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1. Увод 
Диагностирането на дизеловите двигатели с 

хидромеханични системи за управление на горивоподаване в 
настоящия момент не е осигурено с достатъчно развити и 
ефективни средства за диагностика без разглобяване. На 
практика, при техническото поддържане на тракторите, 
основен метод за диагностика на двигателите си остава 
поелементната проверка на детайлите, възлите и системите 
след определена нормативна отработка. Това естествено е 
свързано с големи разходи и риска от нарушение в свързването 
на предварително сработилите се двоици. Освен това може да 
се окаже, че разглобяването е извършено преждевременно или 
отказа е настъпил по-рано от нормативно определената 
отработка. Всички тези обстоятелства инициират 
необходимостта от изследване и прилагане в сервизната 
практика на нови, по-съвременни методи и средства за 
диагностика на дизеловите двигатели с хидромеханични 
системи за управление на горивоподаване. 

 По данни на Статистически годишник на Република 
България [3],[4],[5] броят на тракторите с хидромеханично 
управление на горивоподаването, модели МТЗ-80/82 и ТК-
80/82 от 2003 г. (8582 броя) до 2009 г. (17500 броя) се е 
увеличил два пъти.  

Направените на базата на статистическа информация 
анализи на получените откази по отделните системи за този 
тип трактори за периода 2005-2007 г. [2] показват, че 
относителният дял на отказите в горивната система и двигателя 
е 24%. 

2. Предпоставки и начини за разрешаване на 
проблема 

Интензивното развитие на електрониката и на методите за 
обработка на информацията създават условие в съвременните 
двигатели да се използват микропроцесорни устройства, които 
на базата на получената информация да оптимизират 
управлението на работните процеси и да контролират и 
диагностират техническото им състояние. 

Много от моделите двигатели, използвани в тракторите и 
пътно-строителните машини, нямат електронни системи за 
управление на процесите [1]. При тях не може да се прилагат 
съвременни методи за диагностика, използващи възможностите 
на вградените електронни системи, което води до по-големи 
разходи за техническото им поддържане. 

Следователно нерешен проблем за тази група двигатели е 
намирането на подходящ метод и създаването на система, чрез 
която да може да се диагностира работата на отделните 

цилиндри без да се налагат значителни промени в 
конструкцията им. 

При разработването на система за диагностично изследване 
е необходимо (фиг.1) [6]:   

- да се изучи (изследва) обекта на диагностиране, т.е. 
принципът на неговата работа, структура, конструкцията и 
изпълняваните функции и др.; 

- да се зададе списък с възможни вероятни класове на 
неизправности, условията и характеристиките на тяхното 
представяне (проявление). При недостатъчно познати и 
изследвани обекти може да се наложи физическо моделиране 
на характерни неизправности. При необходимост може да се 
наложи построяване на нов математически модел на обекта със 
съответните възможни неизправности; 

- да се избере метод и състави  алгоритъм за диагностиране, 
чрез анализиране модела на обекта, а при отсъствие на модел - 
интуитивно на основата на опита; 

- да се направи оценка на качеството на получения 
алгоритъм за диагностиране. За алгоритмите използвани за 
проверка на работоспособността основната характеристика е 
пълното откриване на възможните неизправности. За 
алгоритмите за търсене на неизправност – дълбочината на 
откриване. Ако указаните характеристики не съответстват на 
желаните се изпълнява доработка на получения алгоритъм или 
се създава нов алгоритъм използващ други методи за 
диагностиране или се подобрява контролопригодността на 
обекта;  

- да се направи избор от известните или се разработят  нови 
подходящи средства за диагностиране, които реализират 
алгоритъм за диагностика удовлетворяващ изискванията за 
пълнота на откриването и дълбочина на търсените възможни 
неизправности; 

- да се направи оценка на характеристиката на избраните 
или разработени средства за диагностика. Ако някой от 
характеристиките не съответстват на желаните, се извършва 
или доработка на избраното средство или се разработват други 
средства без да се променя алгоритъма за диагностика. Ако 
указаните мерки не дават нужните резултати (намаляват 
пълнотата на откриване или дълбочината на търсене на 
възможните неизправности) се разработва нов алгоритъм и 
ново диагностично средство; 

- извършва се експериментално изследване на системата за 
диагностиране. 
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3. 

Описание на системата Система е предвидено да се 
използва за диагностични изследвания по параметрите 
описващи закона за движение на коляновия вал, затова е 
необходимо да може да се измерва моментната стойност на 
ъгловата скорост  и неравномерността на въртене в рамките на 
работен цикъл. 

На фиг. 2 е представена блок схемата на разработената 
измервателна система.  

 
Фиг. 2 Блок схема на измервателната система 

  
Основните елементи на разработената измервателна 

система са: 

• ОПИП – първични преобразуватели на горна мъртва 
точка (ГМТ) и на зъбната поредица; 

• таймер – интерфейсна схема за измерване на времето 
за преминаване на зъб и времето за цикъл на 
двигателя по ГМТ; 

• дешифратор – селектор на структурите в 
процесорната система; 

• процесорен модул - основен управляващ блок 
включващ микроконтролер и оперативна памет за 
измерване на резултати; 

• ППИ – програмируем паралелен интерфейс за 
управление на клавиатура и индикация; 

• KBD – клавиатура. 

 Основното програмно осигуряване е разработено и 
инсталирано в програмната памет на микроконтролера – тип 
EPROM. Това представлява управляващата програма на 
системата и се състои от няколко модула за реализация на 
основните функции на системата. Основната последователност 
на действие на програмата е показана на фиг. 3.  

Фиг. 1 Блок схема на алгоритъма на процедурите и етапите при разработването на измервателната система за диагностични изследвания 
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Фиг. 3 Блок схема на алгоритъма на основната програма 

 

Стартирането на измерването се осъществява от 
преобразувателя за горната мъртва точка (ГМТ). Операцията по 
измерването  продължава до запълване на обема памет. 
Буферът на паметта е с обем 32 килобайта и имайки предвид 
формата на измерваните данни е в състояние да направи 16 384 
измервания. 

След запълване на буфера RAM се излиза от измервателния 
режим и е възможно избор на друг режим от бутоните за 
управление, включително отново измервателен режим. В този 
случай данните от предходното измерване ще бъдат изтрити. 

Режим „предаване на данните” осъществява 
последователното предаване на данните от паметта по сериен 
интерфейс RS232. Предаването започва с натискане на бутон 
RS232 и приключва след предаването на целия обем от 
буферната RAM – 16 384 двубайтови числа. Това са 
резултатите от един извършен опит. Приемането на данни от 
PC-IBM става по RS232-COMx със стандартна програма, която 
прави приемането и съхраняването на данните в текстови файл.  
Имайки предвид поредността на данните с константа 𝑇𝑇𝑒𝑒  с 
обработваща програма се изчисляват действителните времена и 
се правят необходимите анализи. 

4. Резултати 
На фиг. 4 и фиг. 5 са показани резултатите от направените 

експерименти при няколко режима на работа на двигателя на 
празен ход. Установено е, че върховите стойности на 
моментната ъглова скорост, при по-ниска честота на въртене на 
коляновия вал на двигателя, са по-ясно отчетливи и че 
налягането на газовете в цилиндъра има по-силно влияние 
върху общия въртящ момент и форма на характеристиката на 
моментната ъглова скорост. 

 
Фиг. 4 Характеристика на моментната ъглова скорост за един цикъл 

при 800 min-1 

 
Фиг. 5 Характеристика на моментната ъглова скорост за един цикъл 

при 1200 min-1 

 
С увеличаване честотата на въртене, неравномерността на 

моментната ъглова скорост намалява. От това следва, че 
влиянието на неизправностите в отделните цилиндри върху 
относителното изменение на моментната ъглова скорост 
намалява с увеличаване на средната ъглова скорост. 
Следователно оптималният режим на работа на двигателя, при 
диагностиране по неравномерността на въртене за цикъл, е 
минимална честота на празен ход. 

При неизправно състояние на дизеловия двигател, 
влошеният горивен процес в един или повече цилиндри, води 
до промяна в налягането на газовете при работния такт в тези 
цилиндри, а също и в промяна във формата на 
характеристиката на моментната ъглова скорост. Поради това, 
изменението на моментната ъглова скорост може да се 
използва за откриване на неизправности, свързани с промяна на 
налягането на газовете в цилиндъра (неправилен горивен 
процес). На фиг. 6 са показани характеристиките на 
моментната ъглова скорост на двигател в изправно състояние и 
на двигател с намалено подаване на горивото в единия 
цилиндър. 

 
Фиг. 6 Характеристика на моментната ъглова скорост при 

неизправно състояние на двигателя (намалено подаване на горивото) в 
единия цилиндър 

 

5. Заключение 
1. Разработена е микрокомпютърна система, която 

позволява изследване закона на изменение на скоростта на 
въртене на коляновия вал в рамките на един цикъл в диапазона 
на честота на въртене от 300 min-1 до 3000 min-1. 

2. Създадени са алгоритми и съответното програмно 
осигуряване, които позволяват изчисляване на моментната 
ъглова скорост на коляновия вал на двигателя по отношение на 
неговото ъглово положение. 

3. Доказано е, че влиянието на подаването на гориво в 
отделните цилиндри върху относителното изменение на 
моментната ъглова скорост намалява с увеличаване на средната 
ъглова скорост. Следователно оптималният режим на работа на 
двигателя, при диагностиране по вътрешноцикловата 
неравномерност на въртене, е минимална честота на празен 
ход. 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "MECHANIZATION IN AGRICULTURE" WEB ISSN 2534-8450; PRINT ISSN  0861-9638

YEAR LIX, ISSUE 6, P.P. 15-18 (2013)17



Изследванията са финансирани от Фонд „Научни 
изследвания" към Министерството на образованието, 
младежта и науката по проект ДФНИ-Е01/5. 

Литература 
[1] Грехов Л. В., Н. А. Иващенко, В. А. Марков, Топливная 
аппаратура и системы управления дизелей, Легион – Автодата, 
Москва 2004 г. 

[2] Петохов А. О., Разработка методики оперативной оценки и 
анализа безотказности тракторов серийного производства по 
материалам рекламаций, автореферат дисертации к. т. н., 
Москва 2010 

[3] Статистически годишник 2003, НСИ, 2004, София 

[4] Статистически годишник 2008, НСИ, 2009, София 

[5] Статистически годишник 2009, НСИ, 2010, София 

[6] Технические средства диагностирования: Справочник / В.В. 
Клюев, П.П. Пархоменко, В.Е. Абрамчук и др., 
Машиностроение, Москва 1989 г. 

 
 

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "MECHANIZATION IN AGRICULTURE" WEB ISSN 2534-8450; PRINT ISSN  0861-9638

YEAR LIX, ISSUE 6, P.P. 15-18 (2013)18


	1. Увод
	2. Предпоставки и начини за разрешаване на проблема
	4. Резултати
	5. Заключение



