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(57) Електронна система керування автомобіль-
ним двигуном внутрішнього згоряння, що склада-

ється з блока взаємодії з периферичними систе-
мами автомобіля, системи виконавчих пристроїв,
системи датчиків, електронного блока керування
двигуном та його складових: оперативно-
запам'ятовуючого пристрою, постійного запам'ято-
вуючого пристрою, електронно-програмованого
запам'ятовуючого пристрою, інтегрованого блока
керування режимами роботи двигуна, блока пам'я-
ті параметрів режимів роботи двигуна, адаптивно-
го аналізуючого блока, інтерфейсного пульта ке-
рування, яка відрізняється тим, що до структури
системи включено блок аналізу, контролю та коре-
гування роботи систем "агрегат-керуючий при-
стрій".

Корисна модель відноситься до електронних
систем керування агрегатами автомобіля. Відома
система електронного керування двигуном фірми
Bosch - MED-Motronic, яка містить керуючий блок,
аналізуючі пристрої та виконуючі механізми [1].

Найбільш близькою за технічною суттю є еле-
ктронна система керування двигуном (ЕСКД) з
інжекторною системою живлення, що складається
з електронного блоку керування двигуном в який
вбудовано блоки аналізу та     керування режима-
ми [2].

Недоліки відомої системи керування двигуном
полягають у низькій здатності до взаємодії з елек-
тронними системами сучасного автомобіля.

Мета корисної моделі - підвищення ефектив-
ності роботи електронного блоку керування (ЕБК)
за рахунок забезпечення взаємодії між адаптив-
ним ЕБК двигуна та систем "агрегат-керуючий
пристрій" без жорсткого механічного зв'язку між
компонентами та впровадження принципу "зворо-
тного зв'язку" у даних системах.

Поставлена мета досягається завдяки тому,
що у електронний блок керування двигуном вста-
новлюється блок аналізу, контролю та корегування
роботи систем "агрегат-керуючий пристрій".

На графічному матеріалі зображено схему за-
пропонованої ЕСКД, до складу якої входять датчи-

ки та керуючі пристрої периферійних систем авто-
мобіля (ABS, ESP) 1, блоку взаємодії з
периферичними системами автомобіля 2, системи
виконуючих пристроїв 3, системи датчиків двигуна
4, електронного блоку керування двигуном 5 та
його складових: оперативно-запам'ятовуючого
пристрою 8, постійного запам'ятовуючого при-
строю 6, електронно-програмованого запам'ято-
вуючого пристрою 7, інтегрованого блоку керуван-
ня режимами роботи двигуна 9, блоку пам'яті
параметрів режимів роботи двигуна 10, адаптив-
ного аналізуючого блоку 11, інтерфейсного пульту
керування 12, "електронної" педалі акселератора
13, датчика потенціометра 14, що вимірює харак-
тер та силу тиску на педаль, системи зворотного
зв'язку 15, що за необхідності створює протидію на
педалі, тим самим рекомендуючи водію притри-
мання певної швидкості, блоку взаємодії з систе-
мами "агрегат-керуючий пристрій" 16, що не мають
механічного зв'язку між компонентами системи,
командної шини 17, що передає сигнали до вико-
нуючого пристрою.

Модернізована електронна система керування
автомобільним двигуном внутрішнього згоряння
працює таким чином.

За допомогою датчиків 4 у системах автомобі-
ля 1, що контролює ЕБК, він отримує інформацію
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про поточні умови експлуатації автомобіля і аналі-
зуючи їх вносить зміни до програми керування
двигуном. Через те, що сигнали від електронних
керуючих пристроїв (педалі акселератора) прохо-
дитимуть через ЕБК, пропонується надання мож-
ливості ЕБК корегувати ці сигнали, якщо вони не
відповідатимуть поточним експлуатаційним умо-
вам. Принцип зворотного зв'язку реалізовувати-
меться наступним чином: при неадекватних реак-
ціях водія на дорожні умови, наприклад, надмірне
натискання педалі акселератора, що призводить

до пробуксовки ведучих коліс, ЕБК видаватиме
сигнал на збільшення зусилля на педалі через
систему зворотного зв'язку 15.
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