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АВТОМОБІЛЯ НА ДИНАМІЧНІ ТА ПАЛИВО-ЕКОНОМІЧНІ
ВЛАСТИВОСТІ
Пропонуються порівняльні дані їздових циклів легкового автомобіля. Розглядається робота бензинового
двигуна
в різних теплових станах при різному відкритті дросельної заслонки. Експеримент
проводивсяна легковому автомобілі. Заміривиконувались на відповідному маршруті при однакових
погодних температурах. Отримані дані різних режимів руху легкового автомобіля. В результаті
проведеного експерименту побудовані графіки і проведений аналіз впливу температури двигуна
автомобіля на його роботу.
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Вступ. Використання автомобілів у зимовий період передбачає їзду при
мінусових температурах, холодні пуски, підвищену витрату палива. Для отримання
даних були проведені заміри основних параметрів двигуна при різних навантаженнях
на двигун, а саме при відкритті дросельної заслінки 10%, 20%. Дані були отримані при
різних температурах двигуна.
Аналіз основних досліджень і літератури. Автотранспорт широко
використовується для виконання перевезень. Відповідно з подальшим його
використанням, питання паливної економічності є досить актуальним [6]. За останній
період вартість пального стрімко зростає. Для отримання даних при експлуатації
автомобіля у холодний період з різним навантаженням на двигун були проведені
експерименти.
Під час експерименту враховувались такі дані: температура двигуна автомобіля,
оберти колінчастого валу, миттєва витрата палива, відсоток відкриття дроселя. Виїзди
виконувались при різних температурних режимах двигуна на відповідній дорожній
ділянці. Змінювалось навантаження на двигун.
Дані заміри дають можливість показати різницю у паливо-економічних
показниках при експлуатації автомобіля за різних температур двигуна. Важливими
даними у цих замірах є і динамічні характеристики.
Мета дослідження, постановка задачі. Метою даної роботи є проведення
експерименту та дослідження зі встановлення залежності паливо-економічних
показників та динамічних характеристик від температурного стану двигуна. Тому
завданням даної роботи було провести експерименти на холодному двигуні при
температурі двигуна -10°С, а також на прогрітому двигуні при температурі двигуна
90°С.
Матеріали дослідження. Заміри були проведені на автомобілі Mitsubishi Lancer
9, 1.6 MT Invite з бензиновим двигуном, інжекторною системою впорскування та
механічною коробкою передач. Стан автомобіля є технічно справним. Дані отримані за
допомогою бортового комп’ютера Multitronics TC-750 [3] . Даний комп’ютер дає
можливість слідкувати за основними показниками та параметрами роботи двигуна.
Експерименти проводились при різних температурах двигуна. В холодному стані при
температурі -10°С, а також у прогрітому стані при температурі двигуна90°С, відкриття
дросельної заслінки становило 10% та 20%. Дане навантаження є оптимальним при їзді
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у міському циклі. Виконувались заміри і при відкритті дроселя на 30%. Але при такому
навантаженні існує великий знос та навантаження на двигун та поршневу групу,
виникає в момент старту часткове пробуксовування коліс з дорожнім покриттям. При
холодному пуску та їзді більша частина водіїв не дають такого навантаження на
двигун.
Результати дослідження. Результатами експериментального дослідження є
дані, на основі яких побудовані такі графіки.

Рисунок 1 – Залежність миттєвої витрати палива автомобіля при
навантажені двигуна 10% на першій ■, другій ▲, третій ● передачах при
температурі двигуна від -10 ºС.

Рисунок 2 – Залежність миттєвої витрати палива на першій ■, другій ▲ та
третій ● передачах при навантажені двигуна 10% при температурі двигуна 90ºС.
На рисунку 1 зображено залежності миттєвої витрати палива на першій, другій
та третій передачах. Навантаження на двигун становить 10%. У більшості варіантів
експлуатації автомобіля при непрогрітому двигуні відкриття дроселя становить не
більше 10%. Тому дані з таким навантаженням є актуальними.
На рисунку 2 можна спостерігати значення миттєвої витрати на перших трьох
передачах при навантаженні на двигун 10%. Температура двигуна становить 90°С.
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Порівнюючи дані першого та другого графіків, можна стверджувати, що
температурний стан двигуна має суттєвий вплив на миттєву витрату палива.
Також у роботі представлені дані при відкритті дросельної заслонки на 20%. На
рисунках 1 та 3 можна бачити, що заміри починаються з 1300-1500 хв‾¹. При цьому
рисунки 2 та 4 показані при 1000 хв‾¹. Це пояснюється тим, що холостий хід холодного
двигуна значно більший, ніж у прогрітого.
При порівнянні рисунка 3 та 4 чітко можна спостерігати різницю миттєвих
витрат палива на першій передачі при відкритті дросельної заслонки 20% . Середня
різниця на першій передачі становить в межах 10%, на другій передачі 22%, на третій
передачі 20%.
Науковою новизною даної роботи є адаптація та оптимізація теплового стану
двигуна для досягнення максимальної паливної економічності для помірного клімату у
західному регіоні та у Волинській області.
Важливим фактором при проведенні експерименту є динаміка розгону. При їзді
з холодним двигуном автомобіль має менше прискорення. Не менш важливим

Рисунок 3 – Залежність миттєвої витрати палива автомобіля при
навантажені двигуна 20% (дросель)на першій ■, другій ▲, третій ● передачах
при температурі двигуна -10 ºС.

Рисунок 4 – Залежність миттєвої витрати палива автомобіля при навантажені двигуна
20% (дросель) на першій ■, другій ▲, третій ● передачах при температурі двигуна
90 °С
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критерієм був і комфорт водія. При проведенні замірів при температурі двигуна і
повітря -10°С водій відчуває дискомфорт від поганої видимості через обмерзання вікон
та холодного салону. Цей дискомфорт передбачає більш тривале розмерзання вікон та
нагрівання салону. Тому для зменшення витрати палива та часу на прогрів автомобіля
потрібно використовувати передпусковий підігрів двигуна автомобіля[4].
Висновки. Провівши експериментальне дослідження, можна стверджувати таке:
1. Витрата палива між холодним та прогрітим двигуном при відкритті
дросельної заслінки 10% на перших трьох передачах є різною. На першій передачі
середнє значення різниці становить 20,36% на відповідних обертах колінчастого валу.
На другій передачі різниця становить 13,15%. На третій передачі середня відсоткова
різниця становить 23%
2. Більшою є також витрата палива на холодному двигуні при дроселі 20%. На
першій передачі різниця у витраті палива становить 6%, на другій передачі різниця
становить 11,6%, на третій передачі різниця у миттєвій витраті палива становить 20%.
3. При експлуатації автомобіля у непрогрітому стані зменшується комфорт для
водія, поганою є видимість через намерзання на склі і дискомфорт від холодного
салону.
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