
Вимоги до виконання практичних робіт та індивідуального завдання 

з дисципліни «Параметрична оптимізація в двигунобудуванні» 

Завдання на виконання роботи. Знайти мінімальну питому ефективну витрату 

палива дизеля ge опт. шляхом варіювання параметрами максимального тиску 

впорскування палива та діаметра отворів розпилювача форсунки. 

Задачу вирішити щодо дизеля 4ЧН12/14 при рівні його форсування 120 кВт та 

частоті обертів колінчастого валу 2000 хв
-1

.  

Особливості конструкції дизеля. Головка циліндрів має два клапани на 

циліндр. Розміщення форсунки – з нахилом, зміщене від осі циліндра. Варіант 

конструкції, що розглядається, подано на рис.1.  

Рисунок 1 – Конструктивні особливості дизеля 4ЧН12/14, 

що підлягає параметричній оптимізації 

Розпилювач форсунки має чотири отвори, тобто при впорскуванні палива 

утворюється два довгих паливних струменя та два коротких. Таким чином, 

мінімальна витрата палива буде визначатись компромісними параметрами 

впорскування як для довгих, так і для коротких струменів палива.  

Вихідні дані для дослідження. На першому етапі вирішення задачі для даної 

конструкції дизеля, рівня його форсування та частоти обертів колінчастого валу 

з використанням методу планування експерименту отримано наступні 

коефіцієнти рівняння регресії: 

a0:=378; a1:= –1.643; a2:= –716; a11:=6.68e-3; a22:=1040; a12:=2.34; 

Для використаного рівняння х1 – тиск впорскування, МПа; х2 – діаметр 

розпилювача форсунки, мм. Значення ge буде отримано в г/(кВт·год). 

Саме подані коефіцієнти регресії (моделі чорного ящика досліджуваного 

фізичного процесу) є вихідними даними для дослідження.  



Завдання робіт полягає в отриманні рішення задачі щодо мінімальної витрати 

палива дизеля різними методами оптимізації (аналізу варіантів, симплекс-

планування, Гауса-Зейделя, найскорішого спуску) та зведення результатів до 

підсумкової таблиці. За даними таблиці виконавець роботи формулює висновки 

щодо отриманого рішення, економічності та інформативності застосованих 

методів. 

Шаблони таблиць та інші допоміжні матеріали для виконання роботи 

розміщено в папці «3. Допоміжні матеріали до індивідуального завдання» за 

посиланням 

https://drive.google.com/drive/folders/1E_4J2SDQfZ7E0QKF60EDXNBBekghHzge?usp=sharing  

Завдання 1. Метод аналізу варіантів (практична робота). 

Завдання виконується наступним чином. 

Відповідно до алгоритму методу попередньо здійснити операції: 

1. З інженерних міркувань обрати діапазон зміни максимального тиску

впорскування форсунки, тобто значення х1max, x1min.

2. З інженерних міркувань обрати діапазон зміни діаметра отворів

розпилювача форсунки, тобто значення х2max, x2min.

3. З інженерних міркувань обрати кроки зміни кожного з параметрів

варіювання, тобто Δх1, Δх2.

Обрані значення параметрів узгодити з викладачем на предмет їх 

унікальності у порівнянні з іншими студентами та занести до таблиці 

вихідних даних до дослідження (таблиця 1 папки «3. Допоміжні матеріали до 

індивідуального завдання»).  

Узгоджені з викладачем значення забезпечують індивідуальність завдання 

і є підставою для подальшого виконання роботи. 

Роботу дозволяється виконувати одним із запропонованих варіантів на 

вибір студента без узгодження з викладачем. 

Варіант 1.1. Використання мови програмування високого рівня. 

Текст програми з ім’ям OPT1.PAS розміщено в папці допоміжних 

матеріалів до індивідуального завдання. За відсутності платформи створення 

додатків можна скористатись безкоштовною професійною паскаль-

орієнтованою системою Lazarus. Для її завантаження можна скористатись 

посиланням, розміщеним на сторінці дистанційного навчання кафедри 

http://web.kpi.kharkov.ua/diesel/studentu/distantsijne-navchannya/. 

https://drive.google.com/drive/folders/1E_4J2SDQfZ7E0QKF60EDXNBBekghHzge?usp=sharing
http://web.kpi.kharkov.ua/diesel/studentu/distantsijne-navchannya/


При використанні цього варіанту розв’язання задачі виконати наступні 

дії: 

1) В текст програми OPT1.PAS внести дані щодо параметрів моделі a0,

a1, a2, a11, a22, a12 та даних щодо діапазону та кроку зміни параметрів

варіювання х1max, x1min, х2max, x2min, Δх1, Δх2.

2) Запустити програму на виконання. Обчислення здійснюються за

оператором ge:=a0+a1*x1+a2*x2+a12*x1*x2+a11*x1*x1+a22*x2*x2.

В програмі використано оператор assign(f,''), тому виведення

результатів для кожного кроку обчислень здійснюється на екран.

Відповідно до оператора writeln(f,n:4,'  ',ge:5:3,'  ',x1:2,'  ',x2:4:2) по

стовпчиках виводяться поточне значення номеру розрахунку, значення

питомої ефективної витрати палива та відповідні до нього поточні

значення x1 та х2. Останній рядок виведення відповідає оптимальним

знайденим значенням (оператор writeln(f,n_opt:4,'  ',ge_opt:5:3,'

',x1_opt:2,'  ',x2_opt:4:2);). По завершенні обчислень здійснити аналіз

безпомилковості введених даних та отриманого результату. Вихід з

програми (її завершення) реалізовано оператором readln, тобто

здійснюється шляхом натискання клавіші Enter.

3) Встановлені оптимальні значення величин ge, x1, х2, а також загальну

кількість розрахунків n, за яку отримано шуканий результат, занести

до таблиці 2 зведених результатів досліджень.

4) Шляхом редагування оператора assign(f,''); перевести виведення

результатів в текстовий файл з обраним ім’ям (наприклад,

assign(f,'proba1.txt'), assign(f,'opt1.txt') тощо).

Вивести результати обчислень в означений файл.

5) Виконати роздруківку результатів в довільному текстовому редакторі.

Для зручності користування та зменшення об’єму виведення бажано

результати в текстовому редакторі розмістити у дві колонки на

сторінку. Отриману роздруківку та текст програми додати до

пояснювальної записки роботи.

 Завдання 1 у формі варіанта 1.1 виконано. 

Варіант 1.2. Використання табличного процесору. 

Роботу можливо виконати за допомогою електронної таблиці, наприклад 

Microsoft Excel. При використанні цього варіанту розв’язання задачі виконати 

наступні дії: 

1) На основі відомого рівняння регресії створити таблицю для

розрахунку значення ge щодо масиву значень х1 та х2 в інтервалі від

х1max, х2max до x1min, x2min з відповідними кроками Δх1, Δх2.

Приклад створення таблиці подано на рис.2.



Рисунок 2 – Приклад фрагменту створення таблиці даних 

відповідно до метода аналізу варіантів 

2) На основі аналізу усіх результатів розрахунків встановити оптимальне

значення ge, відповідні значення параметрів х1 та х2, що його

забезпечують, а також загальну кількість розрахунків n, за яку

отримано шуканий результат. Виділити довільним чином (кольором,

шрифтом) клітинку з оптимальним результатом. Встановлені дані

занести до таблиці 2 зведених результатів досліджень.

3) Виконати роздруківку результатів. Отриману роздруківку додати до

пояснювальної записки роботи.

Завдання 1 у формі варіанта 1.2 виконано. 

Завдання 2. Метод симплекс-планування (самостійна робота). 

Завдання виконується графо-аналітичним методом.  

Відповідно до алгоритму методу попередньо здійснити операції: 

1. Діапазони зміни максимального тиску впорскування форсунки х1max,

x1min, зміни діаметра отворів розпилювача форсунки х2max, x2min

прийняти відповідно до завдання 1.



2. Побудувати сітку для графічного вирішення задачі в координатах х1-х2.

Координатні лінії сітки по х1 повинні дорівнювати кроку Δх1, а по х2 –

кроку Δх2, прийнятих у завданні 1. Масштаб зміни Δх1 та Δх2 – 10 мм.

Приклад отриманої сітки подано на рис. 3. Допускається використання

або міліметрового паперу, або розвороту аркуша зошита в клітинку.

Рисунок 3 – Приклад підготовки координатної сітки 

до вирішення задачі методом сисплекс-планування 

Роботу дозволяється виконувати одним із запропонованих варіантів на вибір 

студента. 

Варіант 2.1. Використання даних щодо ізоліній значень ge. 

При використанні цього варіанту розв’язання задачі виконати наступні дії: 

1) На основі отриманого у завданні 1  масиву даних (див. власну 

роздруківку) побудувати лінії рівних значень витрати палива з кроком 

10 г/(кВт·год), (наприклад, для значень 260, 250, 240, 230…). Дані 

обирати з точністю ±0,5 г/(кВт·год). Ілюстрація прикладу виконання 

цього етапу робіт подана на рис.4. Точками показані значення, що обрані 

з масиву даних  завдання 1, вони з’єднані ізолініями.   

2) На довільній межі області досліджень (наприклад, в зоні максимального

тиску впорскування та при мінімальному отворі розпилювача,  в зоні

мінімального тиску впорскування та при мінімальному отворі
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розпилювача, в зоні максимального тиску впорскування та при 

максимальному отворі розпилювача тощо) побудувати початковий 

симплекс. Пронумерувати його вершини – 1,2,3. Тут і далі номер 

вершини відповідатиме номеру розрахунку. Початкові значення х1 та х2 

занести в таблицю 1 вихідних даних до дослідження. Зверніть увагу, за 

цим методом дані в таблицю слід внести для кожної з вершин 

початкового симплексу. Приклад розміщення початкового симплексу 

також подано  на рис.4. 

Рисунок 4 – Приклад будови ізоліній ge 

та початкового і другого симплексу  

3) Графічним шляхом оцінити координати найгіршої за витратою палива

вершини (найгірших вершин) симплекса та на цій основі побудувати

новий симплекс. Нові вершини пронумерувати. На рис.4 найгіршою є

точка 1, тому новий симплекс має вершини 2,3,4.

4) Продовжуючи побудову нових симплексів знайти оптимальне значення

ge, відповідні значення параметрів х1 та х2, що його забезпечують, а

також загальну кількість розрахунків n, за яку отримано шуканий

результат. Встановлені дані занести до таблиці 2 зведених результатів

досліджень.
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5) Роботу повторити ще двічі, починаючи з будови початкового симплексу в

інших зонах області досліджень (див. п.2 та рис.4).

6) Зробити висновок щодо інформативності та економічності методу

відносно метода аналізу варіантів. Аркуш з отриманими графічними

результатами додати до пояснювальної записки роботи.

Завдання 2 у формі варіанта 2.1 виконано. 

Варіант 2.2. Використання відомого рівняння регресії щодо значень ge. 

При використанні цього варіанту розв’язання задачі виконати наступні дії: 

1) На довільній межі області досліджень побудувати початковий симплекс.

Пронумерувати його вершини. Тут і далі номер вершини відповідатиме

номеру розрахунку. Початкові значення х1 та х2 щодо кожної з трьох

вершин початкового симплексу занести в таблицю 1 вихідних даних до

дослідження. Приклад розміщення початкового симплексу не

відрізняється від варіанта 2.1 (див. рис.4). Але в даному випадку на

відміну від підходу варіанта 2.1 ізолінії ge не будуємо, тобто візуалізація

руху симплексів відносно значень ge відсутня.

2) На основі відомого рівняння регресії створити таблицю для розрахунку

значення ge щодо довільних значень х1 та х2.  Внести в таблицю

значення параметрів х1 та х2 вершин початкового симплексу та отримати

відповідні значення ge. Приклад створення розрахункової таблиці подано

на рис.5.

Рисунок 5 – Приклад фрагменту розрахункової таблиці 

за методом симплекс-планування 



3) Здійснювати рух в область оптимуму. З рис. 5 видно, що для першого

сиплекса 1,2,3 найгіршою є точка 1. Відкидаємо її та на графіку будуємо

новий сиплекс, використовуючи нову точку 4 (див. рис. 4). Заносимо її

координати х1 та х2 до розрахункової таблиці та знаходимо відповідне

значення ge. З рис. 5 видно, що для нового симплекса 2,3,4 найгіршою є

точка 3. Тоді наступний симплекс буде мати вершини 2,4,5. Для зручності

аналізу табличних даних рядок найгіршої вершини симплекса можна

виділяти певним чином, наприклад, кольором. Тоді рядки, які не

зафарбовані, завжди будуть віднесені до поточного симплекса.

4) Продовжуючи побудову нових симплексів знайти оптимальне значення

ge, відповідні значення параметрів х1 та х2, що його забезпечують, а

також загальну кількість розрахунків n, за яку отримано шуканий

результат. Встановлені дані занести до таблиці 2 зведених результатів

досліджень.

5) Роботу повторити ще двічі, починаючи з будови початкового симплексу в

інших зонах області досліджень (наприклад, позначених на. рис.4).

6) Зробити висновок щодо інформативності та економічності методу

відносно метода аналізу варіантів. Роздруківки трьох розрахункових

таблиць та аркуш з отриманими графічними результатами додати до

пояснювальної записки роботи.

Завдання 2 у формі варіанта 2.2 виконано. 

Завдання 3. Метод Гауса-Зейделя (практична робота). 

Завдання виконується графо-аналітичним методом в формі варіантів 3.1 або 3.2, 

можливо на аркуші з отриманими графічними результатами завдання 2.  

Коли завдання 2 виконано в формі варіанта 2.2, то завдання 3 безальтернативно 

виконується в формі варіанта 3.2.   

Завдання виконується тричі аналогічно до методу симплекс-планування. 

Початкові значення х1 та х2 для кожного з трьох повторних розрахунків 

повинні співпадати з довільними вершинами початкових симплексів завдання 

2. Кроки зміни кожного з параметрів варіювання Δх1, Δх2 також відповідають

попереднім завданням. Початковий напрям руху вздовж певної координатної

вісі обирається довільно.

Обрані початкові дані занести до табл. 1. 

Варіант 3.1. Використання даних щодо ізоліній значень ge. 

При використанні цього варіанту розв’язання задачі виконати наступні дії: 

1) Графічним шляхом на основі аналізу відомих ізоліній ge встановити



координати наступної (кращої за витратою палива точки). Нову точку 

пронумерувати.  

2) Продовжуючи визначення положення наступних точок за алгоритмом

метода, знайти оптимальне значення ge, відповідні значення

параметрів х1 та х2, що його забезпечують, а також загальну кількість

розрахунків n, за яку отримано шуканий результат. Встановлені дані

занести до таблиці 2 зведених результатів досліджень.

3) Роботу повторити ще двічі, починаючи з іншої початкової точки

відповідно до прийнятих початкових даних, які занесені в табл. 1.

Приклад руху з початкових точок за трьома повторними розрахунками

подано на рис. 6.

Рисунок 6 – Можливі варіанти вибору початкових точок 

та обраних напрямів руху за методом Гауса-Зейделя 

4) Зробити висновок щодо інформативності та економічності методу

відносно методів аналізу варіантів та симплекс-планування. Аркуш з 

отриманими графічними результатами додати до пояснювальної 

записки роботи. 

Завдання 3 у формі варіанта 3.1 виконано. 
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Варіант 3.2. Використання відомого рівняння регресії щодо значень ge. 

При використанні цього варіанту розв’язання задачі виконати наступні дії: 

1) На основі відомого рівняння регресії створити таблицю для розрахунку 

значення ge щодо довільних значень х1 та х2.  Внести в таблицю 

значення параметрів х1 та х2 початкової точки та отримати відповідні 

значення ge. Приклад створення розрахункової таблиці подано на рис.7. 

2) Здійснювати рух в область оптимуму відповідно до алгоритму метода. 

Знайти оптимальне значення ge, відповідні значення параметрів х1 та х2, 

що його забезпечують, а також загальну кількість розрахунків n, за яку 

отримано шуканий результат. Встановлені дані занести до таблиці 2 

зведених результатів досліджень. 

 

 
 

Рисунок 7 – Приклад фрагменту розрахункової таблиці 

за методом Гауса-Зейделя 

 

3) Роботу повторити ще двічі, починаючи з інших початкових точок, 

занесених в табл. 1 (наприклад, відповідно до рис.6).  

4) Зробити висновок щодо інформативності та економічності методу 

відносно методів аналізу варіантів та симплекс-планування. Роздруківки 

трьох розрахункових таблиць та аркуш з отриманими графічними 

результатами додати до пояснювальної записки роботи. 

 

Завдання 3 у формі варіанта 3.2 виконано. 

 



Завдання 4. Метод найскорішого спуску (практична робота). 

Завдання виконується тричі з різних початкових точок.  

Початкові значення х1 та х2 для кожного з трьох повторних розрахунків 

повинні співпадати з вхідними даними завдання 3. Таким чином, відповідні 

вихідні дані дослідження за методом симплекс-планування, що подані в табл. 1, 

слід скопіювати до відповідних клітинок методу Гауса-Зейделя цієї таблиці.    

Завдання виконується з використанням мови програмування високого рівня. 

Текст програми з ім’ям OPT4.PAS розміщено в папці допоміжних матеріалів до 

індивідуального завдання.  

За відсутності платформи створення додатків можна скористатись безкоштовною професійною паскаль-

орієнтованою системою Lazarus. Для її завантаження можна скористатись посиланням, розміщеним на сторінці 

дистанційного навчання кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/diesel/studentu/distantsijne-navchannya/. 

 

Для розв’язання задачі виконати наступні дії: 

1) В текст програми OPT4.PAS внести дані щодо початкової точки 

оптимізації х1,х2 згідно з інформацією табл.1. Параметри моделі a0, a1, 

a2, a11, a22, a12, дані щодо параметрів варіювання Δх1, Δх2 та інші вхідні 

дані присутні в програмі. 

2) Запустити програму на виконання. Обчислення здійснюються за 

оператором ge:=a0+a1*x1+a2*x2+a12*x1*x2+a11*x1*x1+a22*x2*x2. 
 

В програмі використано оператор assign(f,'');, тому виведення результатів 

для кожного кроку обчислень здійснюється на екран.  

За допомогою оператора writeln(f,n,'    ',ge0:7:3,'   ',x1:8:4,'  ',x2:8:4)  по 

стовпчиках виводиться інформація щодо порядкового номеру розрахунку, 

значення питомої ефективної витрати палива та координат допоміжних 

точок x1, х2, які використовуються для визначення подальшого напряму 

руху.  

За допомогою оператора writeln(f,'  ',n,'  ',ge:5:3,'   ',x1:8:4,'  ',x2:8:4) по 

стовпчиках виводяться поточне значення номеру розрахунку, значення 

питомої ефективної витрати палива та відповідні до нього поточні 

значення x1 та х2 при русі в напрямі оптимуму.  
 

При використанні різної комп’ютерної техніки швидкість виведення 

результатів на екран буде різною. Для зручності аналізу даних швидкість 

виведення можна уповільнити або прискорити відповідно збільшенням 

або зменшенням чисельного параметра оператора delay(9000).  

 

Здійснити аналіз безпомилковості введених даних та поточних 

результатів обчислень.  
 

http://web.kpi.kharkov.ua/diesel/studentu/distantsijne-navchannya/


3) Рішення щодо досягнення оптимальних значень ge приймає оператор на 

основі даних, що постійно виводяться на екран. Після цього слід 

призупинити виконання програми клавішею Pause. Встановлені 

оптимальні значення величин ge, x1, х2, а також загальну кількість 

розрахунків n, за яку отримано шуканий результат, занести до таблиці 2 

зведених результатів досліджень. Перервати роботу програми, наприклад, 

за допомогою клавіш Ctrl+Break. 

4) Шляхом редагування оператора assign(f,'') перевести виведення 

результатів в текстовий файл з обраним ім’ям (наприклад, 

assign(f,'proba4.txt'), assign(f,'opt4.txt') тощо). 

  Вивести фрагмент результатів обчислень в означений файл. 

5) Виконати роздруківку фрагмента отриманих результатів  за допомогою 

довільного текстового редактора. Для ілюстрації методу дозволяється 

виведення однієї сторінки тексту. 

6) Роботу повторити ще двічі відповідно до вхідних даних табл.1.  

7) Зробити висновок щодо інформативності та економічності методу 

відносно вище розглянутих методів. Отримані роздруківки та текст 

програми додати до пояснювальної записки роботи.  
 

Завдання 4 виконано. 

 

 

Після виконання чотирьох завдань роботи сформулювати загальні 

висновки щодо виконання індивідуального завдання. 

 

 

Вимоги до оформлення роботи. 

Виконання роботи здійснюється відповідно до вимог стандарту НТУ «ХПІ» 

СТЗВО-ХПІ-3.01-2018 ССОНП. Текстові документи у сфері навчального 

процесу. Загальні вимоги до виконання. 

Розроблений документ повинен містити: 

1. Титульний аркуш (див. Додаток А).  

2. Завдання на виконання роботи. 

3. Реферат. 

4. Зміст.  

5. Вступ. 

6. Основну частину.  

7. Висновки.  

8. Список джерел інформації. 
 

http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/metodotdel/wp-content/uploads/sites/28/2019/10/STZVO-HPI-3.01-2018-SSONP.-Tekstovi-dokumenti-u-sferi-navchalnogo-protsesu.-Zagalni-vimogi-do-vikonannya-1.pdf
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/metodotdel/wp-content/uploads/sites/28/2019/10/STZVO-HPI-3.01-2018-SSONP.-Tekstovi-dokumenti-u-sferi-navchalnogo-protsesu.-Zagalni-vimogi-do-vikonannya-1.pdf


Запланований час виконання роботи – 34 академічні години. 

Орієнтовний термін виконання – 15-й тиждень поточного семестру. 
 

 

Звіт з представлених робіт виконуються самостійно відповідно до принципів 

академічної доброчесності Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут», плагіат не допускається, режим доступу 

 

 – http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/11/04_code_ethics.pdf 

 

В разі виявлення однакових текстів, графічного матеріалу тощо в студентських роботах 

обидві роботи не зараховуються і повертаються авторам на доопрацювання. 

 

Оцінювання роботи здійснюється індивідуально для кожного студента за 

шкалою, наведеною в таблиці.  

Таблиця. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  

82 … 89 B добре 

74 … 81 C 

64 … 73 D задовільно 

60 … 63 E 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 … 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Оцінка роботи враховується при підведенні підсумкового семестрового контролю. 

 

 

 

 

 

 

 

http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/11/04_code_ethics.pdf


ДОДАТОК А. 

Приклад виконання титульного аркушу роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України  

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»  

 

Кафедра двигунів внутрішнього згоряння  

 

 

 

 

 

Індивідуальне домашнє завдання   

з дисципліни «Параметрична оптимізація в ДВЗ»  

 

 

 

 

 

                                                           Виконав студент гр. ________________ 

                                                                       ___________________________ 

                                                                     (Прізвище, ім’я, по батькові) 

             

   Перевірив                  проф. Пильов В.О.  

 

 

 

                                                        Харків 2020 р. 


