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 Abstract: 

In this paper, the combustion phase optimization isanalyzed and ignition timing of SI engines is 
controlled to maximize the fuel efficiency. Particularly, the optimum set point of the combustion  
phase and moving average based control strategy are discussed to extract information about the 
fuel efficiency from the combustion.The purpose of this study is to optimize the ignition advance 
angle and air fuel ratio of the motorcycle engine to get maximum brake torque. We use Matlab to 
solve the problem of the ignition angle based on the model of combustion engine. The 
optimization algorithm used for the two input variables is Air fuel ratio and ignition advance 
angle. For the internal combustion engine model built on Matlab software, it is possible to 
change the engine parameter structure.      
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Tóm tắt: 

Trong bài báo này, tối ưu hóa giai đoạn đốt cháy được phân tích và thời gian đánh lửa của động 
cơ SI được kiểm soát để tối đa hóa hiệu quả nhiên liệu, trong đó thảo luận về điểm đặt pha tối ưu 
của giai đoạn đốt và chiến lược kiểm soát trung bình dịch chuyển để thu được thông tin về hiệu 
suất nhiên liệu từ quá trình cháy. Mục đích của nghiên cứu này là tối ưu hóa góc đánh lửa và tỷ 
lệ nhiên liệu không khí của động cơ xe máy để có được mômen xoắn cực đại. Chúng tôi sử dụng 
Matlab để giải quyết vấn đề về góc đánh lửa dựa trên mô hình động cơ đốt trong. Thuật toán tối 
ưu hóa được sử dụng cho hai biến đầu vào là tỷ lệ nhiên liệu không khí và góc đánh lửa. Đối với 
mô hình động cơ đốt trong được xây dựng trên phần mềm Matlab, cấu trúc tham số động cơ có 
thể thay đổi linh hoạt. 
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