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Abstract
A mathematical model of a diesel engine equipped with an all-speed governor is presented in the paper. The
model is an element of an agricultural tractor driving system model designed for investigations of transition processes
taking places during changing gears under load by computer simulation method. It can also be used to simulate a
tractor movement starting and stopping. Model affords possibilities for simulations of processes taking places during
engine load and all-speed governor setting changes. A main system of equations of engine model is composed from: a
motion equation of an engine mechanical system model, a function describing an engine performance as effects of the
energy conversion and a function describing a characteristic of an engine fuel feed system. A function describing the
main control signal of the fuel feed system as an effect of the all-speed governor action complements those equations
and functions. The model is formulated in a dimensionless form. That affords possibility for using the model to
movement simulations of vehicles equipped with engines which power is different – directly or after modification of
model parameters. A computer program using described model has been written. Numerical simulations results of the
processes succeeding sudden changes of the all-speed governor settings, succeeding jumps of engine load and under
harmonic load are presented.
Key words: transport, diesel engines, agricultural tractors, driving systems, transition processes, modelling,
computer simulations

MODEL SILNIKA Z ZAPàONEM SAMOCZYNNYM
DO SYMULACJI PROCESÓW PRZEJĝCIOWYCH
W UKàADZIE NAPĉDOWYM CIĄGNIKA ROLNICZEGO
Streszczenie
W pracy jest przedstawiony model matematyczny silnika z zapáonem samoczynnym i wielozakresowym
regulatorem prĊdkoĞci obrotowej. Jest on elementem modelu ukáadu napĊdowego ciągnika rolniczego, który jest
przeznaczony do badania metodą symulacji komputerowej procesów przejĞciowych podczas zmiany przeáoĪenia pod
obciąĪeniem oraz przy rozpoczĊciu i zatrzymaniu jazdy. Model umoĪliwia symulacjĊ pracy silnika podczas zmian
obciąĪenia i zmian nastawy regulatora. Podstawowy ukáad zaleĪnoĞci tworzą: równanie ruchu modelu ukáadu
mechanicznego silnika, funkcja opisująca wáasnoĞci silnika jako efekt przemiany energetycznej oraz funkcja opisująca
charakterystykĊ ukáadu zasilania paliwem. Uzupeánieniem tego ukáadu jest zaleĪnoĞü opisująca gáówny sygnaá sterujący
systemem zasilania jako wynik dziaáania regulatora wielozakresowego. Model zostaá opracowany w formie
bezwymiarowej, co pozwala na jego wykorzystanie do symulacji ruchu pojazdów o róĪnej mocy silnika – bądĨ
bezpoĞrednio, bądĨ po wprowadzeniu prostych modyfikacji. Zaprezentowano wybrane wyniki symulacji komputerowych
przy zastosowaniu programu opracowanego na podstawie modelu. Przedstawiają one przebiegi wielkoĞci
charakteryzujących pracĊ silnika przy skokowych zmianach nastawy regulatora oraz przy skokowych zmianach i przy
harmonicznym przebiegu obciąĪenia.
Sáowa kluczowe: transport, silniki spalinowe, ciągniki rolnicze, ukáady napĊdowe, procesy przejĞciowe, modelowanie
symulacje komputerowe
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1. WstĊp
Model silnika z zapáonem samoczynnym (ZS) prezentowany w niniejszej pracy jest elementem
modelu ukáadu napĊdowego ciągnika rolniczego przeznaczonego do badania metodą symulacji
komputerowej procesów przejĞciowych podczas zmiany przeáoĪenia pod obciąĪeniem oraz przy
rozpoczĊciu i zatrzymaniu jazdy. Wymaga to modelu, który umoĪliwia symulacjĊ pracy silnika w
caáym polu obciąĪeĔ czĊĞciowych – przy róĪnych poáoĪeniach pedaáu przyspieszenia, jak równieĪ
stanów odpowiadających hamowaniu silnikiem.
Szereg prac agrotechnicznych wymaga utrzymania w przybliĪeniu staáej prĊdkoĞci jazdy
ciągnika, bądĨ staáej prĊdkoĞci obrotowej waáu odbioru mocy. Silniki ciągników są w tym celu
wyposaĪane w wielozakresowe regulatory prĊdkoĞci obrotowej, które w zakresie obciąĪeĔ
czĊĞciowych silnika utrzymują jego prĊdkoĞü obrotową w wybranym wąskim przedziale wartoĞci
w sposób automatyczny. W modelu przewidziano wspóápracĊ silnika z mechanicznym
regulatorem odĞrodkowym, poniewaĪ przy jego opracowaniu zostaáa wykorzystana
charakterystyka silnika o starszej konstrukcji. Modelowanie dziaáania regulatora potraktowano jako
odrĊbne zagadnienie, które jest przedmiotem niezaleĪnego opracowania [2].
Ciągniki rolnicze – w zaleĪnoĞci od ich przeznaczenia – są wyposaĪane w silniki z zapáonem
samoczynnym o mocy od okoáo 25 kW do 150 kW i nawet wiĊkszej. PrzyjĊto w związku z tym, Īe
model powinien posiadaü cechy umoĪliwiające jego stosowanie do symulacji pracy ciągników z
silnikami o róĪnej mocy znamionowej – bądĨ bezpoĞrednio, jeĪeli jest zachowane ich czĊĞciowe
podobieĔstwo
dynamiczne,
bądĨ
po
wprowadzeniu
prostych
modyfikacji.
Z tego wzglĊdu zaleĪnoĞci tworzące model matematyczny silnika zostaáy sprowadzone
do formy bezwymiarowej. Forma taka upraszcza równieĪ opis sygnaáów przekazywanych
pomiĊdzy poszczególnymi elementami modelu i uáatwia ustalenie związków pomiĊdzy
wielkoĞciami charakteryzującymi ich wáasnoĞci i dziaáanie. WielkoĞci opisujące parametry i stan
silnika oraz ukáadów jego zasilania i sterowania zostaáy w związku z tym wyraĪone w postaci
stosunków wartoĞci tych wielkoĞci do wartoĞci odniesienia. WielkoĞci bezwymiarowe zostaáy
oznaczone poziomą kreską nad symbolem.
Model silnika przeznaczony do symulacji ruchu nieustalonego pojazdu i procesów
przejĞciowych w jego ukáadzie napĊdowym ma charakter funkcjonalny. StopieĔ jego záoĪonoĞci
zaleĪy od celu i zakresu prowadzonych badaĔ. Powinien z zadawalającą dokáadnoĞcią
odwzorowywaü wáasnoĞci i dziaáanie silnika jako elementu wiĊkszej struktury mechanicznej, a
przy tym nie moĪe byü zbyt skomplikowany. Wymaga to istotnych uproszczeĔ. Prezentowany
model silnika nie zawiera w związku z tym opisu istoty procesów wymiany áadunku, spalania i
zamiany energii cieplnej na mechaniczną, które są przedmiotem wielu szczegóáowych opracowaĔ,
a jedynie uproszczony opis efektów tych procesów.
2. Struktura modelu silnika ZS z regulatorem wielozakresowym
Silnik ZS wyposaĪony w wielozakresowy regulator prĊdkoĞci obrotowej jest ukáadem
automatycznej regulacji z ujemnym sprzĊĪeniem zwrotnym. Schemat struktury modelu tego
ukáadu jest przedstawiony na rys. 1.
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Rys. 1. Struktura modelu silnika ZS z wielozakresowym regulatorem prĊdkoĞci obrotowej
Fig. 1. Model structure of a diesel engine equipped with an all speed governor
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Chwilowy stan silnika okreĞla kąt obrotu M i prĊdkoĞü kątowa Zs (ĞciĞlej M - patrz pkt 2) waáu
korbowego oraz masowe zuĪycie paliwa G odniesione do jednostki czasu, bądĨ wyraĪone w postaci
dawki jednostkowej q podawanej podczas obrotu waáu korbowego o jeden radian (lub na jeden
obrót waáu). Sygnaáem wejĞciowym jest moment obciąĪenia zewnĊtrznego Mz. Gáówny sygnaá
sterujący s ukáadem zasilania paliwem jest formowany w regulatorze wielozakresowym. We
wspóáczesnych silnikach sterowanie tym ukáadem uwzglĊdnia równieĪ szereg sygnaáów
pomocniczych, które w modelu zostaáy pominiĊte. WartoĞü jednostkowej dawki paliwa wynika ze
sterowania
ukáadem
zasilania
i
z
wáasnoĞci
tego
ukáadu,
okreĞlonych
w modelu charakterystyką ukáadu zasilania. Efektem przemiany energetycznej zachodzącej
w silniku są przebiegi ciĞnienia indykowanego w cylindrach, z których wynika efektywny moment
napĊdowy Me dziaáający na waá korbowy.
Sygnaáem sterującym ukáadem silnik - regulator wielozakresowy jest nastawa regulatora.
Wynika ona zazwyczaj z poáoĪenia pedaáu przyspieszenia i wyznacza przedziaá wartoĞci prĊdkoĞci
kątowej, w którym silnik ma pracowaü przy obciąĪeniach czĊĞciowych w ustalonych warunkach
ruchu. Przedziaá ten okreĞla nominalna przy danej nastawie prĊdkoĞü kątowa silnika Zn, której
odpowiada maksymalna wartoĞü jednostkowej dawki paliwa i praca z peánym obciąĪeniem, a
powyĪej której rozpoczyna siĊ zmniejszanie dawki paliwa stosownie do zmniejszonego obciąĪenia
zewnĊtrznego. PrzyjĊto, Īe miarą sygnaáu sterującego ukáadem silnik - regulator jest stosunek Zn
prĊdkoĞci Zn do prĊdkoĞci ZN przy mocy znamionowej silnika.
3. Model mechaniczny silnika
W ciągnikach rolniczych zazwyczaj są stosowane czterosuwowe wielocylindrowe silniki
rzĊdowe o symetrycznym ukáadzie korbowym i staáej wartoĞci kąta T miĊdzy korbami – kolejnymi
wedáug sekwencji pracy cylindrów (wyjątkiem są silniki dwucylindrowe). Schemat mechaniczny
modelu silnika o takim ukáadzie konstrukcyjnym jest przedstawiony na rys. 2.
Element masowy o momencie bezwáadnoĞci Jo
P
ZZ
reprezentuje
bezwáadnoĞü waáu korbowego wraz z
x
cylinder i
x
koáem
zamachowym
oraz
bez-wáadnoĞü
P
cylinder 1
elementów
silnika
i
jego
osprzĊtu
o ruchu obrotowym kinematycznie powiązanym z
L
ruchem waáu. PoáoĪenie tego elementu opisuje kąt
obrotu ĳ waáu korbowego liczony od
M
początkowego poáoĪenia zwrotu zewnĊtrznego
R
M
J
(ZZ) korby pierwszego cylindra. Masy mp
elementów
o
ruchu
posuwisto-zwrotnym
x
przedstawiają masy táoków poszczególnych
cylindrów wraz z czĊĞcią mas korbowodów. Ich
Rys. 2. Struktura modelu mechanicznego silnika
przemieszczenia od poáoĪeĔ zwrotu zewnĊtrznego
Fig. 2. Structure of an engine mechanic model
opisują wspóárzĊdne xi. Na táok i-tego cylindra
dziaáa siáa gazowa Pgi(q,K,ĳ), która jako efekt przebiegu ciĞnienia indykowanego jest funkcją
jednostkowej dawki paliwa q, stopnia napeánienia K i kąta obrotu Z. Waá korbowy jest obciąĪony
momentem zewnĊtrznych oporów ruchu Mz. Efekty rozpraszania energii ruchu elementów modelu
reprezentuje zastĊpczy moment Mow( M ,ĳ,Pgi) oporów wáasnych silnika i sumy momentów
niezbĊdnych do napĊdu osprzĊtu, zredukowanych do osi obrotu waáu korbowego. ZaleĪy on od
prĊdkoĞci kątowej i kąta obrotu waáu oraz siá gazowych dziaáających na táoki.
Związek miĊdzy przemieszczeniem táoka i-tego cylindra od poáoĪenia zwrotu zewnĊtrznego i
kątem obrotu waáu korbowego wyraĪa zaleĪnoĞü:
g1

1

gi

i

ow

o

z

71

J. BidziĔski

xi R  Fi ( M ) ;
i  [ 1,c ] ,
(1, 2)
gdzie R przedstawia promieĔ wykorbienia; Fi(ĳ) - funkcjĊ poáoĪenia; c – liczbĊ cylindrów silnika.
Przy spotykanych w silnikach spalinowych wartoĞciach stosunku promienia wykorbienia do
dáugoĞci korbowodu L:
R
;
O2  1 ,
(3, 4)
O
L
zazwyczaj jest stosowana przybliĪona postaü funkcji poáoĪenia:

Fi ( M ) 1  cos>M  ( i  1 )- @ 

O

sin 2 >M  ( i  1 )- @ .
2
Ruch obrotowy waáu korbowego modelu silnika opisuje nieliniowe równanie róĪniczkowe:
c
c
°
½
2
>Fic( M )@2 °¾M  m p R 2M 2 Fic( M )Fic(c M )
®Jo  mp R
°̄
°¿
i 1
i 1

¦

¦

c

R

(5)

(6)

¦ P ( q ,K ,M )F c( M )  M >M ,M , P ( q ,K ,M )@ M ,
gi

i

ow

gi

z

i 1

w 2 Fi ( M )
wFi ( M )
;
.
(7 8)
Fic(c M )
wM
wM 2
Wypadkowy moment obrotowy dziaáający na waá korbowy od siá gazowych i siá bezwáadnoĞci
generowanych w ruchu posuwisto-zwrotnym jest w ustalonych warunkach ruchu silnika okresowo
zmienny w czasie. Wpáyw jego pulsacji na przebieg prĊdkoĞci kątowej waáu jest niewielki ze
wzglĊdu na duĪą wartoĞü czĊstoĞci podstawowej harmonicznej przebiegu momentu i duĪą
bezwáadnoĞü elementów. Ruch obrotowy waáu korbowego w warunkach nieustalonych moĪna w
związku z tym rozpatrywaü jako záoĪenie ruchu podstawowego ze zmienną w czasie prĊdkoĞcią
kątową Ȧs i drgaĔ G – jako efektu pulsacji momentu od siá gazowych i siá bezwáadnoĞci –
stanowiących maáe zaburzenie ruchu podstawowego:
M \ G ;
G  1 ;
(9, 10)
M Z G ;
Z \ ;
G
G ;
G  Z .
(11, 12, 13 14)
gdzie:

Fic( M )

Z

s

Z

s

Z

s

PrĊdkoĞü kątowa Ȧs w ruchu podstawowym jest dalej nazywana umownie prĊdkoĞcią kątową
silnika. MoĪe ona byü przedstawiona jako stosunek staáego kąta Ĭ odpowiadającego okresowi
zmiennoĞci momentu od siá gazowych w ruchu ustalonym do czasu TĬ( ) obrotu M o ten kąt w
przedziale [(Z–Ĭ/2), (Z+Ĭ/2)]:

Zs
gdzie:

4

4
T4

,

(15)
M 4 / 2

2Sn
;
c

T4

³

M 4 / 2

dM
M

(16, 17)

oraz: n=2 - dla silnika czterosuwowego, n=1 – dla silnika dwusuwowego [1].
MoĪna wówczas wprowadziü pojĊcie chwilowej mocy efektywnej Ne jako stosunku pracy siá
gazowych zmniejszonej o pracĊ wáoĪoną w napĊd osprzĊtu oraz pokonanie oporów wáasnych –
wykonanej podczas obrotu waáu korbowego o kąt Ĭ – do czasu TĬ obrotu o ten kąt:
N e ( q ,K ,Zs )

1
T4

M 4 / 2

° c
½°
Pgi ( q ,K ,M )Fic( M )  M ow M ,M , Pgi ( q ,K ,M ) ¾dM
®R
°̄ i 1
°¿
M 4 / 2

³

>

¦

oraz zmiennego w czasie momentu efektywnego Me:
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M e ( q ,K ,Zs )

Ne

Zs

M 4 / 2

° c
½°
Pgi ( q ,K ,M )Fic( M )  M ow M ,M , Pgi ( q ,K ,M ) ¾dM . (19)
®R
4
°̄ i 1
°¿
M 4 / 2
1

³

>

¦

@

W modelu silnika stanowiącym element modelu ukáadu napĊdowego pojazdu zazwyczaj
uwzglĊdnia siĊ tylko ruch podstawowy [3, 6]. Ruch obrotowy waáu korbowego opisuje wtedy
równanie:
(20)
J sZ s M e ( q ,K ,Zs )  M z ,

c
mp R2 .
(21)
2
Oscylacje prĊdkoĞci obrotowej waáu korbowego wynikające z pulsacji momentu od siá
gazowych i siá bezwáadnoĞci powinny byü natomiast brane pod uwagĊ przy projektowaniu bądĨ
modelowaniu wielozakresowego regulatora prĊdkoĞci obrotowej silnika [2].
Równanie ruchu podstawowego waáu korbowego (20) zostaáo przeksztaácone do postaci
bezwymiarowej. PrzyjĊto w tym celu wartoĞci odniesienia, które charakteryzują pracĊ silnika z
mocą znamionową – indeks N. Jako czas odniesienia przyjĊto:
1
to
,
(22)
gdzie:

Js

Jo 

ZN

Czas traktowany jako wspóárzĊdna bezwymiarowa wyraĪa siĊ wówczas nastĊpująco:
t
W
tZ N .
(23)
t o
Równanie podstawowego ruchu obrotowego waáu korbowego modelu silnika w formie
bezwymiarowej ma postaü:
J sZ s M e ( qs ,K ,Zs )  M z ,
(24)
gdzie:
J sZ N2
dZs
1 dZs
Zs
Js
;
Zs
;
Z s
;
(25, 26, 27)
MN
ZN
dW
Z N2 dt

Me

Me
;
MN

Mz

Mz
.
MN

(28, 29)

4. Opis efektu przemiany energetycznej
KoĔcowym efektem przemiany energetycznej zachodzącej w silniku spalinowym jest praca
uĪyteczna, którą w odniesieniu do jednostki czasu wyraĪa moc efektywna Ne. Jej wartoĞü
w ruchu ustalonym i nieustalonym silnika – przy tej samej dawce paliwa i tej samej prĊdkoĞci
obrotowej – jest róĪna ze wzglĊdu na róĪnice w napeánieniu cylindrów powietrzem. RóĪna jest w
związku z tym wartoĞü momentu efektywnego. Opis matematyczny procesów wymiany áadunku i
spalania w ruchu nieustalonym jest záoĪony – zwáaszcza w silnikach z turbodoáadowaniem.
Funkcjonalne ujĊcie wpáywu charakteru ruchu na napeánienie i w efekcie na wartoĞü momentu
efektywnego wymaga natomiast uwzglĊdnienia wyników badaĔ doĞwiadczalnych, które nie są
podawane przez producentów silników. Z powyĪszych wzglĊdów, jak równieĪ biorąc pod uwagĊ,
Īe podczas wspóápracy silnika z ukáadem napĊdowym pojazdu przyspieszenia kątowe waáu
korbowego nie są duĪe, wspomniane wyĪej róĪnice zostaáy w modelu pominiĊte. PrzyjĊto, Īe efekt
przemiany energetycznej moĪe byü przedstawiony za pomocą uproszczonej zaleĪnoĞci opisującej
w sposób bezwymiarowy moment efektywny silnika, w której wpáyw stopnia napeánienia na
wartoĞü momentu nie wystĊpuje w sposób jawny:

Me

f q ,Zs ,
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G
q
q
;
.
(31, 32)
qN
Zs
ZaleĪnoĞü ta uwzglĊdnia jednakĪe wpáyw prĊdkoĞci kątowej na napeánienie i w efekcie na
wartoĞü momentu. MoĪe ona byü wyznaczona na podstawie dostĊpnych charakterystyk silnika
otrzymanych doĞwiadczalnie w warunkach ustalonych – na przykáad charakterystyki uniwersalnej
w formie wykresu warstwicowego bądĨ zbioru charakterystyk obciąĪeniowych.
W modelu silnika zostaáa zastosowana funkcja analityczna aproksymująca zaleĪnoĞü (30)
opracowana na podstawie charakterystyki uniwersalnej silnika ciągnika Fendt Farmer 312 LSA
zamieszczonej w pracy [5] - rys. 3. Moment efektywny zostaá przedstawiony jako funkcja
jednostkowej dawki paliwa o wspóáczynnikach zaleĪnych od prĊdkoĞci kątowej:
gdzie:

q

2

Me

¦

3

a j Zs q j ;

gdzie : a j Zs

j 0

¦b

k
jk Z s

; Zs  >Zs min ,Zs max @ .

(33)

k 0

Na podstawie tej zaleĪnoĞci moĪna sporządziü charakterystykĊ uniwersalną modelu silnika po
uwzglĊdnieniu związków:
ge
q M e ge ,
gdzie: g e
(34,35)
g eN
oraz: ge – jednostkowe zuĪycie paliwa.
Wówczas:
1  a1( Zs )g e r '
2
; gdzie: ' >a1( Zs )g e  1@  4 a0 ( Zs )a2 ( Zs )g e2 . (36)
M e 1,2
2a2 ( Zs )g e2
Porównanie charakterystyki modelu silnika z charakterystyką silnika Fendt Farmer 312 LSA jest
przedstawione na rys. 3.
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Rys. 3. Porównanie charakterystyk uniwersalnych silnika Fendt Farmer 312 LSA i modelu silnika
Fig. 3. Comparison of performances of Fendt Farmer 312 LSA engine and model of engine

Przebieg eksploatacyjnej charakterystyki szybkoĞciowej modelu silnika zamieszczony
na powyĪszym rysunku (odcinek peánego obciąĪenia i gaáąĨ regulatorowa przy nastawie mocy
znamionowej) zostaá otrzymany przy wykorzystaniu dodatkowych zaleĪnoĞci opisujących
charakterystykĊ ukáadu zasilania (38 ÷ 40) i dziaáanie regulatora wielozakresowego [2].
5. Charakterystyka ukáadu zasilania
WartoĞü dawki paliwa wtryskiwanej do cylindrów wynika ze sterowania ukáadem zasilania i z
wáasnoĞci tego ukáadu. Celem sterowania jest przede wszystkim dostosowanie dawki
do Īądanej wartoĞci momentu uĪytecznego – niezbĊdnej do pokonania zewnĊtrznego momentu
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oporów ruchu bądĨ do zmiany prĊdkoĞci obrotowej silnika. PoĞredniej informacji o Īądanej
wartoĞci momentu dostarcza gáówny sygnaá sterujący s ukáadem zasilania. W silnikach
z wielozakresowym regulatorem prĊdkoĞci obrotowej powstaje on w regulatorze. WartoĞü
jednostkowej dawki paliwa odpowiadająca tej samej wartoĞci gáównego sygnaáu sterującego
zmienia siĊ wraz ze zmianą prĊdkoĞci obrotowej silnika. Wynika to zarówno z wáasnoĞci
elementów ukáadu zasilania jak i z zamierzonych dziaáaĔ konstrukcyjnych. Podczas pracy silnika z
peánym obciąĪeniem niezbĊdne jest bowiem speánienie wymagaĔ dotyczących zadymienia i skáadu
spalin. Wymaga to korygowania wartoĞci maksymalnej jednostkowej dawki paliwa odpowiednio
,
do prĊdkoĞci obrotowej. Sterowanie elektroniczne
stosowane we wspóáczesnych silnikach
uwzglĊdnia w tym celu równieĪ szereg sygnaáów pomocniczych, które w modelu zostaáy
pominiĊte 1 .
ZaleĪnoĞü ujmująca wpáyw gáównego sygnaáu sterującego s i prĊdkoĞci kątowej silnika
na wartoĞü jednostkowej dawki paliwa jest dalej nazywana charakterystyką dawkowania:
q f Zs , s
(37)
ZaáoĪono, Īe w przypadku silników z wielozakresowym regulatorem prĊdkoĞci obrotowej
powyĪsza zaleĪnoĞü moĪe byü wyraĪona w formie bezwymiarowej za pomocą iloczynu dwóch
funkcji:
 q max ( Zs ) , która opisuje maksymalną dawkĊ jednostkową podczas pracy silnika z peánym
obciąĪeniem,
 h(s), która opisuje wpáyw wartoĞci gáównego sygnaáu sterującego na zmniejszenie dawki
jednostkowej w porównaniu z jej wartoĞcią maksymalną.
Postacie tych funkcji zostaáy okreĞlone na podstawie eksploatacyjnej charakterystyki
szybkoĞciowej silnika Fendt Farmer 312 LSA. CharakterystykĊ dawkowania modelu silnika
otrzymano w nastĊpującej postaci:
q ( Zs , s ) qmax ( Zs )  h( s ) ,
(38)
gdzie:
gdy :
s  0;
 0,
 5
4
°
j
c j  Zs , gdy : Zs d 1 ;
°
°
qmax ( Zs ) ®
h( s ) ®
d k  s k , gdy : 0 d s d 1; (39, 40)
j 0
° k 1
°
gdy : Zs ! 1 ,
¯ 1,
°¯ 1 ,
gdy :
s ! 1.
WartoĞci qmax przy wybranych wartoĞciach Zs zostaáy obliczone na podstawie odcinka peánego
obciąĪenia charakterystyki szybkoĞciowej. Wykorzystano rozwiązanie funkcji (33)
aproksymującej związek M e ( q , Zs ):
 a1( Zs )  '
, gdzie: ' a12 ( Z s )  4 a2 ( Z s )  a0 ( Z s )  M e .
(41)
q
2  a2 ( Z s )
Wyniki obliczeĔ oraz przebieg funkcji aproksymującej są przedstawione na rys. 5.
W celu wyznaczenia funkcji h(s) zostaáy obliczone wartoĞci sygnaáu sterującego s
odpowiadające w ruchu ustalonym silnika wartoĞciom prĊdkoĞci kątowej w wybranych punktach
gaáĊzi regulatorowej charakterystyki szybkoĞciowej przy nastawie mocy znamionowej.
Wykorzystano przy tym zaleĪnoĞü opisującą w sposób bezwymiarowy przesuniĊcie x elementu
wykonawczego regulatora wielozakresowego podczas pracy silnika w ustalonych warunkach ruchu
[2] oraz związek pomiĊdzy tym przesuniĊciem i gáównym sygnaáem sterującym:

¦

¦

>

@

1
Elektroniczne sterowanie dawką paliwa stosowane w silnikach z turbodoáadowaniem uwzglĊdnia miĊdzy innymi
wartoĞü ciĞnienia doáadowania. Podczas przyspieszania silnika ciĞnienie doáadowania zmniejsza siĊ, pogarsza siĊ
napeánienie cylindrów i dopuszczalna wartoĞü dawki jest obniĪana. Maksymalny moment uĪyteczny jest wówczas
mniejszy od uzyskiwanego w ruchu ustalonym przy tej samej prĊdkoĞci obrotowej [4]. PominiĊcie tego sygnaáu w
modelu silnika jest zatem istotnym uproszczeniem.
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s 1 x .
(42)
W tych samych punktach zostaáy obliczone wartoĞci dawki jednostkowej q na podstawie
zaleĪnoĞü (41). PrzyjĊto przy tym, Īe zachodzi związek:
Zs t Z N : qmax ( Zs ) q N  qmax ( Zs ) 1  q h .
(43)
Wyniki obliczeĔ wartoĞci sygnaáu s i odpowiadających im wartoĞci funkcji h oraz wykres
przebiegu funkcji aproksymującej zaleĪnoĞü h(s) w przedziale 0 d s d 1 jest przedstawiony
na rys. 4. Przykáadowe przebiegi q(Zs ) s const
odpowiadające kilku wartoĞciom sygnaáu s są
przedstawione na rys. 5. Umieszczono na nim równieĪ wykres przebiegu dawki jednostkowej
qmin ( Zs ) podczas biegu silnika luzem (Me=0) wyznaczony na podstawie zaleĪnoĞci (41) oraz
przebieg dawki jednostkowej podczas pracy silnika wedáug gaáĊzi regulatorowej przy nastawie
wáaĞciwej dla mocy znamionowej.
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oporów ruchu bądĨ do zmiany prĊdkoĞci obrotowej silnika. PoĞredniej informacji o Īądanej
wartoĞci momentu dostarcza gáówny sygnaá sterujący s ukáadem zasilania. W silnikach
z wielozakresowym regulatorem prĊdkoĞci obrotowej powstaje on w regulatorze. WartoĞü
jednostkowej dawki paliwa odpowiadająca tej samej wartoĞci gáównego sygnaáu sterującego
zmienia siĊ wraz ze zmianą prĊdkoĞci obrotowej silnika. Wynika to zarówno z wáasnoĞci
elementów ukáadu zasilania jak i z zamierzonych dziaáaĔ konstrukcyjnych. Podczas pracy silnika z
peánym obciąĪeniem niezbĊdne jest bowiem speánienie wymagaĔ dotyczących zadymienia i skáadu
spalin. Wymaga to korygowania wartoĞci maksymalnej jednostkowej dawki paliwa odpowiednio
do prĊdkoĞci obrotowej. Sterowanie elektroniczne stosowane we wspóáczesnych silnikach
uwzglĊdnia w tym celu równieĪ szereg sygnaáów pomocniczych, które w modelu zostaáy
pominiĊte 1 .
ZaleĪnoĞü ujmująca wpáyw gáównego sygnaáu sterującego s i prĊdkoĞci kątowej silnika
na wartoĞü jednostkowej dawki paliwa jest dalej nazywana charakterystyką dawkowania:
q f Zs , s .
(37)
ZaáoĪono, Īe w przypadku silników z wielozakresowym regulatorem prĊdkoĞci obrotowej
powyĪsza zaleĪnoĞü moĪe byü wyraĪona w formie bezwymiarowej za pomocą iloczynu dwóch
funkcji:
 q max ( Zs ) , która opisuje maksymalną dawkĊ jednostkową podczas pracy silnika z peánym
obciąĪeniem,
 h(s), która opisuje wpáyw wartoĞci gáównego sygnaáu sterującego na zmniejszenie dawki
jednostkowej w porównaniu z jej wartoĞcią maksymalną.
Postacie tych funkcji zostaáy okreĞlone na podstawie eksploatacyjnej charakterystyki
szybkoĞciowej silnika Fendt Farmer 312 LSA. CharakterystykĊ dawkowania modelu silnika
otrzymano w nastĊpującej postaci:
q ( Zs , s ) qmax ( Zs )  h( s ) ,
(38)
gdzie:
gdy :
s  0;
 0,
 5
4
°
j
c j  Zs , gdy : Zs d 1 ;
°
°
qmax ( Zs ) ®
h( s ) ®
d k  s k , gdy : 0 d s d 1; (39, 40)
j 0
° k 1
°
gdy : Zs ! 1 ,
¯ 1,
°¯ 1 ,
gdy :
s ! 1.
WartoĞci qmax przy wybranych wartoĞciach Zs zostaáy obliczone na podstawie odcinka peánego
obciąĪenia charakterystyki szybkoĞciowej. Wykorzystano rozwiązanie funkcji (33)
aproksymującej związek M e ( q , Zs ):

¦

q

¦

 a1( Zs )  '
, gdzie: '
2  a2 ( Z s )

>

@

a12 ( Z s )  4 a2 ( Z s )  a0 ( Z s )  M e .

(41)

Wyniki obliczeĔ oraz przebieg funkcji aproksymującej są przedstawione na rys. 5.
W celu wyznaczenia funkcji h(s) zostaáy obliczone wartoĞci sygnaáu sterującego s
odpowiadające w ruchu ustalonym silnika wartoĞciom prĊdkoĞci kątowej w wybranych punktach
gaáĊzi regulatorowej charakterystyki szybkoĞciowej przy nastawie mocy znamionowej.
Wykorzystano przy tym zaleĪnoĞü opisującą w sposób bezwymiarowy przesuniĊcie x elementu
wykonawczego regulatora wielozakresowego podczas pracy silnika w ustalonych warunkach ruchu
[2] oraz związek pomiĊdzy tym przesuniĊciem i gáównym sygnaáem sterującym:
1
Elektroniczne sterowanie dawką paliwa stosowane w silnikach z turbodoáadowaniem uwzglĊdnia miĊdzy innymi
wartoĞü ciĞnienia doáadowania. Podczas przyspieszania silnika ciĞnienie doáadowania zmniejsza siĊ, pogarsza siĊ
napeánienie cylindrów i dopuszczalna wartoĞü dawki jest obniĪana. Maksymalny moment uĪyteczny jest wówczas
mniejszy od uzyskiwanego w ruchu ustalonym przy tej samej prĊdkoĞci obrotowej [4]. PominiĊcie tego sygnaáu w
modelu silnika jest zatem istotnym uproszczeniem.
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6. Odpowiedzi modelu ukáadu silnik-regulator na przebiegi sygnaáów sterującego i wejĞciowego

WáasnoĞci statyczne ukáadu silnik - wielozakresowy regulator prĊdkoĞci obrotowej opisuje zbiór
charakterystyk regulatorowych. Szereg takich charakterystyk odpowiadających kilku nastawom
regulatora modelu silnika jest przedstawionych na rys. 6. Linią przerywaną zaznaczono przebiegi
momentu obrotowego dziaáającego na waá korbowy w warunkach hamowania silnikiem, kiedy
podawana dawka paliwa jest mniejsza od niezbĊdnej do pokonania momentu Mow wáasnych oporów
ruchu i napĊdu osprzĊtu, bądĨ jest równa zeru.
Dziaáanie modelu ukáadu silnik – regulator w stanach nieustalonych zostaáo sprawdzone za pomocą
symulacji komputerowych w sposób stosowany przy badaniu ukáadów automatycznej regulacji.
Wykorzystano opracowany na podstawie modelu program przeznaczony do uĪycia w Ğrodowisku
Matlab 6.5 firmy MathWorks, Inc. PoniĪej są przedstawione przykáadowe przebiegi wielkoĞci
charakteryzujących pracĊ modelu ukáadu silnik-regulator przy skokowej zmianie nastawy
regulatora – rys. 7, przy skokowej zmianie momentu obciąĪenia zewnĊtrznego silnika – rys. 8 oraz
przy obciąĪeniu harmonicznym – rys. 9.
Przebiegi wielkoĞci charakteryzujących pracĊ silnika w stanach nieustalonych wskazują na
poprawne dziaáanie modelu i programu komputerowego nawet w ekstremalnych warunkach ruchu.
Drgania elementu wykonawczego regulatora obserwowane na rys. 7 w początkowej fazie procesu
przejĞciowego przy skokowej zmianie nastawy, są efektem jego uderzenia w zderzak ograniczający
przemieszczenie. Skokowa zmiana nastawy realizowana w peánym zakresie poáoĪeĔ pedaáu
przyspieszenia praktycznie nie wystĊpuje podczas normalnej eksploatacji silnika.
7. Podsumowanie

Model poprawnie odwzorowuje pod wzglĊdem jakoĞciowym dziaáanie silnika ZS z wielozakresowym regulatorem prĊdkoĞci obrotowej. UmoĪliwia symulacjĊ pracy silnika przy dowolnych
obciąĪeniach i róĪnych nastawach regulatora wynikających z poáoĪenia pedaáu przyspieszenia, a
takĪe stany odpowiadające hamowaniu silnikiem. Wprowadzone uproszczenia nie powinny mieü
istotnego znaczenia przy symulacjach mających na celu badanie wpáywu sterowania na przebieg
zmiany przeáoĪenia oraz procesy rozpoczĊcia i zatrzymania jazdy. MoĪna bowiem oczekiwaü, Īe
przy badaniu analogicznych procesów wpáyw uproszczeĔ na wyniki symulacji bĊdzie zbliĪony.
Zastosowanie w opisie matematycznym formy bezwymiarowej umoĪliwia wykorzystanie
modelu do symulacji ruchu pojazdów z silnikami o róĪnej mocy znamionowej. Kryterium
czĊĞciowego podobieĔstwa dynamicznego silników sprowadza siĊ w przypadku przedstawionego
modelu do analogicznej (bądĨ zbliĪonej) postaci charakterystyki uniwersalnej w formie
bezwymiarowej i takiej samej wartoĞci bezwymiarowego momentu bezwáadnoĞci elementów
silnika o ruchu obrotowym i posuwisto-zwrotnym Js (25). WartoĞü ta moĪe byü áatwo zmieniona.
Natomiast metoda aproksymacji zaleĪnoĞci M e ( q , Zs ) za pomocą funkcji jednostkowej dawki
paliwa o wspóáczynnikach zaleĪnych od prĊdkoĞci kątowej (33) moĪe byü zastosowana do
charakterystyki uniwersalnej dowolnego silnika. Odnosi siĊ to równieĪ do aproksymacji odcinka
peánego obciąĪenia eksploatacyjnej charakterystyki szybkoĞciowej, która w przypadku
przedstawionego modelu polega na doborze funkcji opisującej przebieg maksymalnej dawki
jednostkowej w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci kątowej (39).
W wielu zagadnieniach dotyczących badania ruchu nieustalonego pojazdu metodą symulacji
komputerowej moĪna w modelu ukáadu silnik-regulator wykorzystaü zaleĪnoĞü opisującą
poáoĪenie elementu wykonawczego regulatora wielozakresowego w ustalonych warunkach ruchu
silnika – patrz [2]. Staáa czasowa modelu mechanicznego silnika jest bowiem znacznie wiĊksza od
staáej czasowej modelu regulatora. Reakcja modelu na zmiany obciąĪenia bĊdzie wtedy jednak
trochĊ wczeĞniejsza ze wzglĊdu na pominiĊcie nieczuáoĞci regulatora na maáe zmiany prĊdkoĞci
obrotowej. Czas osiągniĊcia stanu ustalonego bĊdzie natomiast nieco krótszy.
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