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  :چکیده

امروزه است.  هاي اساسی فراروي بشرخطر آلودگی محیط زیست و محدودیت منابع سوختی از چالش

که موجب شده است ، اظت از محیط زیست و مدیریت انرژيتشدید مقررات حف يلهدو مسا رواز این

ند. یکی از هدر دستور کار قرار درا دیزلی احتراقی بویژه طراحان موتور، بهبود عملکرد موتورهاي 

در تمام  هوا به سوختسبت حفظ ن ،ي آنهاهو کاهش آالیند موتور موثر در افزایش توانمهمترین عوامل 

سیستم الکترونیکی کنترل در این تحقیق یک باشد. می مثبت بویژه در حالت گذراي شتاب کاري، شرایط

 فشرده،ي کنترل الکترونیکی، بالون هوا مدارشامل  که ه استطراحی و ساخته شد ،نسبت هوا به سوخت

 .باشدمی دور موتورسیگنال  ،ن سیستمورودي ای .است دورسنجسنسور ، شیر برقیجت تزریق هوا، تی

در این حالت  کنددور موتور بطور ناگهانی افت پیدا می ؛گیردوقتی موتور بصورت آنی تحت بار قرار می

کاهش یافته و واحد کنترل با تشخیص کاهش بیش از ده  ،دور موتورحسگر توسط  ارسالیهاي سیگنال

در این حالت هواي اضافی وارد موتور شده  کندوا را صادر میدور، فرمان باز شدن شیر برقی بالون هواحد 

براي تشخیص میزان کدري نیز از یک حسگر نوري کند. و کمبود نسبی پرشدگی سیلندر را جبران می

ي اندازهي براي مقایسهاعداد آن اهم بوده و شود که خروجی آن، تغییر مقاومت به کیلو اده میدود استف

مورد تست  ECE-R49موتور بر اساس استاندارد  .شودهاي مختلف بکار گرفته میکدریت دود در حالت

به علت ثابت بودن دور آن، پارامترهاي عملکردي موتور از جمله توان ترمزي، گشتاور و  لیقرار گرفت و

در گیري شد. اندازه آندرصد بار نهایی  100و  75، 50، 25در فقط با تغییر بار موتور  ،میزان کدري دود

افزایش نشان داده در حالی  %89/2و  %72/2بار نهایی موتور، توان ترمزي و گشتاور موتور به ترتیب  25%

موجب افزایش توان به  ،بار نهایی موتور %50این امر در  است. داشتهکاهش  %91که میزان کدري دود 

در کاهش داشته است.  %76/28کدري دود  وده وب %79/1ي و افزایش گشتاور به اندازه %07/2ي اندازه

بوده که در مقایسه با بارهاي  %31/1و  %41/1بار نهایی موتور، افزایش توان و گشتاور به ترتیب  75%

کاهش  %53/19و تر، رشد کمتري داشته است. این وضعیت در میزان کدري دود نیز محتمل بوده سبک

اندکی بهبود پیدا  ،در مقایسه با وضعیت قبلی موتور، افزایش توان و گشتاور کاملنشان داده است. در بار 

کاهش داشته  %22ي . در این حالت، کدري دود به اندازهاست رسیده %45/1و  %63/1 به  کرده و به ترتیب

  است. 

  تزریق هوا، شتاب مثبت، عملکرد، مدار الکترونیکی  ،آالیندگی :هاواژه کلید
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  فصل اول

 کلیات پژوهش
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  مقدمه )1 - 1

م برد که با آغاز توان آلودگی محیط زیست را نامی ،ي جوامع بشريههاي اساسی امروزاز چالش

- وجود گذاشت و روز يپا به عرصه ثیر انسان بر محیط زیست،انقالب صنعتی و تا ویژهه ب دوران کشاورزي

ها، آلودگی هواست این آلودگی ياز جمله ).1392طاهري و همکاران،(شاه گشتن آن افزوده روز بر میزابه

به  ◌ً این نوع آلودگی، عمدتا .کندو زندگی روزمره را مختل می رودکه گاهی تا حد بحران نیز پیش می

  .عوامل متعددي در آن موثر استگردد که خودروها برمی

 .شده استحفاظتی تدابیر منجر به تدوین مقررات و محسوس بوده و  کامالًشهرها کالندر  این معضل 

ي به یک خطر جدي تبدیل شده و آیندهاز طرف دیگر ، آن به علت عدم مدیریت صحیح ،نیز بحران انرژي

هاي مورد خودروها به علت کاهش رو به تزاید سوخت . این امر درکندصنعت کشورها را تهدید می

ال تکنولوژي سازندگان خودرو به دنبکه  و موجب شده است بیشتري به خود گرفته حساسیتفسیلی، 

میزان آالیندگی  د ثانیاًنس کاهش دهمیزان مصرف سوخت موتور را بطور محسو نوینی باشند که اوالً

هاي سوخت تولید موتورهاي هیبریدي و ا این هدف، دو راهبردد. باننبه حداقل برسرا خروجی  گازهاي

گزاف و پیچیدگی تکنولوژي آن، مقرون  ياول بعلت هزینه يرا پیش روي قرار دادند که گزینهجایگزین 

و نامطلوب بودن بعضی  هاي بیودیزل بعلت گران تمام شدن، تولید سوختهم از طرفی به صرفه نشد.

ود عملکرد بهبهاي موتورهاي احتراقی فعلی و اصالح سیستمم رَالج دي نبود.خواص فیزیکی آن، اقتصا

موتورهاي نسبت به در دستور کار قرار گرفت. در این میان موتورهاي دیزلی به علت عملکرد بهتر ، آن

اي از محبوبیت ویژه تر،همچنین سوخت ارزانو هاي هوا و انتشار کمتر آالیندهبنزینی (در وزن مساوي) 

برخوردار شدند که این امر موجب گرایش خودروسازان به تولید خودروهاي دیزلی بخصوص خودروهاي 

  .سواري در اروپا و آمریکا گردیده است

توسط دکتر رادلف دیزل آلمانی اختراع و به ثبت رسید. این موتورها  1893سال  دري دیزلی موتورها

، نظامی و همچنین حمل و نقل ،سازيهاي راهنواع ماشینطور عمده در اه امروزه ب و به تدریج تکامل یافت

  .)1386 (عبدي، گیرددر کشاورزي مورد استفاده قرار می

 جدول ا،هو آلودگی از جلوگیري و زیست محیط از حفاظتبه منظور  ایران اسالمی وريمهج دولت

 این بر ه است.کرد تعیین را یگازوئیلویژه موتورهاي ه موتورها ب انواع آالیندگی مجاز حد استاندارد زمانی

 و 1389 يهاسال در سنگین هنیم و سنگین سبک، ايموتوره آالیندگی مجاز حد استاندارد اساس،

 را 4 یورو استاندارد باید اموتوره این 1393 و 1392 ،1391 هايسال طی اما .بود دهخوا 2 یورو، 1390

 آلودگی مجاز حد استاندارد با مطابق کشور جاري استاندارد 1394 سال از یعنی آن از پس کنند کسب

 در هک موتورهاي دیزل براي ،اروپا آالیندگی يهااستاندارد. بود دهخوا 6 یورو اروپایی، ايهکشور در جاري



 

٣ 
 

- می تعریف را يهآالیند يهاگاز انتشار مجاز يبیشینه یزانم شوندمی تهفروخ اروپا يیهاتحاد يهاکشور

ها در مراحل مقدار مجاز آالینده 1-1در جدول  تاندارد آالیندگی اروپا).پدیاي فارسی، اس(ویکی کند

بر  رعایت مقدار مجاز آنهاهاي متفاوت براي موتورهاي دیزلی آورده شده است که مختلف و در تست

  .ه استشد تنظیماساس جدول زمانی 

  

  1موتورهاي دیزل آالیندگی هاي اروپا براياستاندارد – 1 – 1جدول 

  

 PM Nox HC CO دود
 مرحله تاریخ تست

1/m g/kwh 

  612/0 8 1/1 5/4 

ECE R-
49 

١٩٩٢  
=>٨۵ kw   1یورو 

  36/0 8 1/1 5/4 ١٩٩٢  
 <٨۵ kw  

 اکتبر١٩٩۶ 4 1/1 7 25/0  
 2یورو 

 اکتبر١٩٩٨ 4 1/1 7 15/0  

15/0 02/0 2 25/0 5/1 

ESC & 
ELR 

  اکتبر١٩٩٩
 EEV only  3یورو 

 اکتبر٢٠٠٠ 1/2 66/0 5 1/0 8/0

 4یورو  اکتبر٢٠٠۵ 5/1 46/0 5/3 02/0 5/0

 5یورو  اکتبر٢٠٠٨ 5/1 46/0 2 02/0 5/0

  01/0 4/0 13/0 5/1 WHSC 6یورو  جانری٢٠١٣ 

  

نسبت هوا به  خوردنهم هبا ب ی دارد که این عوامل، عمدتاًآالیندگی خودروها به عوامل متعددي بستگ

این است  هستند تاملسواالتی که قابل شوند. حال گازهاي سمی می وا با انتشارموجب آلودگی ه ،سوخت

که مقدار هوا و سوخت باید به چه نسبتی باهم مخلوط شوند؟ و آیا این نسبت در تمام شرایط باید ثابت 

توان نسبت هوا به سوخت را کنترل با چه مکانیزمی می شود؟ اصوالًا دستخوش تغییر هم میی بماند

  ود؟نم

با فرض اینکه مقدار هوا به سوخت در موتور، یک مقدار مشخصی بوده و این مقدار در تمام شرایط 

موتورها، این  توسطدگی هوا ، براي کاهش مصرف سوخت و آلوو بار موتور ثابت است، طراحان موتور جوي

 ،از آنجا که این نسبت .اندهردکآل هوا به سوخت معطوف به کنترل نسبت ایده ي خود راهابیشتر فناوري

بسته به سیستم تنفسی، دور و حجم  ،و مقدار آن در موتورهاي مختلف تابع شرایط جوي بودههمواره 

                                                
1- www.dieselnet.com/standards/eu/hd.php 



 

 
 

عملکرد با کنترل نسبت هوا به سوخت، سیستمی که بتواند در تمام شرایط،  رو، از اینکندتغییر می موتور

این نسبت در موتورهاي عادي که بطور  ت.ظهور نرسیده اس يهنوز به منصه مطلوب از خود نشان دهد

هم خورده و سبب ایجاد احتراق ناقص، هب ،کنند با افزایش دور موتور و گرم شدن هواطبیعی تنفس می

موتورهاي پرخوران مجهز به  مورد گردد. این نقیصه درهوا و کاهش توان تولیدي می لودگیافزایش آ

بیشتر هوا به سیلندر، زمینه  شود ولی از یک طرف با تغذیهیتا حدودي رفع م ،اینترکولر و انواع دمنده

، هاچرخش دمندهبا تغییر دور موتور و تاخیر  از طرف دیگر .شودبراي تولید اکسیدهاي نیتروژن فراهم می

  د.شومتعادل می ،هم خورده و با تثبیت دور موتورهدوباره ب این نسبت

ي آالینده درصد 36 منواکسیدکربن، يالیندهآ از درصد 70 میزانتوان گفت که در کل می

 .است خودروها از ،اتمسفر در موجود نیتروژن اکسیدهاي يآالینده درصد 43 نسوخته، هايهیدروکربن

 بودن سمی میزان ولی است، کربنمنواکسید از کمتر نیتروژن اکسیدهاي يآالینده نشر میزان چه اگر

  .)1388، و همکاران خانی(قاضی است منواکسیدکربن برابر ده نانسا براي نیتروژن اکسیدديي آالینده

  

  ي احتراقمروري بر مفاهیم اولیه)  2- 1

به است در ابتدا  بهترقبل از بررسی تحقیقات بعمل آمده در مورد کاهش آالیندگی موتورهاي دیزلی، 

در ادامه اشاره شود که  تعادل و ارزيهاي استوکیومتریک، هممانند نسبت فاهیم کاربردي احتراقمبرخی 

  آورده شده است.

  وزنینسبت استوکیومتریک  )2-1- 1

هرگاه در یک فرآیند احتراق، مقدار معینی هوا با مقدار معینی سوخت مخلوط شده و بطور کامل 

 نسبت استوکیومتریک گویند.به این نسبت هوا به سوخت،  مصرف شود ◌ً و هر دو مواد اولیه، کامالبسوزد 

(سوخت رایج کشور)  2 يشمارهاست که این فرمول براي گازوئیل  2n+2HnCیی گازوئیل فرمول شیمیا

34H16C .را در نظر بگیریم، تعداد  2 يشمارهاگر معادله شیمیایی سوختن یک مول گازوئیل  خواهد بود

آید که نسبت استوکیومتریک وزنی آن قابل محاسبه هاي هواي مصرفی و محصول احتراق بدست میمول

  .)1993 و همکاران، 2(سریواستاواآورده شده است  1- 1ي این معادله در رابطه ست.ا

  

                                   92/12N O2+ 17H 216CO  →---- 2 + 92/12N 2+ 24/5O 34H161C +2 + انرژي گرمایی       )1-1(   

       سـوخت      هــــــــــــــوا  

   آید.بدست می 3-1ي ، نسبت وزنی هوا به سوخت از رابطهفوق يبا توجه به وزن اتمی عناصر و معادله

                                                
2 - Srivastava et. Al. 



 

 
 

  ( C=12   N=14   O=16  H=1 )                                                                           )1-2(   

  

=  =                                                                (3 -1)     

  

-انرژي گرمایی، دي طبق معادله شیمیایی احتراق کامل، محصوالت احتراق عبارت است از مقداري

  .)1993، و همکاران (سریواستاوا نیتروژن دکربن، بخار آب و مقدارياکسی

احتراق کامل و پرقدرتی را به  ،شونداي در موتور مخلوط مشخص شدهحال اگر سوخت و هوا با نسبت 

خت آن در دور آرام تا بیشترین از کمترین مقدار سو ،نسبت در موتورهاي دیزلاین آورد.  خواهند وجود

بدین ترتیب . شودمقدار آن در دور تند، متغیر بوده و موجب بهم خوردن روند تولید محصوالت احتراق می

موتور با دور بسیار تولید شده،  بعلت کاهش انرژيشود تزریق وخت از مقدار مینیمم آن کمتر سکه اگر 

مقدار سوخت تزریقی به سیلندر از مقدار ماکزیمم آن بیشتر  ولی اگرکم و غیر عادي کار خواهد کرد. 

ت و طعاید بلکه سبب تنش در موتور و پایین آمدن عمر قآنه تنها قدرت بیشتري بوجود نمیشود 

گردد. البته کمترین و بیشترین مقدار سوخت تحویلی به سیلندر، به نسبت همچنین دود کردن موتور می

 (عبدي، ختلف، متفاوت استشود و در موتورهاي مقطر سیلندر و مقدار هواي ورودي به آن سنجیده می

1386(.  

کیومتریک بطور تجربی مطالعه ) بازده یک موتور دیزلی را در شرایط زیر استو2012و همکاران ( 3تازیا

اند که این موتورها وقتی در حالت استوکیومتریک کار کنند در مقایسه با حالت و نتیجه گرفته کرده

  دهند.سوخت ترمزي را افزایش می يدرصد مصرف ویژه 10تا  5فقیرسوز، 

  

   تعادل زي و نسبتارنسبت هم) 2-2- 1

ارزي گویند که همان عکس نسبت استوکیومتریک  نسبت مقدار معین سوخت به هوا را نسبت هم

باشد. اغلب، غلظت اختالط سوخت و هوا را با نسبت تعادل می 067/0یا   F/A = 1/15 بوده و مقدار آن

مقدار آن  وباشد ارزي شیمیایی میارزي واقعی به نسبت همنجند که نسبت تعادل، همان نسبت همسمی

   .)1993، و همکاران (سریواستاواقابل محاسبه است  4-1ي از رابطه

 

)                                       4- 1(          شیمیایی (F/A) / واقعی Φ = (F/A) نسبت تعادل   

  

                                                
3-Tauzia et. Al. 



 

 
 

را غلیظ گویند که در این حالت اکسیژن کافی براي تبدیل تمام کربن موجود در   F/Aباشد  φ<1اگر 

  شود.در دود ظاهر می COي وجود نداشته و لذا مقدار  CO2سوخت به 

را رقیق گویند که در این حالت، اکسیژن، بیش از مقدار الزم بوده و همراه با دود   F/Aباشد  φ>1اگر 

  باشد نسبت تعادل را شیمیایی گویند. =φ 1اگر شود.خارج می

ش پاشش سوخت و خواهد بود و این مقدار با افزای φ = 0 کند تقریباًجا و بدون بار کار میوقتی موتور در

 (سریواستاوا باشد. φ> 7/0 ود و داغ کردن موتور دیزلی، بایدبراي کاهش گازهاي سمی د رود.بار، باال می

  )1993، و همکاران

ارزي واقعی از ارزي شیمیایی، مقدار همبراي نسبت هم 067/0 ونسبت تعادل براي  7/0با احتساب 

ي تغییرات سوخت تزریق شده، بازهوزن ي تغییرات دامنهودن با معلوم ب قابل محاسبه است. 5 -1ي رابطه

   آید.هواي مصرفی بدست می

  نسبت واقعی سوخت به هوا =  067/0* 7/0 = 0469/0                                         )    1-5(        

  

  خروجی از موتور دیزل يبررسی گازهاي آالینده ) 3 - 1

شوند که عوامل متعددي مانند تنظیم به دلیل ناقص بودن احتراق تولید می اًه، عمدتگازهاي آالیند

رسانی، مسدود بودن یا نقص در سیستم هوارسانی و ... در آن هاي سوختنبودن موتور، نقص در دستگاه

  موثرند. این گازها عبارتنداز:

باالي اتاقک احتراق  ارتاحتراق در درجه حر يدر نتیجه ): این گازهاXNO( 4اکسیدهاي نیتروژن

ترکیب نیتروژن با اکسیژن در درجه حرارت باال است. این مواد  ،شوند دلیل بوجود آمدن این گازتولید می

   دهند.ها واکنش داده و تشکیل ذرات معلق میدر اتمسفر با هیدروکربن

- می کار غلیظ صورت به که موتورهایی خروجی گازهاي درمنواکسیدکربن ): CO( 5مونواکسیدکربن

 وجود اکسیدکربندي به سوخت تمام تبدیل براي کافی اکسیژن حالت این در زیرا شودمی ظاهر کنند

 ارزيهم نسبت دارد، مونواکسیدکربن هايآالینده روي را تأثیر بیشترین که موتور پارامتر مهمترین .ندارد

 تمامی خصوص در بیش و کم ،هوا به سوخت نسبت تغییر از آمده دست به نتایج است و هوا به سوخت

 تابع یک مونواکسیدکربن يهآالیند استوکیومتریک، مقادیر به نزدیک شرایط در .دارد صحت موتورها

 اطمینان تا است الزم سیلندر، چند موتورهاي در شرایط، این تحت. باشدمی ارزيهم نسبت از غیرخطی

 به موتورها از نیمی اگر .شودمی ردوا سیلندر هر به یکسانی هواي به سوخت نسبت که شود حاصل

 نسبت کمتري بسیار CO ،رقیق سیلندرهاي آنگاه کنند، کار غلیظ صورت به دیگر نیمی و رقیق صورت

                                                
4 -  Nitrous Oxide 
5 - Carbon Mono Oxide 



 

 
 

 ارزيهم نسبت با متناظر موتوري چنین براي CO يهآالیند میانگین .کنندمی تولید غلیظ سیلندرهاي به

 به منجر متعاقباً که بود خواهد تريغلیظ میانگین ارزيهم نسبت با متناظر بلکه بود نخواهد میانگین

منواکسیدکربن یک گاز مضر و سمی براي سالمتی انسان و سایر  .شودمی معمول حد از بیشترCO تولید

  جانداران است.

یا سولفور، هنگام احتراق به دلیل وجود گوگرد در اکسیدهاي گوگرد ): XSO( 6اکسیدهاي گوگرد

 XSOشوند. گوگردهاي سوخت با اکسیژن موجود در هوا ترکیب شده و تشکیل میسوخت دیزل تولید 

دهند. اکسیدهاي گوگرد موجب خوردگی قطعات موتور شده و با نشر آن به هواي محیط، هنگام می

   شوند. هاي اسیدي میبارندگی باعث تولید باران

 ذرات شود، آوريجمع شدن فیلتر یلهوس به اگزوز در که آب از غیر ايماده هر ): بهPM( 7مواد معلق

اي به علت وجود موادي مانند خاکستر و سایر مواد خارجی موجود در این مواد ذره. گویندمی معلق

سوخت و اتاقک احتراق و ورود روغن به محفظه احتراق، هنگام احتراق باقی مانده و در مرحله تخلیه از 

یا  PMشوند. وجود ریز بوده و در هواي محیط پخش می شوند. این مواد به صورت خیلیاگزوز خارج می

  ذرات معلق در هوا براي محیط زیست و تنفس انسان و جانداران مضر است. 

 معلق باالي ذرات غلظت يدهنده نشان خروجی گازهاي در مرئی دود ):SOOT( دوده یا مرئی دود

 این لذا کند، ایجاد مشکالت تنفسی دتوانمی معلق ذرات استنشاق که آنجا است. از خروجی گازهاي در

 دیزل موتورهاي در مشکل بزرگ یک معلق، ذرات هايآالینده شود.می کنترل شدت به هاآالینده گونه

  .سازدمی مواجه محدودیت با دوده تولید هنگام در را هاآن عملکرد و هستند

هایی هستند که در ت، مربوط به سوخهاي نسوختههیدروکربن): HC( 8هاي نسوختههیدروکربن

شوند. دلیل ایجاد این گازها احتراق فرآیند احتراق شرکت نکرده و به صورت کامل از اگزوز خارج می

هاي نسوخته، باعث ایجاد بوي نادرست (کم بودن تراکم و یا پاشش نادرست انژکتورها) است. هیدروکربن

 در موجود ينسوخته هايهیدروکربن .)1386 (عبدي، شوندنامطبوع و دود سیاه در خروجی اگزوز می

 در (به تله افتاده)شده  حبس سوخت: شوندمی ایجاد راه سه از عمدتا دیزل، موتورهاي گازهاي خروجی

 يافشانه که هوا با شده مخلوط کند، سوختمی نفوذ بیرون به مدتی از پس که تزریق در انتهاي پاششگر

و سوخت  ندارد سوختن توانایی حد، از بیش بودن رقیق دلیل به و کرده محاصره را سوختن در حال

سوخت  افشانه معرض در که روغنی یا و رسوبات ها،شکاف و درزها در که دیواره طول در شده حبس

  .)9،2001پاتریککركو فرگوسناست ( شده حبس

                                                
6 - Sulfur Dioxide 
7 - Particle Material 
8 - Hydrocarbons 
9 - Ferguson & Kirkpatrick 



 

 
 

  

  گازهاي خروجیآالیندگی  کاهشاساسی براي هاي ) روش4- 1

دو روش پیشگیرانه و محدود  اساساً ،موتورهاي دیزلیجی در گازهاي خروآالیندگی  کاهشبراي  

مطالعه  ، عوامل موثر رااحتراقیند آفردر طول  ،پیشگیرانهکه روش  وجود دارد )کنترل کننده(کننده 

، بعد از عمل احتراق هایی کهتکنولوژي ،کنترلروش  دهد. درطراحی موتور مد نظر قرار می درکرده و 

  .دنشومی کنند بررسیا مهار میهاي خروجی رآالینده

  

  آالیندگی به روش پیشگیرانه کاهش) 4-1- 1

مورد بررسی قرار  امترهاي طراحی و عملکردي موتور،براي کاهش آالیندگی به روش پیشگیرانه، پار

هاي هوا به سوخت را تحت نسبت که ي این پارامترها، مواردياز مجموعه شودسازي میبهینهه و گرفت

  شود.بحث می در ادامه دندهر میتاثیر قرا

  

  ) پارامترهاي طراحی4-1-1- 1

براي تولید حداکثر توان در موتور با حداقل آالیندگی گاز اگزوز، پارامترهایی که در نسبت اختالط 

 ياین پارامترها عبارتنداز: طراحی محفظههوا و سوخت و کیفیت اختالط موثرند باید مد نظر قرار گیرند. 

(مانیفلد) ورودي  ها، نسبت قطر به کورس، نسبت تراکم، شکل قسمتسیلندر، تعداد سوپاپاحتراق و سر

  .)1998و همکاران،  10ورنگش(ای و خروجی

ي طراحی موتور هاي افزایش توان موتور، تغییر کورس پیستون به قطر سیلندر در مرحلهیکی از روش

نسبت حجم هواي ورودي ست از ا عبارتبازده حجمی  کند.است که بازده حجمی موتور را مشخص می

به سیلندر (در دور مشخص) به حجم هواي نظري که باید وارد سیلندر شود. مقدار این بازده در موتور 

جایی، ازدیاد حجم جابهتوان با بازده حجمی را می و در موتور پرخوران بیش از یک است. 85/0عادي، 

 آید:بدست می 5- 1دي با دمنده، افزایش داد که از رابطه افزایش سرعت دورانی و افزایش حجم هواي ورو

  .)1993، و همکاران (سریواستاوا

  

    )1-5 (                                                                              vηa*ρe*ne*va*=c       

   )              kg/hظرفیت هوایی ( =   

 a= c 03/0 = ضریب تبدیل واحدها   

                                                
10 - ingshur et. Al. 



 

 
 

ev = جایی موتور(حجم جابهL (  

en = ) سرعت موتورrpm(   

aρ = ) 3وزن مخصوص هواي ورودي به سیلندرkg/m(   

vη =  (اعشاري)بازده حجمی موتور  

  

 )1-6(                                                                                                a = ρ  

  P = ) فشار جوي هواkpa  (  

 Ө = ) درجه حرارت محیط k0 (   

 شودمحاسبه می 6-1ي ت و مقدار آن از رابطهاس 3kg/m 2/1 – 1/1 ، بین aρدر اغلب شرایط جوي 

  .)1993، و همکاران (سریواستاوا

وتور به موازات افزایش بازده حجمی، جایی، سرعت دورانی و حجم هواي ورودي به مافزایش حجم جابه

گانه رو این عوامل سهافزایش استهالك موتور و آالیندگی گازهاي خروجی را نیز به دنبال دارد از این

  گیرد. هایی نیز به همراه دارد که در طراحی مهندسی مورد توجه قرار میمحدودیت

که اگر نسبت ندر را تغییر داد به طوريتوان کورس پیستون یا قطر سیلبراي افزایش حجم سیلندر می

ولی چون در این  .شودکورس پیستون به قطر سیلندر افزایش یابد نسبت تراکم و بازده گرمایی بیشتر می

هاي شود، ازدیاد سطح، سبب تعادل گرمایی بیشتري به دیوارهحالت نسبت سطح به حجم بیشتر می

شود. از طرف دیگر با افزایش کورس پیستون، کاسته میسیلندر شده و در نتیجه از بازده گرمایی آن 

  .)1979، و همکاران 11جدال(لیل شودقدرت تلف شده توسط اصطکاك نیز بیشتر می

هم خوردن نسبت هوا به با افزایش سرعت دورانی، ضریب پرشدگی سیلندر کاهش یافته و موجب به

توان (با حفظ حجم سیلندر) ندر، میشود. براي جبران پرشدگی سیلسوخت و افزایش آالیندگی می

تر استفاده کرد ولی در این هاي بزرگنسبت کورس پیستون به قطر سیلندر را کاهش داده و از سوپاپ

، و همکاران جدال(لیل یابدحالت نیز با افزایش سطح پیستون، نسبت تراکم و فشار موثر وارده کاهش می

1979(.  

تناسب با سوخت تزریق شده باشد ضمن افزایش توان موتور، اگر حجم هواي ورودي توسط دمنده، م

یابد. البته دبی جریان خروجی دمنده باید با حجم سیلندر موتور میزان آالیندگی دود خروجی کاهش می

  صورت افزایش دبی جریان هوا موجب افزایش نسبت تراکم، داغ کردن سازگاري داشته باشد در غیر این

 

                                                
11 - Liljedahl & et. Al. 
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Abstract: The risk of environmental pollution and resource constraints of fuel is the main 
challenges confronting humanity today's. Thus the problem of environmental aggravating 
protection regulations and energy management, has led to engine designers put on to 
improve the performance of combustion engines, especially diesel the agenda. One of the 
major factors in the increased horsepower and reduced emissions is, keep the air-fuel ratio 
in all operating conditions, especially in positive transient acceleration. In this study, an 
electronic air-fuel ratio controlling system, is designed. system include electronic control 
circuit, compressed air balloon, t-jet air injection, solenoid valve, remote sensing sensor. 
The input signal is an engine speed. When the engine immediately placed under load, 
engine speed can drop suddenly, in this case the engine speed sensor signals, dropped and 
the control unit diagnosis fell more than ten single remote, and exports commands opening 
of the solenoid valve air balloon. In this case The additional air into the engine for the 
relative lack of cylinder congestion, compensates. An optical sensor for the detection of 
smoke opacity is used. its output is changed of resistor to kilo-ohm and the size numbers of 
the smoke opacity used to compare in different modes. Engine tested according to ECE-
R49, but due to the constant round of engine, operating parameters such as brake 
horsepower, torque, and the opacity of smoke measured, just by changing the engine load 
at 25, 50, 75 and 100% of its ultimate load.  In the 25% ultimate load of motor, brake 
horsepower and torque increased in order 2.72% and 2.89%. while the opacity of smoke 
has decreased 91%. This time, the 50% full load of engine, brake horsepower and torque 
increased in order 2.07% and 1.79%. the smoke opacity, 28.76% reducated.In 75% of the 
ultimate load engine, power and torque increase in order 1.41% and 1.31%. that growth 
has been less to compared with lighter loads. This situation is also likely to smoke opacity 
19.53% decreased. At full load engine, increasing power and torque to compared with the 
previous situation, improved slightly and is reached in order to 1.63% and 1.45%. In this 
case, smoke opacity decreased as much as 22%. 
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