
 

 

 

 

 

 

  فنی و مهندسیی دانشکده

  مهندسی مکانیکگروه آموزشی 

 

 ی کارشناسی ارشدبرای دریافت درجه نامهپایان

 ی مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژیدر رشته

 عنوان:

های عاری از گازهای ای سیکللنگ براستخراج نتایج تجربی فشار بر حسب زاویه میل

 ی باقیمانده و آنالیز آنهاسوخته

 

  :راهنما استاد

 دکتر ابراهیم عبدی اقدم

 :مشاور استاد

 دکتر جواد جاویدان

 :پژوهشگر

 بهنام محمدی

 

 3۱۳۱ ماه بهمن



 

 بهنام: نام                                          محمدی: دانشجو خانوادگي نام

ههای عهاری از   لنه  بهرای سهل     استخراج نتايج تجربي فشار بر حسب زاويهه مله   : نامهپايان عنوان

 ی باقلمانده و آناللز آنهاگازهای سوخته

 : دکتر ابراهلم عبدی اقدمراهنما اداست

 دکتر جواد جاويدانمشاور:  استاد

 : مهندسي م انلک             رشته                                              کارشناسی ارشد ي:تحصلل مقطع 

   اردبیلی محقق :هدانشگا                  : تبدي  انرژی                                            گرايش 

 162ات:صفح تعداد                11/1131 /60 دفاع: تاريخ: فني و مهندسي                دانش ده 
 :چ لده

های دقلق و سريع از سل   تجربي گلریتعريف چارچوب واقعي حاکم بر سل   موتور در مدلها نلاز به اندازه

های دشوار برای از را ارزيابي و به مرحله تايلد رساند. ي ي از مشخصهسموتور دارد تا بتوان عمل رد مدلهای شبله

ی باقلمانده از سل   قب  است. اگر عمل رد گلری، تعللن مقدار ترکلب و خواص ترمودينامل ي گازهای سوختهاندازه

ل   قبلي حذف که در آنها گازهای سوخته از س کنترل شودهای تجربي ساز موتور با استفاده از سل  مدل شبله

شده باشد در آنصورت ارزيابي آن مدل بدور از هرگونه عوارض ناشي از حضور گازهای باقلمانده قاب  قبول خواهد بود. 

 های عاری از گازهای سوخته باقلمانده حاص  شده است. جرقه سل  نامه با استفاده از روش پرشدر اين پايان

ارزی و زمان آغاز پاشش و طول پاشش بنزين و جرقه، نسبت هم برای ايجاد ام ان در تنظلم مناسب آوانس

های دقلق همچنلن پرش جرقه دستگاه کنترل تنظلمات موتور طراحي و ساخته شد. همچنلن برای استخراج داده

م مناسب آوانس جرقه و تور مذکور نصب شد تا ام ان  تنظللن ، دستگاه شفت ان ودر به موفشار بر حسب زاويه مل 

 ارزی از دستگاه آناللزور گازهای خروجي استفاده شد. ن آغاز پاشش نلز فراهم شود. برای کنترل نسبت همزما

% کسر جرمي سوخته در حالت بهلنه 36دهد که موقعلت وقوع نتايج حاصله در حالت بدون پرش جرقه نشان مي

ارزی تلجه مستق  از سرعت موتور و نسبت همگلرد. اين ندرجه بعد از نقطه مرگ باال قرار مي 21آوانس جرقه تقريبا 

ی مرگ باال مالحظه شد. نتايج حاصله درجه بعد از نقطه 11است. در حالت با پرش جرقه مناسب اين موقعلت در 

ی باقلمانده از سل   قبلي در گستره برای اطملنان از عدم حضور گازهای سوخته 4نشان داد که شمار پرش جرقه 

ارزی مورد مطالعه مناسب است. همچنلن مالحظه شد که با اجرای پرش جرقه مناسب بت همی نسسرعت و گستره

 يابد.   تقلل  مي Pmaxضريب تغللرات سل لي 

 ای، پرش جرقه.اشتعال جرقه موتور، احتراق، کسر جرمي سوخته،: هاواژه کللد
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 فهرست مطالب

 صفحه                                                   شماره و عنوان مطالب

 

 مقدمهفصل اول: 

 11 .................................................................................................................................................................................مقدمه -1-1

 11 ......................................................................................................................................................................... مسأله انیب -1-2

 11 ......................................................................................................................................................پژوهش یاصل سؤاالت -1-3

 11 ............................................................................................................................................................... پژوهش اتیفرض -1-4

 12 .................................................................................................................................................................. پژوهش اهداف -1-5

 12 ................................................................................................................................................................پژوهش ضرورت -1-6

 12 .............................................................................................................................................................. پژوهش ینهیشیپ -1-7

 15 ........................................................................................................................................................ احتراق ای جرقه پرش -1-8

 16 .................................................................................................................................................................. یارزهم نسبت -1-9

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................ (CR) تراکم نسبت -1-11

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................ (SA) جرقه آوانس -1-11

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................... یورود یهوا یدما و فشار -1-12

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................................. ینشت -1-13

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................... یآت یها فصل به یانداز چشم -1-14

 

 ی نظری پژوهشمبان: دومفصل 

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................................................مقدمه -2-1

 .Error! Bookmark not defined .........................................................................................یمصرف سوخت یمعرف -2-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................ ختسو اکتان عدد -2-3

 !Errorموتور سوخت یبرا الزم اکتان عدد در دلکو میتنظ و رطوبت زانیم ا،یدر سطح از ارتفاع دما، ریتاث -2-3-1

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................... موتور رکردکا در آن اثر و جرقه -2-4

 .Error! Bookmark not defined ...................................... یخروج گشتاور توان یرو آن ریتاث و نهیبه یبندزمان -2-5

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................... یزنجرقه یهاستمیس -2-6

 .Error! Bookmark not defined .................................................... نداریپالت یمعمول یزنجرقه ستمیس  -2-6-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................یکیالکترون یمعمول یزنجرقه ستمیس  -2-6-2
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 .Error! Bookmark not defined .............................................................. دلکو بدون یزنجرقه مستیس  -2-6-3

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... میمستق یزنجرقه ستمیس  -2-6-4

 Error! Bookmark notیمعمول یزنجرقه ستمیس به نسبت یکیالکترون یزنجرقه ستمیس یایمزا -2-6-5

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... ینیبنز یموتورها در احتراق مراحل  -2-7

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................ شدهلکنتر احتراق -2-7-1

 .Error! Bookmark not defined ...............................................................................نشدهلکنتر احتراق -2-7-2

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................یعاد ریغ احتراق -2-7-3

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................... یهموارساز یها روش -2-8

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................. متحرک نیانگیم -2-8-1

 .Error! Bookmark not defined .........................................................................متحرک یوزن نیانگیم -2-8-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................... یآمار یها شاخص -2-9

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................. یاصل یپارامترها محاسبه -2-11

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... کهیاند کلیس بر کار -2-11-1

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. متوسط موثر فشار -1-11-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ یترمز توان و کهیاند توان -2-11-3

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................... سوخته جرم کسر -2-11

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... روتیو و لریراسوا روش -2-11-1

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................عیسر احتراق طول -2-11-2

 

 مواد و روش پژوهش :سومفصل 

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................................................مقدمه -3-1
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 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................................یپژوهش موتور -3-3
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 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................... یریگ اندازه یهاستمیس -3-4

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... موتور تسرع سنجش -3-4-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................... گشتاور سنجش -3-4-2

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... سوخت مصرف سنجش -3-4-3

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................................... یدست روش -3-4-3-1
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 .Error! Bookmark not defined .............................................................. روغن فشار و دما یریگ اندازه -3-4-6
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 .P-θ ............................................................... Error! Bookmark not defined نمودار یرو جرقهپرش شمار ریتاث -4-4

سوخته گاز بدون کلیس به لین یبرا هجرقپرش شمار حداقل نییتع و متوسط موثر فشار یرو جرقهپرش شمار ریتاث -4-5

 ......................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .......................مختلف یارزهم یهانسبت در مناسب جرقه پرش شمار یبررس -4-6
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 هاداتنگیری و پیشنتیجه :پنجمفصل 

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................................... یریگ جهینت -5-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................ شنهاداتیپ -5-2

 

 

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................................... :مآخذ و منابع فهرست
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 ها فهرست جدول

 صفحه                                          شماره و عنوان جدول

 

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................. نیبنز ییایمیش باتیترک: 1-2 جدول

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... یپژوهش موتور مشخصات: 1-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... یاطالعات یها میفر یکدبند: 2-3  جدول

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... رفته کار به نیبنز یبیتقر مشخصات: 3-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... شیآزما هر یبرا شده ثبت یها داده: 4-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................. یبردار داده یگستره: 5-3 جدول
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 هافهرست شکل

 صفحه                           نوان شکلشماره و ع
 

 .Error! Bookmark not defined .................................. آوانس مختلف یهاهیزاو یبرا احتراق فشار یمنحن: 1-2 شکل

 Error! Bookmark not ........ واحد کلیس کی در لنگلیم هیزاو حسب بر شده سوخته یجرم نسبت لیپروف: 2-2 شکل

defined. 

 .V-8 ... Error! Bookmark not defined موتور کی در یپ در یپ کلیس صد یازا به کوبش شدت راتییتغ: 3-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined .......................................... عیسر احتراق طول و سوخته رمج کسر یمنحن: 4-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ موتور شگاهیآزما زاتیتجه از یینما: 1-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................شیآزما بستر از یینما: 2-3شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... یپژوهش موتور یاجزا از یینما: 3-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................... یپژوهش موتور لندریسرس و لندریس یاجزا از یینما: 4-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. شینما و کنترل یتابلو از یینما: 5-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... نیبنز انژکتور یکار یمنحن:  6-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............موتور به یورود یهوا یدما و یدب یریگ اندازه محفظه از یینما: 7-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ فشار یسنسورها ریفا یآمپل: 8-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. شده استفاده گاز زوریآنال از یینما: 9-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................... تالیجید به آنالوگ داده اخذ ستمیس نالیترم: 11-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ تاالگرید افزار نرم از یینما: 11-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ فولدیمان یوتریکامپ نمونه: 12 -3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... یورود فولدیمان خورده برش ینما: 13-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................یورود فولدیمان از یریتصو: 14-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................................... نیبنز انژکتور فشار میتنظ ستمیس از یکیشمات: 15 -3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................ گاز انژکتور فشار میتنظ ستمیس از یکیشمات: 16-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined .......................................... شده  استفاده نیبنز پمپ و انژکتورها از یینما: 17-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined .................................. گاز و نیبنز پاشش یبرا یورود فولدیمان از یینما: 18-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. شده نصب انکودر شفت از یینما: 19-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... شده یطراح شافت از یینما: 21-3  شکل
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 .Error! Bookmark not defined .............................................................. موتور تیریمد تمسیس یکل ینما: 21-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................... گنالیس کننده افتیدر: 22-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................ موتور تیریمد ستمیس یاجزا ارتباط اگرامید: 23-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................. موتور تیریمد ستمیس نگیسوئچ قسمت: 24-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... هیتغذ قسمت مختلف یها بخش: 25-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ یفرع مخزن و نیبنز جیگ: 26-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................... شیآزما در استفاده مورد زاتیتجه کیشمات: 27 -3 شکل

 معادل کلیس همراه به سرهمپشت ینوع کلیس 21 یبرا لنگلیم هیزاو برحسب لندریس داخل فشار راتییتغ:  1-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................................ شیآزما کلیس 411

 .Error! Bookmark not defined ............................................ جرقه پرش حالت یبرا معادل احتراق کلیس:  2-4 شکل

 Error! Bookmark not ................مختلف یارزهم یهانسبت در موتور سرعت برحسب جرقه نهیبه آوانس:  3-4 شکل

defined. 

 نهیبه جرقه زمان ،یومتریکواست نسبت ،rpm 1811 سرعت) فشار نمودار یرو متفاوت یهاجرقه زمان ریتاث: 4-4 شکل

bTDC o22) ................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 !Error ......... متوسط موثر فشار و گشتاور اساس بر ثابت سرعت در مختلف یارز هم نسبت یبرا جرقه آوانس:  5-4 شکل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...........................متفاوت جرقه پرش یهانسبت یبرا معادل P-θ نمودار:  6-4 شکل

rpm 1800 دور در مختلف جرقه پرش یازا به متفاوت یارزهم یهانسبت در متوسط موثر فشار زانیم:  7-4 شکل

 ......................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not سوخت قیتزر با همراه یگردان موتور کلیس و احتراق بدون یهاکلیس P-θ نمودار: 8-4 شکل

defined. 

 .rpm ............. Error! Bookmark not defined 1800 سرعت در 4 جرقه پرش یبرا معادل کلیس نمودار:  9-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ... متفاوت یهاجرقه پرش در آن وقوع هیزاو با فشار کیپ اریمع انحراف:  11-4شکل

 .Error! Bookmark not defined .................. معادل کلیس و یمتوال کلیس 21 یبرا سوخته یجرم کسر:  11-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................... مختلف جرقه پرش یبرا سوخته یجرم کسر نمودار: 12-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........... متفاوت جرقه پرش یها نسبت یبرا عیسر احتراق طول نمودار:  13-4 شکل

 سرعت در نظر مورد یارزهم یهانسبت حداقل و حداکثر یبرا% 91 و% 51 ،%11 سوخته یجرم کسر:  14-4 کلش

1800rpm ...................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
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 .Error! Bookmark not defined ..................... متفاوت جرقه پرش شمار یبرا عیسر احتراق طول نمودار:  17-4 شکل

 Error! Bookmark not ............... زمان برحسب متفاوت جرقه پرش شمار یبرا عیسر احتراق طول نمودار:  18-4 شکل

defined. 
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defined. 

2200rpm سرعت در مختلف جرقهپرش یازا به متفاوت یارزهم یهانسبت در متوسط موثر فشار زانیم:  21-4 شکل
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1600rpm سرعت در مختلف جرقه پرش  یازا به متفاوت یارز هم یهانسبت در متوسط موثر فشار زانیم:  21-4 شکل
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1440rpm سرعت رد مختلف جرقه پرش  یازا به متفاوت یارز هم یهانسبت در متوسط موثر فشار زانیم:  22-4 شکل
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  فهرست عالئم اختصاری

 مفهوم یا توضیح عالمت اختصاری

maxPقله فشار 

θ 
 لنگی میلزاویه

P-θ 
 لنگی میلفشار بر حسب زاویه

MFBکسر جرمی سوخته 

bTDCقبل از نقطه مرگ باال 

aTDC االاز نقطه مرگ ب بعد 

CAلنگزاویه میل 
 o 

CA bTDC نقطه مرگ بااللنگ قبل از درجه میل 

BDC نقطه مرگ پایین 

CES سرعت متوسط موتور 

ESV تغییرات سرعت درون سیکلی موتور 

نسبت هم ارزی 

λنسبت هوا به سوخت نسبی 

SI ایاشتعال جرقه 

SF پرش جرقه 

ST زمان جرقه 

OST زمان بهینه جرقه 

SFx 
 xپرش جرقه با شمار پرش 

(x=0, 1, 2, 3, 4, 5) 

ppm قسمت بر میلیون 

PC کامپیوتر 

CR نسبت تراکم 

SA آوانس جرقه 

ECU یواحد کنترل الکترونیک 
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imep فشار موثر متوسط اندیکه 

T گشتاور 

kW )کیلووات )واحد توان 

rpm )دور بر دقیقه )واحد توان 

N.m ر(متر )واحد گشتاو -نیوتن 

kg/h )کیلوگرم بر ساعت )واحد دبی جرمی 

lit/min )لیتر بر دقیقه )واحد دبی حجمی 

C  º )درجه سانتیگراد )واحد دما 

bar )بار )واحد فشار 
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 مقدمه  -1-1

یق طور مشکالت موجود، برای تطبساز و همینهای شبیهدر این فصل ابتدا ضرورت استفاده از مدل

شود. بدون تشریح میعملی های تجربی در شرایط ساز و دادههای شبیههای تئوری حاصله از مدلداده

شک حل مشکالت مربوطه نیاز به مشارکت فراگیر و کالن میان تئوری کارها و تجربی کارها دارد و لذا 

ردی که باعث ناهماهنگی آن داشته که با توجه به موااین وضعیت طراحان موتورهای احتراق داخلی را بر

های شود مانند نقش گازهای سوخته باقیمانده از سیکلساز و نتایج تجربی میهای شبیهمیان نتایج مدل

ساز های شبیهگونه موارد در مدلهایی بردارند تا با لحاظ نمودن اینقبلی، نشتی و موارد مشابه دیگر قدم

-د. سپس با توجه به اینکه گازهای سوخته باقیمانده از سیکلشرایط نزدیک به واقعیت را در آنها مهیا کنن

های قبلی نقش محسوسی برروی عملکرد موتور دارد راهکاری برای حذف گازهای سوخته باقیمانده 

)نقش گازهای سوخته باقیمانده برروی موتورهای  مسئلهشود. پس از روشن شدن صورت ارایه می

ر و به معرفی ذکنامه  در این پایان شده ارائهگرفته و نتایج احتراق داخلی( هدف از تحقیقات صورت 

 شود. های بعد پرداخته می فصل

 

 بیان مسأله -1-2

ی مطالعه فرآیندهای پیچیده موجود در سیکل کاری موتورهای احتراقی و توسعه عملکرد آنها برا

ت. تعریف چارچوب واقعی ای برخوردار اسساز از اهمیت ویژهاستفاده از نتایج تجربی و مدلهای شبیه

های دقیق و سریع از سیکل تجربی موتور دارد تا بتوان گیریحاکم بر سیکل موتور در مدلها نیاز به اندازه

-های دشوار برای اندازهساز را ارزیابی و به مرحله تایید رساند. یکی از مشخصهعملکرد مدلهای شبیه
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ی باقیمانده از سیکل قبل است. عدم گازهای سوخته گیری، تعیین مقدار ترکیب و خواص ترمودینامیکی

در تعریف دقیق این مشخصه در مدل ممکن است اثرات منفی در ارزیابی آن داشته باشد. اگر  موفقیت

های تجربی صورت گیرد که در آنها گازهای سوخته از ساز موتور با استفاده از سیکلعملکرد مدل شبیه

ورت ارزیابی آن مدل بدور از هرگونه عوارض ناشی از حضور سیکل قبلی حذف شده باشد در آنص

 گازهای باقیمانده قابل قبول خواهد بود.

 

 سؤاالت اصلی پژوهش -1-3

 یا پرش احتراق با پرش جرقه ایآ افت،یسوخته دست  یاز گازها یعار یکلهایبه س توانمی چگونه

 یآزاد از گازها یکلیس باًیتقرحتراق یا پرش ا 1جرقه پرشسیکل است پس از چند  نیاگر چن توان،یم

 شود؟ یقبل حاصل م کلیاز س ماندهیسوخته باق

 گذارد؟ یم لندریدر س یدیفشار تول یرو یریچه تاث لندریدر داخل س ماندهیگاز سوخته باق

 

 فرضیات پژوهش -1-4

یلندر، وجود گازهای سوخته باقیمانده به علت دارا بودن دمای باال و رقیق نمودن مخلوط داخل س

روش پرش جرقه می به نظر می رسد که  کند.تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی فرآیند احتراق را پیچیده می

تواند نقش بسزایی در به دست آوردن سیکلی عاری از گازهای سوخته باقی مانده از سیکل قبل را داشته 

فت که تاثیر گازهای سوخته از هایی دست یاتوان به سیکلجرقه میبنابراین با استفاده از پرش باشد.

-هایی مشخصهپوشی باشد و در تایید مدلهای احتراق چنین سیکلسیکل قبلی در آنها ناچیز و قابل چشم

 تری برای اعمال در مدل دارند.های روشن و ساده

 

                                                
1 - Skip Fire 
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 اهداف پژوهش -1-5

ای سوخته باقیمانده توان به سیکلی عاری از گازهجرقه میپرشرسد با استفاده از انجام به نظر می

های یابی به سیکل عاری از گازهای سوخته باقیمانده از سیکلدست یافت. هدف از این پژوهش دست

آن در آنالیز کسر گازهای سوخته و تایید  P-θ لنگ قبلی است که از نمودار فشار بر حسب زاویه میل

 .توان کمک شایانی گرفتساز میمدلهای شبیه

 

 ضرورت پژوهش -1-6

نتایج به دست آمده از برآورد کسر جرمی  وجود گازهای باقیمانده در داخل سیکل باعث می شود

دچار ابهام شود و نیز با توجه به اینکه پارامترهای مذکور نقش  P-θسوخته بر اساس تحلیل نمودار 

ی باقیمانده مهمی را در بررسی رفتار دقیقتر احتراق دارند از اینرو دستیابی به سیکلی آزاد از گازها

سوخته در برآورد این پارامترها برای تایید کدهای ترمودینامیکی با نمونه آزمایشی حائز اهمیت است. 

های دقیقی استخراج شود. با انجام برای تایید کدهای ترمودینامیکی و شبیه سازی شده الزم است داده

 منظور بدست آورد.تری برای رسیدن به این های دقیقتوان دادهنامه میاین پایان

 

 ی پژوهشپیشینه -1-7

اند برای بررسی ی که بر روی موتور دوزمانه داشتها(  در مطالعه1591) 1پی ام کو و تی اف تریمبل

اند و تاثیر گازهای باقیمانده ق یا همان پرش جرقه استفاده کردهکسر جرمی از حالت پرش سیکلی احترا

 اند.یکه موتور مورد بررسی قرار دادهدرا بر عواملی چون گشتاور و توان ان

                                                
1- P.M.ku and T.F.Trimble  
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-سوخته بر اساس روش یدر مورد کسر جرم یتجرب ی( مطالعه1591) و همکارانش  1کک مزیج

سوخته  یآنها به منظور حذف گازها انجام دادند. لندریداخل س یاز فضا یبردار ریبر تصو یمبتن ییها

  از روش پرش جرقه استفاده نمودند. یمحبوس شده و بازگشت

ای و سنسور لیزری سرعت سنج نصب ( با استفاده از یک موتور اشتعال جرقه1551) 1بنت جانسون

جرقه در سرعت اشتعال پرداخته است. در این مقاله شده در داخل محفظه احتراق به بررسی اثر پرش

 جرقه مورد بررسی قرارچگونگی سرعت و تالطم در نقاط مختلف نزدیک به شمع، تحت تاثیر پرش

 استفاده شده است. 1جرقه گرفته است. در این پژوهش از نسبت پرش

خود  تغییرات سیکلی را مورد بررسی قرار داده برای این منظور   طالعه( در م1551بنت جانسون )

 در حالت های موتورگردانی و پرش جرقه و حالت موتور روشن آزمایشات خود را انجام داده است.

خود  با اعمال پرش احتراق، نقش گازهای  طالعه( در م 1001ران )و همکا 1بروس ای بوچهولز

های عاری از باقیمانده از سیکل قبلی را در توان اندیکه یک موتور دیزل بررسی کردند. برای یافتن سیکل

گیری گاز کربن در خروجی بهترین نسبت پرش گازهای باقیمانده با اعمال پرش احتراق متفاوت و اندازه

باشد جرقه به این صورت میبرای کار خود انتخاب کردند. در موتورهای دیزلی اعمال پرش احتراق را

 شود.که سوختی به محفظه احتراق ارسال نمی

متفاوت از روش  هایتکیفیمخلوط با  یبرا کوبش دهیپد یبررس ی( برا1001)  1بورلوکا

استفاده نموده  یقبل کلیاز س هماندیباق یحذف گازها یسوخته و پرش جرقه برا یگازها یبازخوران

 است. 

در مدل شبیه   و گازهای باقیمانده    NOx( برای مشاهده تاثیر غلظت 1001و همکاران ) 9بورلوکا

اند. آنها در این های اولیه و گازویل مطالعاتی انجام دادهساز خود و تاثیر آن بر روی کوبش روی سوخت

از روش پرش احتراق استفاده نمودند و برای   NOمانده و پژوهش برای حذف نمودن آثار گازهای باقی

 استفاده نمودند.  EGRدیدن نقش بیشتر این گازها از بازخورانی گازهای سوخته 

                                                
1- Jams Keck et al 

2- Bengt Johansson  
3- Bruce A.Buchholz et al  
4- Burluka  
5- A.A.Burluka et al 
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سوپاپ و  ریمتغ بندیبا زمان یاحتراق داخل یمدل نمودن موتورها ی( برا1001)  1رییم سونیج

و میزان کارایی سیستم متغیر سوپاپ را با  رده استاستفاده ب ماندهیسوخته باق یگازها یآن بر رو ریتاث

 .توجه به نتایج حاصله از پرش جرقه بیان کرده است

با  ،یتجرب جیموتور با استفاده از نتا ینشت یالگو دییتا ی( برا1009) اقدم و همکاران یعبد

شده است تا از  یرسبر یدر حالت موتورگردان یکار نشت نای با اند،هکار را انجام داد نیا یموتورگردان

 شود. یریآن جلوگ یرو ماندهیباق یمربوط به احتراق و گازها هایهدیاثر پد

 ماندهیباق یبرآورد گازها یبرا یکاربرد ی( در مورد ابزارها1005) ن و همکارا  1مارک سلنا

 سنسورهای از استفاده با آنها اندهرا انجام داد یمطالعات یاحتراق داخل یقبل در موتورها کلیسوخته از س

گرفته و موفق  ازهرا اند  CO2تراکم مقدار  کلیس نیدر ح لندرینصب شده در داخل س  CO2حساس به 

 .اندهشد لندریسوخته در داخل س ماندهیباق یبه برآورد کسر گازها

احتراق و نحوه ورود سوخت پاشیده (  روی اثر دما و حجم محفظه1010) 1اسیکو وی 1پترسونبی

های خود از پرش احتراق استفاده اند و برای انجام بررسیخل سیلندر مطالعاتی انجام دادهشده به دا

سیکل( باعث تخلیه  1انفجار به ازای هر   1اند و معتقدند نسبت پرش احتراق یک به سه )یعنی کرده

 شود.خوب و مناسب گازهای باقیمانده می

 نیمانده ارائه داده است. در ا یباق یزهاگا یمحاسبه کسر جرم یبرا یدی( روش جد1011)ی ریام

آل و بر  دهیو قانون گاز ا کینامیاعمال قانون اول ترمود قیمانده سوخته از طر یباق یروش کسر گازها

 نیدر ا یریام د.گرد یاساس محاسبه نرخ آزاد شدن گرما با توجه به سرعت شعله احتراق محاسبه م

 پرداخته است. زیو راندمان موتورها ن یندگیآالدر  ماندهیباق یبه نقش کسر گازها بررسی

 یکیاپت یبا امکان دسترس ایهموتور اشتعال جرق کی( با استفاده از 1011) و همکاران  9ویل نیککس

 سوختهی را استخراج کردند. آنها به منظور حذف گازها یعیوس یتجرب جینتا لندریبه داخل س عیوس

                                                
1- Jason Meyer 

2- Mark Sellnau et al 

3- B. Peterson  
4- V. Sick 
5- Kexin liu et al 
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شعله بر  یشرویپ زانیاستفاده نمودند و با معلوم کردن م از روش پرش جرقه یمحبوس شده و بازگشت

 احتراق را معلوم سازند. نیسوخته در ح یلنگ توانستند کسر جرم لیم هیحسب زاو

به مطالعه اثر پارامترهای عملکردی موتور بر تغییرات سیکلی احتراق و  (1011) و همکاران 1ژانگ

ها با استفاده  سیلندر در یک موتور گاز سوز پرداختند. آنهمبستگی بین پارامترهای وابسته به فشار درون 

از ضریب همبستگی خطی، همبستگی بین فشار بیشینه، زاویه فشار بیشینه و نرخ تغییر فشار بیشینه را 

ها نشان  بررسی کردند و نشان دادند که این متغیرها همبستگی خطی قوی با یکدیگر دارند. همچنین آن

ییرات سیکلی با استفاده از فشار موثر متوسط محاسبه شود و نسبت به آوانس دادند در صورتی که تغ

ی کمترین تغییرات شود که نشان دهندهای مقدار ضریب تغییرات کمینه می جرقه ترسیم شود در نقطه

ها همبستگی نسبتاً ضعیف بین فشار بیشینه،  سیکلی و نقطه بهینه آوانس جرقه است. از دیگر نتایج آن

ها نشان دادند که نمودار ضریب  ییر فشار بیشینه و فشار موثر متوسط بوده است. همچنین آننرخ تغ

 ای نیست. تغییرات فشار بیشینه نسبت به آوانس جرقه همواره نزولی بوده و دارای نقطه کمینه

 

 پرش جرقه یا احتراق  -1-8

های های باقیمانده از سیکلنامه برای حذف گازپرش جرقه یا احتراق، روشی است که در این پایان

قبلی مورد استفاده قرار گرفته است. مفهوم پرش جرقه این است که در سیکل اتو جرقه اعمال نشود و 

ی این عمل سوخت محترق نشده و اگر قرار باشد برای سیکل بعدی چیزی از سیکل قبلی در نتیجه

-پرش جرقه به دو صورت تعریف می باشد نه گازهای سوخته. مفهوم شماربماند مخلوط سوخت و هوا 

شود و روش شود: در روش اول پرش جرقه با تعداد سیکل بدون جرقه بین دو سیکل با جرقه بیان می

دوم نسبت پرش جرقه به مجموع تعداد سیکل بدون جرقه و با جرقه در یک پریود از فرآیند احتراق با 

از دید تعریف اول به این مفهوم است که در  1پرش جرقه شمار شود. به عنوان مثال پرش جرقه بیان می

یعنی در هر سه سیکل  1شود و از دید روش دوم نسبت پرش جرقه سیکل یکبار جرقه اعمال می 1

گونه که اگر گفته شود نامه از روش اول استفاده شده است بدینشود. در این پایانیکبار جرقه اعمال می

 1جرقه پرش شماررقه و سپس یک سیکل با اعمال جرقه و یعنی یک سیکل بدون ج 1جرقه پرششمار 
                                                

1-Zhang 
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شمار پرش جرقه صفر یعنی  باشد.یعنی اینکه دو سیکل فاقد جرقه بوده و یک سیکل دارای جرقه می

-شود. در شمار پرش جرقهموتور در حالت عادی مشغول به کار است و در هر سیکل جرقه اعمال می

کنیم به این صورت که در ا مرحله به مرحله نامگذاری میهای بدون پرش جرقه رهای مختلف سیکل

باشد به اولین سیکل بعد از سیکل سیکل با جرقه می 1که چهار سیکل بدون جرقه و  1شمار پرش جرقه 

های بعدی نیز به همین صورت نام داده و به سیکل SF4 step1یا  1شمار پرش جرقه  1با جرقه، مرحله 

 SF4 و SF4 step1  ،SF4 step2  ،SF4 step3اینگونه داریم  1مار پرش جرقه شود. در نتیجه برای شمی

step4 های بدون جرقه و که به ترتیب برای سیکلSF4 step0  سیکل دارای جرقه در شمار پرش جرقه

 باشد.می 1

  

 ارزی نسبت هم -1-9

معرفی  Φ )النسنسبت اکیوا(ارزی  برای یک مخلوط متفاوت از مخلوط صحیح شیمیایی، نسبت هم

 شود.می

 ، به نسبت سوخت به هوای a(F/A)این پارامتر بصورت نسبت، نسبت سوخت به هوای واقعی 

 شود. تعریف می (1-1به صورت رابطه ) s(F/A)استوکیومتری 

 (1-1) 

  

 

 

 

 

اگر کمتر از واحد باشد به آن  اگر نسبت اکیواالنس بزرگتر از واحد باشد به آن مخلوط غنی و

 شود. گفته می  وط فقیرمخل

( تعریف 1-1نامند که طبق رابطه )،  میλعکس نسبت اکیواالنس را نسبت هوا به سوخت نسبی، 

 شود.می
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which the burnt gases from the previous cycle is omitted, the evaluation of the model 

would be acceptable without any phenomenon of the remaining gases. In this thesis free 

residual gas cycles have been obtained by using skip fire (SF) method. 

   For possibility of the proper adjustment of spark advance, equivalence ratio, the 

starting point of injection, the fuel injection length, and also SF, control device  of 

engine configuration was designed and manfactured. As well for the extraction of 

precise pressure data based on crank angel, shaft encoder device was installed to the 

engine to allow proper adjusting of spark advance and starting point of injection. To 

control the equivalence ratio, an exhaust gas analyzer device was used. 

   The results of without SF case, show that occurrence condition of 90% MFB in the 
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reduced. 
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