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В докладі розглянуто удосконалений метод визначення технічного стану 

дизеля за результатами оцінки показників індикаторної діаграми. Доведена 

ефективність запропонованого методу визначення технічного стану дизеля.  
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In an appendix the improved method of determination of the technical state of 

diesel is considered on results the estimation of indexes of indicator-diagram. Well-

proven efficiency of the offered method of determination of the technical state of 

diesel. 
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Аналіз сучасних комплексів технічної діагностики двигуна дозволяють 

побудувати його індикаторну діаграму. Найбільш використованим є метод 

визначення тиску в циліндрі двигуна, як діагностичного сигналу, в першу 

чергу, це обумовлено його високою інформативністю, що характеризує якість 

протікання термогазодинамічних процесів в поршневий частини двигуна. На 

даний час у багатьох системах технічної діагностики відсутня чітка 



конкретизація несправностей. Нерідкісні випадки, коли за результатами 

технічної діагностики отримують лише первинну обробку фндикаторної 

діаграми двигуна, залишаючи експерту постановку діагнозу щодо можливих 

несправностей. 

У даній роботі розглянуто новий метод ідентифікації несправностей по 

експериментальній індикаторної діаграми, орієнтований на автоматизацію цієї 

процедури із застосуванням персонального комп'ютера. 

Дослідна індикаторна діаграма представлена на схемі масивом 

експериментальних даних про розподіл величини тиску по куту повороту 

колінчастого валу P( )д. Цей масив формується в ході вимірювання тиску як 

функції від часу P( ). Режим роботи двигуна і його конструктивні особливості 

описуються відповідно технічними і конструктивними 

, …} параметрами. На цьому етапі вноситься неминуча 

погрішність вимірювань, яка частково може компенсуватися при обробці 

результатів. 

Сформований об'єктивними умовами експерименту комплекс 

конструктивних і технічних параметрів  і  містить вихідні дані для 

математичного моделювання розрахункової індикаторної діаграми P( )р. 

Очевидно, що якщо деякі компоненти векторів  і  достовірно відомі 

(наприклад, тактність двигуна, діаметр циліндра, кінематичні характеристики 

КШМ) або визначені в ході вимірювання (частота обертання колінчастого 

вала), але деякі на початковому циклі математичного моделювання є 

невідомими. До таких параметрів можна віднести зазори в циліндро-поршневій 

групі, дійсний кут випередження подачі палива, дійсні фази газорозподілу, 

активний хід плунжера ПНВТ і інші технічні характеристики двигуна, що 

входять до складу вектора . В залежності від методу розв'язання задачі 

математичного опису процесів в циліндрі двигуна деякі невідомі показники, 

пов'язані з конструкцією комбінованого двигуна або його дефектами, можуть 

розглядатися як технічні. У роботі тиск нагнітаючого повітря віднесено до 



технічного параметра, оскільки досліджується незамкнуте моделювання 

робочого процесу дизеля у відриві від процесів, що протікають в системі 

повітропостачання. 

У будь-якому випадку з числа компонентів  і  може бути 

сформований свій набір невідомих, пов'язаних з технічним станом двигуна 

  і - вектор варійованих параметрів. 

При виборі складу вектора  в враховуються наступні групи: параметри 

повинні істотно впливати на результати розрахунку P( )р за обраною 

методикою і відображати найбільш важливі показники технічного стану 

двигуна, на які можна впливати в умовах експлуатації. На першому етапі 

ідентифікації величини параметрів  можуть мати довільні значення, 

обмежені лише можливими межами зміни в експлуатації. Найбільш 

раціонально (з точки зору скорочення часу розрахунків) привласнювати 

варійованим параметрам «паспортні» значення, відповідні технічно справного 

стану дизеля і досліджуваного режиму його роботи. 

Задача ідентифікації несправностей в пропонованому методі зводиться до 

пошуку такого набору варійованих параметрів  ,при яких розрахункова P( )р 

і дослідна P( )д діаграми найбільш близькі. 

Функцією, що відображає близькість P( )р і P( )д, може бути найбільша 

абсолютна різниця тисків розрахункової і виміряної індикаторної діаграми в 

залежності від варіанту розрахунку: 

  ,                            (1) 

де N - кількість відліків в масивах даних P( )р і P( )д;  

i - номер варіанта розрахунку, що визначає вектор Пв;  

j = 0 …N - 1 - номер основних масивів даних, пов'язаний з кутом повороту 

колінчастого валу. 

В ході виконання розрахункових експериментів був запропонований і 

реалізований принцип єдності рішення задачі ідентифікації за рахунок 



порівняння результатів розрахункового дослідження реальними 

індикараторними діаграми, визначеними для одного циліндра, які 

відрізняються швидкісним режимом роботи двигуна. 

Завдання ідентифікації технічного стану дизеля за індикаторними 

діаграмами зводиться до задачі пошуку оптимального вектора Пв і формально 

може бути представлена виразом 

E( )= (   r=1,2,…,R                          (2) 

де R - число режимів, для яких визначена індикаторная діаграма; 

.                             (3) 

Множина допустимих альтернатив , що задовольняє всім обмеженням 

розглянутої задачі, визначається на підставі конструктивних характеристик 

двигуна, досліджуваного режиму і з урахуванням досвідних даних, що дають 

уявлення про межі їх зміни в експлуатації. Ця множина може бути 

представлена як 

 ,                  (4) 

де  - кут закриття впускного клапана; 

 - еквівалентний радіальний зазор нещільностей циліндро-поршневої групи; 

Vc- об’єм камери згоряння; 

 - кут випередження подачі палива; 

Bц- циклова подача палива; 

ps - тиск нагнітаючого повітря; 

 - погрішність визначення ВМТ. 



Цільова функція Е( ) нелінійна щодо компонентів , а число цих 

компонентів в представленому виразі дорівнює 7. Таким чином, поставлену 

задачу слід віднести до класу задач багатопараметричної нелінійної оптимізації. 

Аналітичне рішеня цього завдання неможливо не тільки з причини складності 

функціональних зв'язків, але й з причини неможливості точного аналітітичного 

опису експериментальної залежності P( )д. Крім того, пошук шляхів 

аналітичного вирішення цього завдання може бути недоцільним через втрату 

універсальності методу при задані числа критеріїв, виду функціональних 

залежностей, природи діагностичного сигналу. 

В основі обраної математичної моделі процесу «стиску – горіння – 

розширення» лежить рівняння об'ємного балансу  

враховуємо зміну обсягів через рух поршня , тепловиділення , утворення 

нових молекул , теплообміну . Для цілей діагностики в класичне рівняння 

об'ємного балансу добавлено зміна об'єму робочого тіла через витоки . 

Враховуючи складності конфігурації реально існуючих шляхів витоків і 

невизначеності їх зміни в процесі експлуатації аналітичний розрахунок 

процесів витікання практично неможливий. Тому будемо оперувати умовною 

величиною еквівалентного прохідного перетину нещільностей циліндро-

поршневої групи по величині радіального зазору  кільцевої щілини і її площі 

. 

Розрахунок характеристики тепловиділення x( ) здійснюється на 

основній характеристиці вприску палива  по методиці Н. Ф. Разлейцева [1]. 

В цілому математична модель ділянки «стискання - горіння - 

розширення» індикаторної діаграми дозволяє врахувати наступні діагностичні 

параметри: зміна геометричного ступеня стиску за рахунок зміни об'єму камери 

згорання , зміна об'єму робочого тіла, масового заряду витоки через 

нещільності, кут закриття впускного каналу ., характеристику вприску 



палива, кут дійсного випередження подачі палива , циклову подачу палива 

.  

У практичній реалізації запропонованого методу ідентифікації одним з 

важливих питань є достовірне визначення дійсних індикаторних діаграм P . 

Незважаючи на велике число напрацювань, присвяченій цій темі, вважати це 

питання тривіальним не можна, особливо в разі вирішення задачі для умов 

щоденній експлуатації. 

Структурно проблему достовірного визначення індикаторної діаграми 

відповідно до умов щоденної експлуатації можна представити наступним 

переліком: 

- вибір первинного перетворювача тиску, найбільш широко 

задовольняючого вимогам простоти використання і мінімальної похибки в 

умовах високої і швидкозмінної температури контрольованого середовища; 

- вплив похибки визначення ВМТ при вимірюванні P ; 

- раціональна організація апаратурної частини індикатора при вимірах 

 безпосередньо на транспортному засобі;  

- облік непостійності навантажувального режиму двигуна. 

Апаратурним рішенням індикатора для вимірювання індикаторних 

діаграм безпосередньо на дизелі може бути прилад, якій застосовується для 

вимірювання та збереження у вбудованій енергонезалежній пам'яті результатів 

індикаторних діаграм для всіх циліндрів дизеля. Аналіз індикаторних діаграм 

може здійснюватись за допомогою розроблених програм для ПК. Таким 

образом, процедури вимірювання та аналізу будуть рознесені в часі і в 

просторі. 

Аналіз сталості навантажувального режиму роботи ПНВТ заснований на 

рівнянні Бернуллі, у відповідність з яким циклова подача палива  

                                      (6) 



де  - ефективне прохідний перетин розпилювача;  - кут повороту 

колінчастого валу, відповідний початку і закінчення уприскування;  - тиск 

в порожнині розпилювача і в циліндрі; - щільність палива;  - частота 

обертання колінчастого валу. 

Вважаючи, що тиск  прямо пропорційний виміру тиску у вибраному 

перетині паливопровода високого тиску і, приймаючи постійними інші 

величини правої частини рівняння (6), можна наближено вважати, що площа 

діаграми на ділянці від   пропорційна квадрату циклової подачі : 

                                                 (7) 

Можливо відзначити, що це положення використовується не для 

розрахунку , а для перевірки сталості навантажувального режиму дизеля в 

процесі вимірів у ний при спільному діагностичному аналізі індикаторних 

діаграм циліндрів дизеля. Відома залежність тиску в паливопроводі високого 

тиску від кута повороту колінчастого валу дозволяє також об'єктивно оцінити 

тривалість подачи палива, виявляючи один з вихідних параметрів у 

математичній моделі тепловиділення. 

Для зменшення кількості ітераційних операцій, а також числа 

варійованих параметрів при вирішенні оптимізаційної задачі, індикаторну 

діаграму можливо умовно розбити на 3 ділянки. 

Перша ділянка - лінія стиснення від . до  = -60°. На цій ділянці 

варіюється тільки один параметр .  

На наступному етапі розглядається ділянка стиснення від  до початку 

видимого згоряння . Вектор  включає в себе 4 параметра ={  ,  , 

,   }. Після знаходження оптимальних значень цих параметрів 

проводиться оптимізацію для третьої ділянки, від до +10 °, на якому 

вектор ={  , }. 

Подальший розрахунок лінії розширення показав, що розрахункова лінія 

протікає нижче експериментальної. Можливе пояснення цьому є спотворення 



дослідної індикаторної діаграми через дроселювання газу в індикаторному 

каналі. 

Необхідно відзначити, що при аналізі першої ділянки індикаторної 

діаграми розглядаються діаграми всіх циліндрів, отримані одночасно. 

Перевірка ефективності розв'язання задачі ідентифікації технічного стану 

двигуна запропонованим методом була проведена для дизелів типу: Д49 (16ЧН 

26/26). Індикаторні діаграми вимірювалися при різних швидкісних і 

навантажувальних режимах роботи двигуна. 

У зв'язку з відсутністю власних експериментальних даних по дизелю 

16ЧН 26/26, було вирішено використовувати базу експериментних даних, 

виміряних комплексом «Магістраль» [3]. Діагностичний аналіз, проведений 

даним комплексом, виступає в якості еталону технічного стану двигуна. 

Наприклад, діагностичний аналіз комплексу «Магістраль» показав, що у 5-му 

лівому циліндрі двигуна Д49, тепловоза ТЕ116 № 1531А зменшена циклова 

подача палива. Паспортні значення циклової подачі складають 0,94 грам і 0,54 

грам при роботі двигуна на 15-й і 11-й позиції контролера по тепловій 

характеристиці. Рішення задачі ідентифікації технічного стану, для даного 

циліндра, дало наступні результати: циклова подача палива 0,618 грам і 0,427 

грам відповідно для 15-й і 11-й позиції. Експериментальні та розрахункові 

індикаторні діаграми для цього двигуна показані на рис. 1. 

В цілому по виконаній дослідження можна зробити наступні висновки. 

1. Запропонований метод ідентифікації технічного стану дизеля, 

заснований на зіставленні виміряної ІД і розрахункових ІД з математичної 

імітацією дефектів  дозволяє якісно і кількісно виявити типові для експлуатації 

відхилень технічного стану. 

2. Перелік ідентифікованих відхилень і достовірність їх кількісної оцінки 

визначаються рівнем математичного опису термо газодинамічних процесів в 

дизелі. 



 
 = 14 ,  = 15,6 мкм, = = 150° (до ВМТ), = 19,5° (до ВМТ),  

= 0,427 грам, = 17,5 ° (до ВМТ),   = 0,618 грам 

Рис. 1. Результати перевірки запропонованого методу ідентифікації 

технічного стану ДВЗ двигун Д49 

 

3. Запропонований метод ідентифікації ТС і розроблені для його 

реалізації методики дозволяють компенсувати неминучі в умовах експлуатації 

похибки у визначенні ВМТ кожного циліндра. 
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