
становці розглядає питання у вигляді набору тес-
тових завдань, які мають тільки оціночний харак-
тер, в той час як в тривимірній постановці, можли-
вий варіант коли розглядається тільки окремий 
сектор камери згоряння двигуна, що описує об’єм, 
в якому поширюється тільки один паливний факел 
[1], або вся камера згоряння. Наприклад, розраху-
нкова сітка, що описує конфігурацію камери зго-
ряння, впускні і випускні канали представлені на 
рис. 2. 

Недоліком CFD моделей є трудомісткість ро-
зрахунків і необхідність використання потужних 
комп'ютерів. В роботі відзначається, що підготов-
ка даних кваліфікованим фахівцем для одного ва-
ріанта розрахунку займає 5–15 днів для нового 
двигуна. Розрахунок одного варіанта може займа-
ти приблизно 30 або більше годин. Використання 
цих програм для оптимізаційних розрахунків дуже 
важке, тому що в процесі оптимізації доводиться 
розраховувати тисячі варіантів конструкцій. Для 
розрахунку сумішоутворення і згоряння в дизелі 
використовуються емпіричні або напівемпіричні 
моделі [2]. Досконалими моделями згоряння, ви-
користовуваними в термодинамічних моделях, є 
моделі Хіроясу Н. [2], Разлейцева М. Ф [3] та 
Кулешова О. С. [4]. Найбільшу популярність 
отримала програма ДИЗЕЛЬ РК (МГТУ ім. Баума-
на). Ця програма включає одновимірну модель 
газообміну. В таких моделях розвиток струменя 
палива описується критеріальним рівняннями, 
отриманими на підставі експериментальних даних. 
У моделях сумішоутворення, згоряння і випарову-
вання використовується середній діаметр краплі 
по Заутеру. Паливний струмінь розглядається як 
сукупність зон, кожна з яких має характерну тем-
пературу, об’єм, співвідношення палива і повітря. 
Приклади реалізації моделі Разлейцева М. Ф і 
Кулешова О. С. в програмі ДИЗЕЛЬ-РК показані 
на рис. 3, 4. 

За допомогою цієї моделі можливо досліджу-
вати вплив на згоряння ступеня стиснення, випе-
редження і тривалості упорскування, діаметра і 
числа отворів розпилювача, характеристики впор-
скування, форми камери згоряння, спрямованість 
струменів палива з формою камери  в поршні і 
інтенсивністю    вихору,   враховують    взаємодію 
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Рис. 1 – Розподіл температури, NO сажі 

у циліндрі від положення 
колінчастого валу (CFD моделювання) 

Рис. 2 – Розрахункова сітка описує конфігурацію 
камери згоряння, впускні і випускні канали  

  

  
Рис. 3 – Візуалізація і аналіз 
сумішоутворення в циліндрі 

(модель Разлейцева М. Ф. і Кулешова О. С) 

Рис. 4 – Порівняння розрахункових 
і експериментальних індикаторних діаграм 

і швидкостей тепловиділення 
(модель Разлейцева М. Ф. та Кулешова О. С.) 

 
струменів палива зі стінками і між собою, дозво-
ляють виконувати багатофакторну багатокритеріа-
льну оптимізацію. Використання моделей даного 
класу вимагає детальної інформації про конструк-
цію розрахованого двигуна, задання безлічі емпі-
ричних залежностей і коефіцієнтів, проведення 
трудомісткої верифікації. 
 

Моделі проміжного типу 
 

Більшість завдань, що виникають в практиці 
проектування і дослідження двигунів можна вирі-
шити з використанням моделей «проміжного» ти-
пу [5]. Дані моделі об'єднують в собі переваги роз-
рахункових методів першої і другої груп. 

За кордоном широке поширення набула мо-
дель згоряння, запропонована Watson N., Pilley A. 
[6]. У даній моделі швидкість згоряння описується 
двома складовими, відповідними періодами спала-
ху і дифузійного згоряння палива: 
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де ϕz – тривалість згоряння; 
ω – кутова швидкість колінчастого валу;  
Τ, τ ,τz – відповідно відносний час згоряння, 

поточний час від початку згоряння і тривалість 
згоряння; 

β, с1, с2, c1′, c2′ – емпіричні функції. 
Запропоновано наступні залежності для ви-

значення емпіричних функцій: 
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де n – частота обертання колінчастого валу; 
α – коефіцієнт надлишку повітря; 
td – тривалість періоду затримки самоспала-

хування. 
Видно, що модель в якості вхідних даних міс-

тить параметри режиму роботи двигуна (n, α, td, 
ϕz). Вочевидь, параметри конструкції опосередко-
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вано враховує ряд емпіричних коефіцієнтів, що 
вимагає настройки моделі для конкретного типу 
двигуна. 
 

Напівемпіричні та емпіричні моделі 
 

Широке поширення отримали емпіричні або 
напівемпіричні моделі згоряння, що описують ге-
ометричну форму кривої тепловиділення. 

Такі моделі відрізняються простотою опису 
та універсальністю використання. Наприклад, в 
моделі проф. Вібе І. І. [7] швидкість згоряння і 
частка вигорілого палива описується напівемпіри-
чні залежностями:
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де φ0, φz, φ – відповідно, кут початку згоряння, 
тривалість згоряння і поточне значення кута пово-
роту кривошипа в процесі згоряння; 

С – константа за умови закінчення згоряння в 
момент 

х = ХZ = 0,999, С = ln(1–0,999) = –6,908. 
Особливістю емпіричних моделей є те, що всі 

вхідні величини розрахункових формул мають 
постійні значення і задаються за експерименталь-
ними даними або вибираються з рекомендованих 
різними дослідниками діапазонів. Наприклад, в 
першому наближенні проф. І. І. Вібе для дизель-
них двигунів рекомендує 0 ≤ m ≤ 0,7, а в роботі 
деяких вчених m коливаються від –0,3 до +0,7. 

Такі моделі доцільні для опису згоряння у 
двигуні на одному режимі його роботи. При зміні 
конструктивного або регулювального параметра 
двигуна якихось умов його роботи, емпіричні мо-
делі перестають видавати точний результат. 

Недоліком емпіричних моделей згоряння є 
складність їх застосування при розрахунках утво-
рення шкідливих речовин в дизелях, зокрема ок-
сидів азоту. Вихід NO згідно термічної теорії 
Я. Б. Зельдовича [8] величини температур в цилін-
дрі. При подібних розрахунках важливо завжди 
точно визначати температури, і, відповідно, кривої 
тепловиділення. Крива, розрахована за емпірич-
ними моделям, як правило, має один пік, що не 
відповідає процесу згоряння в дизелях на більшос-
ті режимів їх роботи. Відповідно і точність розра-
хунку виходу шкідливих речовин при використан-
ні моделей даного класу невисока. 
 

Математичне моделювання 
робочого процесу високофорсованого 

двотактного дизеля 6ДН 2*12/12 
 

В основу розрахунку параметрів робочого ті-
ла в ході робочого процесу у ДВЗ покладені дифе-
ренціальні рівняння процесів масообміну і теплоо-
бміну в надпоршневій порожнині [3, 4, 9]. 

Ці рівняння отримані з рівнянь масового й 
енергетичного балансів і рівняння стану в дифере-
нціальній формі в припущенні, що протягом еле-
ментарного проміжку часу процеси в робочій по-
рожнині сталі (квазістаціонарні), а робоче тіло 
протягом нескінченно малого проміжку часу dτ 
знаходиться в рівноважному стані: 

bs dMdMdM −= , 
VdpdIQ −=∂ , 

 
M

dM
T
dT

V
dVdV

p
dp x =−

−
+ п , (8) 

де dМ – зміна маси робочого тіла, що обумовле-
на надходженням свіжого заряду dMs і виходом 
робочого тіла з надпоршневої порожнини dМb 
протягом проміжку часу dτ; 

∂Q – теплота, що підведена до робочого тіла 
за цей же проміжок часу; 

dI –зміна ентальпії робочого тіла протягом 
проміжку часу dτ; 

dVп – зміна об’єму надпоршневої порожнини, 
що обумовлена переміщенням поршня протягом 
проміжку часу dτ; 

dVх – зміна об’єму робочого тіла, що обумов-
лена зміною кількості молей робочого тіла внаслі-
док хімічних реакцій окиснювання горючих ком-
понентів газової суміші протягом проміжку часу 
dτ. 

В роботі використана математична модель 
згоряння яка описує диференційну характеристику 
швидкості згоряння двома кривими, що відпові-
дають періодам першого спалаху і дифузійного 
згоряння: 

( ) ([ +
ϕ
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ϕ

+
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zI
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I

I
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dx I 6exp 1  
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II

II
II

m
II

m
II d

dm
IIII ln1 1 , (10) 

де А – коефіцієнт, що враховує вплив частки 
випарувався за період затримки запалення палива 
на швидкість швидкого згоряння; 

С – коефіцієнт, що враховує повноту згорян-
ня палива; 
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ξв – ступінь ефективного використання повіт-
ряного заряду; 

S – коефіцієнт, що враховує частку палива, 
що згорів за період спалаху. 

Індексом «I» показує параметри в процесі 
першого спалаху, індексом «II» – в процесі дифу-
зійного згоряння. 

Показники динаміки відповідних періодів 
згоряння: 
 ( )Im

ImIm ϕϕ−ϕ= 14 , (11) 

 ( )IIm

IImIIm ϕϕ−ϕ= 19 , (12) 

де 
Imϕ  та 

IImϕ  – відносні моменти досягнення 
максимальної швидкості тепловиділення; 

Iϕ  та IIϕ  – відносні кути повороту колінчас-
того валу 

zII
II

zI
I ϕ

ϕ
=ϕ

ϕ
ϕ

=ϕ , ; 

ϕ – поточний кут повороту колінчастого валу 
з моменту початку згоряння палива; 

ϕzI, ϕzII – відповідно тривалість швидкого і 
дифузійного згоряння. 

При кожному розрахунковому ділянці відбу-
вається порівняння величин (dx/dϕ)I та (dx/dϕ)II. 
Підсумкова розрахункова швидкість тепловиді-
лення dx/dφ приймається рівною більшою з цих 
двох швидкостей. 

Сумарна кількість вигорілого палива визнача-
ється інтеграцією функції dx/dφ на ділянці згорян-
ня. 

 ϕ
ϕ

= ∫
ϕ

ϕ

d
d
dxx

z

п

, (13) 

де ϕп, ϕz – відповідно моменти початку і закінчен-
ня згоряння палива. 

У формули (9)–(12) входять параметри А, і, 
ϕzI і ϕzII, ξв, які на відміну від параметрів відомих 
формул Вібе І. І. враховують особливості проті-
кання процесів подачі палива, сумішоутворення, 
випаровування, згоряння, а також взаємодія цих 
процесів між собою. 

Коефіцієнти та константи, що враховуються в 
моделі згоряння розраховувалися виходячи з ре-
комендацій [10]. 

Запропонована математична модель пов’язує 
динаміку тепловиділення з параметрами подачі 
палива (перепад тисків при уприскуванні ∆pfi і се-
редній діаметр крапель d32), сумішоутворення (ко-
ефіцієнт надлишку повітря в циліндрі α, тангенці-
альна швидкість руху заряду в камері згоряння 
WТ), режиму роботи (частота обертання n, тиск Р і 
температура Т в циліндрі), фізико-хімічні власти-
вості палива і іншими найважливішими парамет-
рами, що визначають протікання процесу згорян-
ня. 

Запропонована математична модель згоряння 
інтегрована в термодинамічну модель замкнутого 
циклу робочого процесу двотактного двигуна 
6ДН2*12/12. Програмний код реалізовано у сере-
довищі візуального програмування Lazarus. Ре-
зультати математичного моделювання представле-
ні на рис. 5–8 та в табл. 1. 

Графіки на рис. 5–8, що спрощуєть ідентифі-
кацію результатів розрахунку, та перевірки адек-
ватності математичної моделі. Фразы повторяются 
частично. 

 

  
  

Рис. 5 – Зміна параметрів робочого тіла (тиск Р, 
маса М, температура Т) в процесі газообміну 

двотактного двигуна 6ДН2*12/12 

Рис. 6 – Зміна прохідного перетину продувочних 
(MFS) і випускних (MFB) вікон та надпоршневого 

об’єму двигуна 6ДН 2*12/12 
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Рис. 7 – Інтегральна (х) та диференційна (dx/dα) 
характеристики тепловиділення 

Рис. 8 – Розгорнута індикаторна діаграма (р), 
зміна маси (М) та температури (Т) робочого тіла 

в циліндрі двотактного двигуна 6ДН2*12/12 
 

Таблиця 1 – Параметри дизеля 6ДН2*12/12 

Параметри Значення параметру 
Експеримент Розрахункові 

Потужність, кВт 882 887 
Частота обертання колінчастого 
валу, хв–1 2600 

Діаметр циліндра, м 0,12 
Хід поршня, м 2×0,12 
Робочий об’єм, л 16,3 
Кількість циліндрів 6 
Середній ефективний тиск Ре, МПа 1,27 1,26 
Тиск наддуву, МПа (кгс/см2) 0,32 0,33 
Витрата повітря, кг/с 1,8 1,82 
Питома витрата палива, г/кВт год 217,5 218,6 

 
Висновки 

 
Проаналізовані відомі математичні моделі 

згоряння палива в двигунах внутрішнього згорян-
ня, які можна розділити на: CFD-моделі, напівем-
піричні модель І. І. Вібе та моделі де швидкість 
розповсюдження фронту полум’я розраховується 
за допомогою емпіричних та напівемпіричних рів-
нянь.  

Враховуючи переваги, простоту опису та уні-
версальність використання емпіричних  моделей 
згоряння, що описують геометричну форму кривої 
тепловиділення, для математичного моделювання 
процесу згоряння в циліндрі двигуна 6ДН2*12/12 
використана математична модель згоряння, яка 
описує диференційну характеристику швидкості 
згоряння двома кривими, що відповідають періо-
дам першого спалаху і дифузійного згоряння. 

Виконане математичне моделювання робочо-
го процесу двотактного двигуна 6ДН2*12/12 в 
програмному середовищі Lazarus. Похибка розра-

хунку робочого процесу двотактного двигуна 
6ДН2*12/12, що виконано за допомогою запропо-
нованої моделі не перевищує 1 %. Використання 
математичної моделі дозволить виконати дослі-
дження з вибору та обґрунтування оптимальних 
конструктивних та регулювальних параметрів дос-
лідного дизеля при його форсуванні до 1100 кВт. 
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двигуни внутрішнього згоряння Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Ха-
рків, Україна. 

Божко Едуард Валерійович (Божко Эдуард Валерьевич, Bozhko Eduard) – аспірант кафедри двигуни внутрі-
шнього згоряння Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна. 
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