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Вступ. За останній час на стадії проектування
широкого розповсюдження отримав метод
складання динамічних математичних моделей
систем автоматичного регулювання частоти
обертання (САРЧ) колінчастих валів дизелів на
основі
використання
дослідних
статичних
характеристик ланок, що входять до неї. Дослідні
статичні
характеристики
апроксимуються
відповідними алгебраїчними рівняннями, як
правило, поліномами першого, другого та третього
степеня з одним або декількома аргументами.
Приймається припущення, що характеристики
ланок САРЧ, отримані на усталених режимах,
справедливі і для перехідних процесів. Отримані
таким
методом
математичні
моделі
використовуються для визначення статичних
характеристик дизеля з наддувом і для
розрахункового дослідження динаміки САРЧ на
ПЕОМ.
Важливими перевагами таких динамічних
математичних моделей є:
можливість врахування всіх суттєвих та
несуттєвих нелінійностей;
охоплення практично всього діапазону
швидкісних та навантажувальних режимів роботи
дизеля.
В праці [1] описано методику апроксимації
характеристик дизеля СМД-23.07 з газотурбінним
наддувом та перевірена адекватність отриманого
рівняння індикаторного крутного моменту дизеля,
як ланки САРЧ.
Мета роботи. В статті представлено
результати перевірки адекватності динамічної
математичної моделі дизеля СМД-23.07 з
газотурбінним
наддувом.
Підтвердження
адекватності моделі необхідно для подальших
розрахункових досліджень з удосконаленими
системами паливоподачі та газотурбінного
наддуву.
Матеріал і результати дослідження. Зазвичай
для розрахунку швидкісних характеристик дизеля
без наддуву застосовують статичні математичні
моделі.
Для дизелів з газотурбінним наддувом важко
забезпечити високу точність розрахунків через
складність узгодження між собою характеристик
турбіни та компресора в статичній моделі. Тому
для дизелів з газотурбінним наддувом її можна
застосовувати лише для розрахунку характеристик
ПНВТ з регулятором частоти обертання
колінчастого вала дизеля та для попередньої

оцінки швидкісних характеристик дизеля. Головні
розрахунки дизеля з газотурбінним наддувом, у
тому числі і швидкісні характеристики, слід
виконувати на динамічній математичній моделі
[2].
Щоб отримати статичну зовнішню швидкісну
характеристику, на динамічній математичній
моделі поступово змінюють навантаження за
постійного положення органу керування дизелем і
роблять витримку в часі, поки всі ланки САРЧ не
вийдуть в усталений режим. Записують показники
всіх параметрів в цьому режимі й знову змінюють
навантаження. Так повторюють в межах всієї
характеристики.
На рис. 1 показано приклад визначення
розрахункової точки на зовнішній швидкісній
характеристиці дизеля, параметри якої були
отримані після закінчення перехідного процесу.
На ньому позначено: М е - ефективний крутний
момент дизеля;
навантаження;

М нав nд

-

момент зовнішнього
частота

обертання

колінчастого вала дизеля; М Т - момент, який
створює турбіна турбокомпресора; М к - момент,
який створює колесо компресора; t - час
перехідного процесу (розрахунку).

Рисунок 1 - Перехідний процес для визначення
розрахункової точки
Через 2с перехідний процес закінчується,
зовнішнє навантаження зрівноважене крутним
моментом двигуна М нав = М е = 648 Н·м
-1

за

nд =1477
хв .
Перехідні
процеси
в
турбокомпресорі за цей час теж закінчились.
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Неспівпадання кривих М Т і М к пояснюється
наявністю механічних втрат в турбокомпресорі
М мтк , значення яких уведено до динамічної
математичної моделі, тобто М Т = М к + М мтк .
Перевірка адекватності моделі в цілому
проводились
порівнянням
розрахункової
зовнішньої
швидкісної
характеристики
із
експериментальною зовнішньою швидкісною
характеристикою (за заводського регулювання
паливного насосу і регулятора частоти обертання
та форсунок), яка визначалась з дотриманням усіх
вимог і рекомендацій заводу-виробника та
методики
стендових
випробовувань.
Експериментальна
зовнішня
характеристика
дизеля СМД-23.07 визначалась в лабораторії
випробувань двигунів кафедри “Двигуни і
теплотехніка” НТУ. Фрагмент розрахункової
зовнішньої
швидкісної
характеристики
з
дослідними точками, які нанесено на неї, показана
на рис.2.
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Рисунок 2 - Розрахункова зовнішня швидкісна
характеристика дизеля СМД-23.07 з нанесеними
експериментальними точками
Крім
цього,
перевірка
адекватності
математичної моделі виконана ще і за критерієм
Фішера. Для цього
було взято слідуючи
параметри роботи двигуна: ефективний крутний
момент

М е ; годинна витрата палива G пал ;

питома ефективна витрата палива
повітря

після

компресора

pк ;

g e ; тиск
температура

повітря після компресора Tк ; температура ВГ
перед турбіною Tтr ; тиск ВГ перед турбіною p тr ;
частота обертання ротора турбокомпресора n тк ;
димність К .
Модель вважається адекватною з заданою
відповідною
ймовірністю,
якщо
отримане
розрахунковим шляхом значення Fр - критерію не
перевищує табличних даних Fтабл . При перевірці
адекватності використовувалися табличні дані для
критерію Фішера для 5% рівня значущості.
Надійна ймовірність складає 95%.
Результати перевірки адекватності математичної
моделі за вище сказаними показниками дизеля
СМД-23.07 наведені в табл.1.
Таблиця 1 –
Визначення адекватності математичної моделі
Параметр

Розмірність

Fр

Fтабл

Мв
Gпал
ge
Tк
Ттr
nтк

Н⋅м

9,55

19,4

кг/год

0,557

19,4

г/(кВт⋅год)
К

17,38

19,4

0,45

19,4

К

3,05

19,4

тис.хв-1

12,96

19,4

К

%

2,64

19,4

кПа
11,95
19,4
pтr
кПа
8,95
19,4
pк
Висновок. Як видно на рис.2 дослідні значення
показників дизеля СМД-23.07 добре співпадають з
цими ж показниками, які розраховані на отриманій
математичній моделі, також виконується умова
адекватності за критерієм Фішера, що добре видно
з табл.1. Розрахункові значення критерію Фішера

не перевищують табличних Fтабл . Отже,
отриману математичну модель дизеля СМД-23.07
можна використовувати для дослідження систем
подачі повітря і палива дизеля.
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