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ELEKTRONICZNE UKŁADY STEROWANIA SILNIKAMI
SPALINOWYMI W ASPEKCIE REALIZACJI FUNKCJI
SPECJALNYCH W POJAZDACH WOJSKOWYCH

Streszczenie. Nowoczesne układy sterowania prac silników spalinowych daj bardzo szerokie
moliwoci kształtowania ich charakterystyk. Dodatkowe funkcje specjalne pozwalaj na zwikszenie
moliwoci taktycznych pojazdu, szczególnie w warunkach ekstremalnych. Pozwalaj take na ułatwienie
i usprawnienie diagnostyki silnika i zespołu napdowego. Systemy takie powinny by jednak odporne na
działanie coraz bardziej zaawansowanej broni, wykorzystujcej na przykład impuls elektromagnetyczny do
niszczenia podzespołów elektroniki pojazdów przeciwnika.
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1.

WSTP

Pojazdy wojskowe powinny cechowa si nie tylko niezawodnoci i odpornoci na
eksploatacj w trudnych warunkach rodowiskowych, ale równie umoliwia kontynuacj
ich eksploatacji w sytuacjach uszkodze niektórych podzespołów. Z kolei łatwo napraw
takich podzespołów jest kluczowa dla szybkiego przywrócenia zdolnoci bojowej pojazdu.
Obecnie pojazdy wojskowe s wyposaane w coraz bardziej zaawansowane systemy
elektroniczne. Dotyczy to nie tylko systemów uzbrojenia i wyposaenia specjalistycznego, ale
take układów sterowania silnikami spalinowymi. Na rynku pojazdów wojskowych
praktycznie brak jest obecnie pojazdów wyposaonych w silniki spalinowe, których
sterowanie opierałoby si w całoci na regulatorach mechanicznych. Znaczcy rozwój
układów sterowania opartych o moduły elektroniczne w pojazdach cywilnych spowodował,
e to włanie te pojazdy wyznaczaj czsto aktualny poziom techniki, a nie pojazdy
wojskowe, które do tej pory uwaane były za bardziej zaawansowane. Z tego wzgldu
rozwizania pojazdów cywilnych, w tym ich układy sterowania prac silników s czsto
adaptowane do potrzeb wojskowych. Autorzy artykułu postarali si przeanalizowa
zagroenia, ale take i zalety nowoczesnych elektronicznych układów sterowania prac
silników spalinowych wykorzystywanych w pojazdach wojskowych.
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FUNKCJE SPECJALNE W STEROWANIU SILNIKAMI SPALINOWYMI

Znaczcy rozwój elektroniki sterujcej prac silników spalinowych był podyktowany
kilkoma wzgldami. Do głównych naley zaliczy:
− denie do zwikszania mocy jednostkowej silników;
− konieczno kształtowania najkorzystniejszej charakterystyki prdkociowej momentu
obrotowego;
− denie do zwikszenia niezawodnoci układów sterowania;
− konieczno spełnienia biecych norm emisji spalin.
Wszystkie powysze przesłanki powodowały konieczno coraz precyzyjniejszego
sterowania procesem spalania. Konieczne było take uwzgldnianie warunków, spalania
(temperatury, cinienia) z uwzgldnieniem wyników procesu spalania (sondy lambda,
dodatkowe czujniki reaktora katalitycznego itp.). Ograniczenia moliwoci regulatorów
mechanicznych uniemoliwiaj spełnienia wyej wymienionych i rónorodnych wymaga.
Przykładem obrazujcym wzrost wymaga dla sterowania silnikami jest sukcesywne
ograniczanie poziomu dopuszczalnej emisji składników spalin. Na rysunku 1 pokazano jak
w cigu ostatnich dwóch dekad zaostrzeniu uległy normy emisji toksycznych składników
spalin. Dopuszczalne poziomy ste NOx i HC zmalały o rzd wartoci, co jest ju trudne
do spełnienia przez czołowych producentów pojazdów. Podkreli naley, e przedstawione
zmiany odnosz si do normy dotyczcej pojazdów pozadrogowych tzw. STAGE,
(wprowadzona w Europie dyrektywa 97/68/EC), a nie normy EURO (dyrektywa 91/441/EC)
dotyczcej zdecydowanie najwikszej liczby samochodów codziennego uytku, osobowych
i ciarowych. Mimo e w wymaganiach taktyczno-technicznych dla pojazdów wojskowych
o wysokiej mobilnoci lub pojazdów inynieryjnych w dalszym cigu obowizuje norma
EURO 3, to bardziej zasadne wydawałoby si rozway stosowanie normy z poziomami
STAGE, ze wzgldu na wyraenie dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszcze
w odniesieniu do kWh, co bardziej odpowiada rzeczywistym warunkom pracy pojazdów.

Rys. 1. Porównanie norm emisji spalin dla pojazdów uytkowych w okresie
od 1996 r. do 2015 r. [3]
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W pamici układów sterujcych silnikami i całymi zespołami napdowymi zapisanych
jest wiele danych, na podstawie których, w zalenoci od informacji o stanie pracy silnika
(dane z czujników), aktywowane s zespoły wykonawcze (wtryskiwacze, zawory itp.). S one
czsto wizualizowane podczas pracy nad zmianami w oprogramowaniu silników w postaci
graficznych zalenoci tzw. „map”. S one najczciej prezentowane w trójwymiarowym
układzie współrzdnych, z których dwa wymiary to moment obrotowy i prdko obrotowa
silnia (pole pracy silnika), a wymiarem trzecim jest nastawa zespołu wykonawczego układu.
Dane te nie s na ogół prostymi i gładkimi funkcjami matematycznymi, a ich kształt i forma
dobierane s eksperymentalnie. Jest to znaczca przewaga nad regulatorami mechanicznymi
lub pneumatycznymi, które mimo czsto skomplikowanej budowy i wraliwoci na
zuywanie si elementów mechanicznych, a take wystpowaniu luzów, pozwalały tylko na
przyblion realizacj prostych funkcji sterowania (np. korekta maksymalnej dawki paliwa
bd ograniczenie prdkoci obrotowej silnika).
Elektroniczne układy sterowania umoliwiaj jednoczesnie wiele funkcji, które
z jednej strony pozwalaj na zachowanie odpowiedniego poziomu emisji zanieczyszcze
i zuycia paliwa, a z drugiej na rozwijanie odpowiedniej mocy znamionowej lub momentu
obrotowego. Przykład takiej mapy sterowania silnikiem pokazano na rysunku 2. Na lewym
rysunku widoczna jest tabela optymalnych wartoci, na prawym pokazano wizualizacj
graficzn tej powierzchni (jest to skan z programu specjalistycznego, gdzie stosowane sa
oznaczenia: LOAD/obcienie, RPM/obr/min, AFR/skład mieszanki wyraony stosunkiem
powietrza do paliwa).

Rys. 2. Charakterystyka optymalnego stosunku powietrza do paliwa dla silnika
o zapłonie iskrowym w zalenoci od obcienia i prdkoci obrotowej
silnika (AFR = 14,7 odpowiada =1)
Dane pokazane na rysunku 2 pochodz z silnika o zapłonie iskrowym o objtoci
skokowej 2000 cm3 stosowanego w pojedzie osobowym. Analizujc te dane, mona
zauway, e konstruktor zakłada prac silnika na mieszance stechiometrycznej (tzn.
współczynnik nadmiaru powietrza do paliwa Air Fuel Ratio (ARF) = 14,7 co odpowiada =1)
jedynie dla czciowego obcienia silnika. W zakresie prdkoci obrotowej silnika do około
5000 obr./min i maksymalnego obcienia silnika do ok. 70% momentu maksymalnego
sterownik zapewnia stechiometryczny skład mieszanki, co jest wymagane dla prawidłowej
pracy trójfunkcyjnego reaktora katalitycznego. Powyej tych wartoci nastpuje wzbogacenie
mieszanki, przez co chwilowo wzrasta poziom emisji szkodliwych składników spalin, ale
jednoczenie uzyskiwana jest wysza moc.
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Bardziej zaawansowane sterowania wystpuj w pojazdach sportowych, które maj
moliwo pracy na rónych programach mocy. Zmianie ulega wtedy wiele czynników
wpływajcych na prac silnika (zamiana map). Na rysunku 3 pokazano przykładowo mapy
sterowania ktem wyprzedzenia zapłonu tego samego silnika pojazdu sportowego,
pozwalajcego na uzyskanie mocy maksymalnej odpowiednio 206 kW i 309 kW.

Rys. 3. Porównanie mapy zapłonu (kta wyprzedzenia zapłonu w funkcji obcienia
i prdkoci obrotowej silnika 4G63T o mocy znamionowej 206 kW i 309 kW
Tego typu rozwizania stosowane s take w pojazdach wojskowych. Przykładem jest
kołowy transporter opancerzony Rosomak (rys. 3). Jest on napdzany szeciocylindrowym
silnikiem o zapłonie samoczynnym, o
objtoci skokowej wynoszcej 11,7 dm3.
W zalenoci od warunków operacyjnych silnik moe pracowa w dwóch trybach mocy: tzw.
bojowej i ekologicznej.
W trybie bojowym, silnik osiga moc maksymaln 360 kW i maksymalny moment
obrotowy 1970 N m/1500 obr/min. W trybie podstawowym (ekologicznym), moc zostaje
ograniczona do 294 kW i moment obrotowy do 1670 N m /1500 N m. Przełczanie pomidzy
poszczególnymi trybami pracy nastpuje poprzez nacinicie odpowiedniego przełcznika.
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Rys. 4. Kołowy transporter opancerzony Rosomak

Zastosowany system sterowania pozwala na zwikszenie współczynnika mocy do
masy pojazdu z około 13 kW/t do blisko 16 kW/t dla wersji bojowej. Zwikszenie mocy
znamionowej silnika o ponad 20% przekłada si w praktyce na popraw osigów pojazdu
w warunkach bojowych. W trybie podstawowym, uzyskiwana jest znaczca redukcja poziomu
zanieczyszcze w spalinach kosztem mniejszej mocy maksymalnej [1].
Poza moliwociami ustawiania rónych programów sterowania prac silnika,
niezwykle wane jest równie zapewnienie moliwoci pracy silnika w przypadku
czciowego uszkodzenia jego osprztu. Obecnie stosowane systemy sterowania silnikami
korzystaj z sygnałów pochodzcych z dziesitków czujników i zespołów wykonawczych.
O ile w pojazdach cywilnych uszkodzenie nawet mniej istotnego podzespołu moe
powodowa wyłczenie pojazdu z eksploatacji bez adnych konsekwencji, o tyle pojazdy
wojskowe powinny by zdolne do bezpiecznego odjazdu z miejsca zagroenia nawet kosztem
ryzyka uszkodzenia układu napdowego (np. przegrzanie silnika po uszkodzeniu układu
chłodzenia). Przykłady powyszych rozwiza sterownika silnika pojazdu KTO Rosomak
przedstawiono na rysunkach 5 i 6. Wyłczone s funkcje sygnalizacji wysokiej temperatury
płynu chłodzcego, zwikszone s górne wartoci temperatury cieczy chłodzcej,
a jednoczenie ograniczona jest prdko obrotowa i maksymalny moment obrotowy czyli
zmniejszona intensywno wydzielania ciepła. Zapewnia to przejazd pojazdu do
bezpiecznego miejsca z mniejsz prdkoci.
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Rys. 5. Funkcja ograniczania momentu obrotowego silnika w stanach awaryjnych

Rys. 6. Funkcja programowania stanów alarmowych temperatury cieczy chłodzcej
Wikszo zabezpiecze pojazdu jest niejawna, ale jak pokazano istnieje moliwo
kształtowania przez producenta np. poziomów stanów alarmowych lub poziomu zabezpiecze
przed uszkodzeniem w trybach serwisowych (np. wartoci ograniczenia momentu obrotowego
silnika). Jest to o tyle istotne, e pozwala na zwikszenie moliwoci taktycznej pojazdów,
w szczególnoci w warunkach bojowych, gdzie bezpieczestwo załogi jest duo waniejsze
od trwałoci sprztu. Zmiany tego typu mog by dokonywane jedynie przez wysoko
wyspecjalizowany personel serwisowy.
3. FUNKCJE SPECJALNE W SERWISOWANIU SILNIKÓW
Diagnozowanie elektronicznych układów sterowania silnikami nie ogranicza si do
odczytu błdów zapamitanych w pamici operacyjnej sterowników. Obecne układy
wyposaone s w bardzo silne narzdzia diagnostyczne, które pozwalaj na znaczce
przyspieszenie procesu diagnozy. Aby korzysta z tych funkcji, konieczne jest wyposaenie
jednostek remontowych w specjalistyczne urzdzenia diagnostyczne i przeprowadzenie
procesu przeszkolenia ich załóg. Przykładem takiego mobilnego centrum naprawy pojazdów
wojskowych jest wóz rozpoznania technicznego na podwoziu KTO Rosomak (rys. 7).
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Rys. 7. KTO Rosomak w wersji WRT (Wóz Rozpoznania Technicznego) [4]
Mimo obaw u wielu uytkowników nowoczesnych pojazdów o niezawodno
rozbudowanych układów elektronicznych maj one take szereg zalet ułatwiajcych
eksploatacj pojazdów. Na przykład funkcje specjalne takich układów pozwalaj na
wykonanie wielu sprawdze stanu technicznego silnika, bez koniecznoci montowania na nim
dodatkowego oprzyrzdowania. Przykładem moe by pomiar cinienia sprania cylindrów
silnika bez koniecznoci montau manometrów. Na podstawie aktywowania testerem
diagnostycznym specjalnej funkcji, rejestrowana jest chwilowa prdko poruszania si tłoka.
Podobnie, na podstawie odchyłek w sterowaniu poszczególnymi wtryskiwaczami paliwa,
moliwa jest wstpna diagnostyka układu paliwowego, bez koniecznoci demontau jego
poszczególnych elementów i sprawdzania wtryskiwaczy na specjalistycznych stanowiskach
[2]. Ma to szczególne znaczenie w przypadku obsługiwania pojazdu na poligonach
i w warunkach bojowych (np. misje), gdzie moe wystpi wiele nieprzewidywanych
uszkodze pojazdów i ich silników. Wtedy mona w bardzo szybki sposób potwierdzi lub
wykluczy usterk. Funkcje te s aktywowane z poziomu testera diagnostycznego, a cały
proces diagnostyczny trwa kilka minut.
Bardzo pomocne s take zapisywane w sterowniku dane dotyczce warunków pracy
pojazdu. Na podstawie tych danych moe odtworzy, w jakich warunkach pracował pojazd
i jak mogły te warunki wpływa na jego sprawno lub zuycie silnika. Na przykład na rys. 9.
przedstawiony jest wykres wartoci temperatury powietrza doładowujcego oraz cieczy
chłodzcej silnik pojazdu KTO Rosomak w czasie jego eksploatacji. Na podstawie tych
zarejestrowanych danych pracownicy serwisu mog dostosowa zakres obsługi oraz wykry
przekroczenia parametrów granicznych, które mog spowodowa uszkodzenia podczas
eksploatacji pojazdu.
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Rys. 8. Widok z programu serwisowego – porównanie odchylenia czasu wtrysku paliwa
dla poszczególnych cylindrów

Rys. 9. Wykresy zapisane w pamici sterownika wybranego pojazdu KTO Rosomak

Bardzo duo informacji diagnostycznych dostarcza take wbudowana w urzdzenia
serwisowe funkcja graficznych oscyloskopów, która jest bardzo czsto pomijana przez
mniej dowiadczonych techników. Pozwala ona na wizualizacj przebiegów sygnałów
z poszczególnych czujników w pewnym okresie i porównanie biecych wartoci
z przebiegami wzorcowymi (rys. 10). W bardzo prosty sposób mona zauway brak
prawidłowego działania niektórych podzespołów lub elementów (np. zaworu) i podj
decyzj o jego wymianie, bez prowadzenia dalszych sprawdze. Jest to czsto bardzo wane
w naprawie pojazdu w warunkach misji zagranicznych, gdzie dostp do specjalistycznych
stanowisk jest ograniczony.
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Rys. 10. Przebieg sygnałów z zespołów układu hamulcowego podczas próby wydatku
(opis kanałów nie jest tłumaczony)
4. WNIOSKI
1. Nowoczesne układy sterowania prac silników spalinowych daj szerokie moliwoci
kształtowania ich charakterystyk i sprawdzania stanu technicznego. W artykule opisano
jedynie wybrane moliwoci tego typu. Funkcje elektronicznych układów sterowania
pozwalaj na usprawnienie diagnostyki oraz jej skrócenie, co w warunkach misji
wojskowej nabiera kluczowego znaczenia. Rozwizania te wymagaj odpowiednio
wysokiego poziomu wyszkolenia załogi i techników zajmujcych si obsługiwaniem
pojazdów.
2. Obecnie uytkowane w wojsku pojazdy o wysokiej mobilnoci przewiduj eksploatacj
w warunkach czciowego uszkodzenia osprztu silnika i pojazdu (np. KTO Rosomak)
z jednoczesnym przestrzeganiem okrelonych procedur postpowania.
3. Wymagania na pojazdy wojskowe czsto opisuj zagadnienia zwizane z eksploatacj
w stanach zagroenia w sposób nie do koca precyzyjny. Ma to szczególne znaczenie
w dobie rozwoju coraz bardziej zaawansowanej broni wykorzystujcej na przykład impuls
elektromagnetyczny, którego celem jest zniszczenie podzespołów elektroniki pojazdów
przeciwnika.
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ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS OF INTERNAL COMBUSTION
ENGINES WITH RESPECT TO THE IMPLEMENTATION OF SPECIAL
FUNCTIONS IN MILITARY VEHICLE
Abstract. Modern systems that control the operation of internal combustion engines provide many
possibilities of shaping the characteristics of such engines. Additional special functions extend the technical
capabilities of a vehicle, particularly under extreme conditions. Such functions also facilitate and improve the
diagnostics of the engine and the power train. These systems have to be resistant to the increasingly advanced
weapons which, for instance, make use of an electromagnetic impulse to destroy the electronics of enemy
vehicles.
Keywords: military vehicles, internal combustion engines, control.

