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 :چکیده

سازهای کامپیوتری موتور  تواند در  توسعه شبیهنتايج تجربي با دقت باال از يک موتور تحقیقاتي مياستخراج 

برای  TDCهای فشار و زمان سیگنالاز ثبت هم P-θهای تجربي نمودار نقش مهمي را ايفا کند در اغلب موارد داده

-ثابت در سیکل و رابطه سرعت با زاويه میلها از هم استفاده شده است. در اين روش با فرض سرعت تفکیک سیکل

لنگ و فشار لنگ ارائه شده است. در بعضي موارد از ثبت همزمان سیگنال زاويه میللنگ، فشار بر حسب زاويه میل

ر موثر متوسط که مبتني لنگ تعیین شده است. محاسبه کسر جرمي سوخته و فشاسیلندر، فشار بر حسب زاويه میل

 تواند برای دو روش فوق متفاوت باشد.ست ميا  P-θ تبر تغییرا

نس جرقه، زمان آغاز پاشش، طول پاشش انژکتور و ثبت زاويه ابرای افزايش دقت کار و تنظیمات دقیق آو 

لنگ يک شفت انکودر ساخت کیسلر به موتور مذکور نصب شد و يک سیستم کنترل الکترونیکي برای تنظیمات میل

 0077الي  1077های مختلف )های جامعي در سرعتای روشن کردن اين تفاوت دادهموتور طراحي و ساخته شد. بر

( و آوانسهای جرقه مختلف با استفاده از موتور 1 ،38/7، 37/7، 88/7ارزی متفاوت)های همدور در دقیقه(، نسبت

ارزی در بت همآوری شد. برای تنظیم نسجمعبا سوخت بنزين  88/8سیلندر در نسبت تراکم تک  CT300 پژوهشي

 حین کار موتور از دستگاه آنالیزور گاز خروجي استفاده شده است.

های خام پس از پردازش مورد تجزيه تحلیل قرار گرفتند و از بررسي آنها مشخص شد که تغییرات سرعت داده 

ا حالت سرعت خروجي در مقايسه ب P-θدرون سیکلي در حالت احتراق قابل توجه است و سبب تغییر در نمودارهای 

، نمودارهای کسر جرمي سوخته و فشار موثر متوسط انديکه P-θشود. به تبعیت از اختالف در نمودارهای ثابت مي

%  کسر جرمي 37های بهینه جرقه يابد. همچنین مالحظه شد که در آوانسحاصل از اين دو روش نیز تغییر مي

ارزی است و با افزايش مستقل از سرعت موتور و نسبت هم سوزد که اين مسئلهمي TDCدرجه بعد از  01سوخته در 

 سرعت موتور طول زماني احتراق سريع کاهش يافت.

 

 .ایاشتعال جرقه موتور، احتراق، کسر جرمي سوخته، :هاواژه کلید
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 ریفهرست عالئم اختصا

 مفهوم یا توضیح عالمت اختصاری

Pmax قله فشار 

MFBکسر جرمی سوخته 

ESV تغییرات سرعت درون سیکلی موتور 

CES  موتور متوسطسرعت 

ST زمان جرقه 

OST زمان بهینه جرقه 

bTDCقبل از نقطه مرگ باال 

CAلنگزاویه میل 

نسبت هم ارزی 

λنسبت هوا به سوخت نسبی 

SI  ایجرقهاشتعال 

CNG گاز طبیعی فشرده 

Vd حجم جاروب شده توسط پیستون 

Pi توان اندیکه 

Pb توان ترمزی 

T گشتاور 

nR تعداد دور برای یك سیکل کامل 

Wi کار اندیکه 

imep فشار موثر متوسط اندیکه 

PC کامپیوتر 

kW )کیلووات )واحد توان 

N (rpm)  (سرعتدور بر دقیقه )واحد 

N.m متر )واحد گشتاور( -ننیوت 
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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 

ppm )قسمت در هر میلیون )واحد آلودگی 
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 مقدمه  -1-1

-های صنعتی به حساب میزمینه تریناستفاده واری به عنوان یکی از پرامروزه تولید خودروهای س

همچون آلمان، فرانسه، آمریکا،  کشورهایی که توانایی تولید خودرو با امکانات رفاهی باال را دارند .آید

از کشورهای قدرتنمند )به لحاظ اقتصادی( دنیا به شمار می روند  الزم به ذکر است یکی  انگلیس و ...،

های صورت گرفته با توجه به این مسئله و تحریم .باشدز مهمترین قسمتهای یک خودرو، پیشرانه آن میا

رسد نیازمند تالش هر چه بیشتر برای بدست آوردن تکنولوژی ساخت و طراحی در این زمینه به نظر می

 کشور عزیزمان هستیم. صنعتی ها در راستای پیشرفتپیشرانه

-نامه خارج میاز مجال این پایان های آنها و زیر سیستمرسی انواع پیشرانهبا توجه به این که بر

نامه و در نظر گرفتن امکانات دانشگاه مطالعه خود را بر روی چوب پایانباشد، لذا ما با توجه به چهار

 .یممحدود کرد CT300موتور پژوهشی 

سرعت موتور روی ات درون سیکلی تغییرنامه تاثیر در این پایانبا توجه به اینکه موضوع بحث 

تر به کنترل تایم جرقه و و دسترسی وسیع P-θجهت بهبود نمودار  باشد،می کسر جرمی سوخته

خواهیم بود. این کار با نصب یک دستگاه شفت انکودر  CT300نیازمند ارتقا موتور پژوهشی انژکتورها 

 میسر گردید.)سیستم مدیریت موتور(  کنترلربا دقت یک درجه و همچنین طراحی و ساخت یک دستگاه 

  

  ضرورت پژوهش -1-2

یی مبتنی بر اصول و اعمال روشها P-θلنگ با استفاده از نمودار فشار بر حسب زاویه میل

توان کسر جرمی سوخته در طول احتراق را مشخص کرد، بحثی که در به دست آوردن ترمودینامیک می
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ه این نمودارها عمدتاً بر اساس سرعت متوسط موتور تهیه و رسم آید این است کپیش می P-θ نمودار

ای، زاویه مکشی متوالی سنجیده شده و با توجه به تعداد گام زاویه TDCشوند یعنی فاصله زمانی دو می

رسد که به خاطر مکانیزم رفت و برگشتی حاکم و تغییرات فشار شود، بنظر میلنگ محاسبه میمیل

تواند سبب بروز سیکل سرعت موتور در درون سیکل دچار تغییر شود. این تغییرات میسیلندر در داخل 

لنگ با سرعت متوسط شود، در این پروژه با نصب دستگاه شفت خطا در تعیین موقعیت زاویه میل

های تبدیل سیگنال و آشکارسازی سیگنالهای آن از طریق دستگاه (CT300)انکودر به موتور پژوهشی 

و ترنسدیوسر فشار، برآورد  TDCدیجیتال و هماهنگ کردن این سیگنالها با سیگنالهای سنسور  آنالوگ به

با دقت مناسبتری حاصل  P-θ د تا نمودارمآخواهد دقیقتری برای تعیین موقعیت زاویه میل لنگ بعمل 

خته محاسبه ، با استفاده از تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی کسر جرمی سوP-θشود. پس از حصول نمودار 

 .شده استهایی روی نتایج انجام و بحث

شود، عواملی کسر جرمی سوخته در طول احتراق تعیین می P-θاز آنجا که با استفاده از نمودار 

چون کسر گازهای سوخته باقیمانده و دمای مخلوط در آغاز تراکم روی نتایج تاثیر گذار است. در مورد 

زم به ذکر است که تعیین این کسر در هر سیکل و تاثیر آن روی دمای کسر گازهای سوخته باقیمانده ال

لذا محاسبه کسر جرمی گازهای سوخته برای سیکلهای با  ،مخلوط در آغاز تراکم بسیار دشوار است

گازهای سوخته باقیمانده از سیکل قبلی از دقت خوبی برخوردار نخواهد شد و اگر برای تایید مدلهای 

توان خواهد ماند. برای حل این مشکل میستفاده شود جای سوال و ابهام باقی احتراقی موتورها ا

سیکلهای بدون گازهای سوخته باقیمانده از سیکل قبل را با استفاده از نسبت پرش جرقه مناسب مهیا 

 کرد و کسر جرمی سوخته در طول احتراق را برای آنها تعیین نمود. 

  

 اهداف پژوهش -1-3

 .باشدهای طراحان موتور مییکی از مهمترین دغدغه ،ورهایی با استاندارد باالترطراحی موتامروزه 

ساخت موتورهای تحقیقاتی و بررسی پارامترهای تاثیر گذار است که با تایید  مفیدی یکی از راهکارها
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-توان به طرحمی مشخصنتایج تجربی دقیق با شرایط کاری  طریق کدهای ترمودینامیکی و محاسباتی از

 .دست یافتایی با راندمان باال و آالیندگی کمتر ه

تواند در هدف این پروژه استخراج نتایج تجربی با دقت باال از یک موتور تحقیقاتی است که می

 توسعه  شبیه سازهای کامپیوتری موتور نقش مهمی را ایفا کند.

ت. این ضرورت استخراج نتایج تجربی با دقت باال همواره جزء ضروریات پژوهشهای عملی اس

کند که نتایج تجربی بعنوان معیار برای پژوهشهای بعدی )باالخص تئوری( وقتی اهمیت بیشتری پیدا می

ها و شرایط کاری با های تجربی با دقت باال و ثبت دادهگیرد. بنابراین استخراج دادهمورد استفاده قرار می

 دقت باال از ضروریات این پژوهش است.

 

 نجام شده در زمینه کسر جرمی سوختهمطالعات ا -1-4

شود مرور مختصری بر تحقیقات صورت گرفته در  ها پرداخته می مواردی که در زیر به بررسی آن

در  کوبش و تغییرات سیکلیبندی جرقه، زمانبندی پاشش،  زمان تعیین کسر جرمی سوخته، زمینه

تحقیق انجام شده به بیان نتایج ارائه  ها ضمن معرفی در هر یک از آن ای است موتورهای اشتعال جرقه

شود. بررسی زمان بهینه پاشش هر چند از جمله اهداف  ترین دستاوردهای آن تحقیق اشاره می شده و مهم

نامه نیست اما بررسی آن به جهت تعیین زمان پاشش بهینه در این موتور ضروری به نظر  این پایان

به عنوان یک موقعیت ثابت و بهینه استفاده شده است. رسد و طی دیگر آزمایشات از این نتیجه  می

)به  دهدنای که در آن کوبش رخ  همچنین بررسی تغییرات سیکلی و کوبش به جهت تعیین آوانس جرقه

 ضروری است. علت آسیب نرسیدن به موتور(

در طول ( با استفاده از تصویر برداری به همراه ثبت فشار داخل سیلندر 1331) 1روویتراسوایلر و 

در طول احتراق  P-θاحتراق موفق به ارائه مدلی جهت محاسبه کسر جرمی سوخته با استفاده از نمودار 

های حاصل از فیلم برداری انطباق داده و دلیلی بر صحت شدند. آنها نتایج حاصل از مدل خود را با فریم

                                                
1 -Rassweiler & Withrow 
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محاسبه مستقیم کسر جرمی های این مدل عالوه بر سادگی آن در مدل خود دانستند. یکی از ویژگی

 .          استمیزان خطای ناشی از تعدد محاسبات  کاهش سوخته از تغییرات داخل فشار سیلندر،

ای تجربی در مورد کسر جرمی سوخته بر اساس روشهایی ( مطالعه1391)  1هیودجیمز کک و 

مان جرقه را نیز مورد بررسی قرار مبتنی بر تصویر برداری از فضای داخل سیلندر انجام دادند. آنها تاثیر ز

داده و در نهایت نتایجی را برای زمانبندی جرقه از روی سرعت پیشروی شعله و کسر جرمی سوخته 

 ارائه دادند.

و اعمال روشهایی مبتنی بر اصول  P-θ  با استفاده از نمودار( 1391و همکاران ) 0کرزیستاف مندرا

ای ی در مورد کسر جرمی سوخته در طول احتراق مطالعهترمودینامیک،  بر روی یک موتور پژوهش

های آزمایشگاهی به این نتیجه رسیدند که بیشترین بازده تجربی انجام دادند. آنها با تجزیه و تحلیل داده

آزاد شود اتفاق می افتد. که این کار با  TDCموتور زمانی که نصف انرژی در هشتمین درجه پس از 

 .حصول استتنظیم زمان جرقه قابل 

های ساده های مختلف )برنامه( با استفاده از زیر مدل2003)  1وانگرپنو  سرف سویال

ترمودینامیکی به زبان فرترن ( به مطالعه همزمان تئوری و آزمایشگاهی پدیده احتراق پرداختند. آنها با 

دند سپس با استفاده از های فوق، ابتدا کسر جرمی سوخته و پیشروی شعله را تخمین زاستفاده از برنامه

به تقریب کسر جرمی سوخته برای مخلوط گاز طبیعی و   P-θ های آزمایشگاهی و از روی نمودارداده

های تئوری و آزمایشگاهی تفاوت چندانی را مشاهده نکردند و در هوا پرداختند. آنها با مقایسه داده

 تر جرقه شدند.ها موفق به زمان بندی دقیقنهایت با استفاده از این داده

جرقه بر روی عملکرد  بندیعه اثر زمان پاشش سوخت و زمان( به مطال2010همکاران ) و 4لیجان 

 به درون سیلندرو کسر گازهای خروجی یک موتور چهار سیلندر با امکان پاشش مستقیم سوخت متانول 

یک نقطه بهینه برای زمان در هر شرایط ها به این نتیجه رسیدند که برای چنین موتوری  پرداختند. آن

تاخیر در اشتعال مخلوط کمتر، تغییرات سیکلی در نقاط بهینه  جرقه وجود دارد و پاشش و آوانس

                                                
1- Jams Keck  & Heywood 
2
- Krzysztof  Mendera 

3
- Seref soylu & Van Gerpen  

4- Jun Li 
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های خروجی در شرایط بهتری  و کسر آالیندهرژی آزاد شده مخلوط افزایش ، توان خروجی و انکاهش

 گیرد. قرار می

های فقیر  یک موتور چهار سیلندر در نسبتجامع بر روی   ( در یک مطالعه2010)  1موری و سرس

ارزی را روی تغییرات  بندی پاشش سوخت و نسبت هم بندی جرقه، زمان سوخت و هوا، تاثیر زمان

سیکلی سه متغیر فشار موثر متوسط، حداکثر دمای گازهای خروجی و دمای متوسط گازهای خروجی 

ند که با افزایش هوای اضافی موتور )کاهش نسبت ها در این بررسی نشان داد مورد مطالعه قرار دادند. آن

بندی جرقه از نقطه مرگ باال  یابد، همچنین با دور شدن زمان ارزی( تغییرات سیکلی افزایش می هم

و دمای متوسط گازهای خروجی روند کاهشی دارد اما سیکلی حداکثر دمای گازهای خروجی  تغییرات

 شرایطی دارای یک نقطه کمینه است.تغییرات سیکلی فشار موثر متوسط در چنین 

کوبش روی موتور به این نتیجه ( در یک بررسی و تجزیه و تحلیل کلی 2011و همکاران ) 2ژن

تواند عملکرد موتور و کارایی گرمایی را می ایتورهای اشتعال جرقهند که پدیده کوبش در مودرسی

گردد. در این وتور تحت شرایط معینی تواند منجر به آسیب شدید و دایمی ممحدود کند. همچنین می

 بینی کند ارائه شده است. تواند کوبش موتور را پیشبررسی سه مدل ریاضی که می

 3D-CFD در بستر سازی محفظه احتراقمدل از ( ابتدا با استفاده2012) 1لندرایمانم راسل و 

با این روش مقدار  کردند. آنهابا سوخت بنزین  ایاحتراق در موتورهای اشتعال جرقه یمطالعه شروع به

های سپس با استفاده از داده عله در طول احتراق را تعیین نمودند وکسر جرمی سوخته و سرعت ش

% برای تعیین کسر 2به خطاهایی کمتر از  نهایتا پرداختند و ی به محاسبه پارامترهای موردنظرآزمایشگاه

 جرم سوخته رسیدند.

سازی انرژی از دو روش مرسوم به آنالیز  منظور تخمین نرخ آزاد ( به2012منصور امیری دوگاهه )

 کردند. مقدار جرم سوختههای فشار )روش تجربی( و روش سرعت شعله )روش تئوری( استفاده داده

 .شودش دوم به سرعت شعله مربوط میای در داخل سیکل و در روروش اول به افزایش فشار لحظهدر 

                                                
1-Morey & Seers 
2 -Zhen 
3
-Mounam Rousselle & Landry 
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شرایط مشابه مقایسه  دررا ای روی یک موتور اشتعال جرقه ای بکار رفتهآنها نتایج حاصله از روشه

 کردند و توافق خوبی را بین آنها یافتند.

ای با امکان دسترسی اپتیکی ( با استفاده از یک موتور اشتعال جرقه2013) 1بورلوکاککسین لیو و 

ه منظور حذف گازهای سوخته وسیع به داخل سیلندر نتایج تجربی وسیعی را استخراج کردند. آنها ب

جرقه استفاده نمودند و با معلوم کردن میزان پیشروی شعله بر -محبوس شده و بازگشتی از روش پرش

لنگ توانستند کسر جرمی سوخته در حین احتراق را معلوم و منحنی هایی را برای حسب زاویه میل

 نمایش نتایج فوق ارائه دهند. 

اندازی موتور  های راه های خروجی در اولین سیکلاحتراق و کسر گاز  ( به مطالعه2013) 2فان و لی

ها نشان  آنخت پرداختند. سوای  مستقیم دو مرحلهسوز با امکان پاشش یک موتور بنزین در شرایط سرد 

های خروجی و بهبود احتراق در داخل سیلندر  جرقه سبب کاهش آالینده ی بهینه بندیدادند که زمان

شود اما کسر  اندازی موتور می افزایش فشار تزریق سوخت هر چند سبب بهبود راههمچنین شود.  می

 دهد. هیدروکربن نسوخته را افزایش داده و در مقابل کسر اکسیدهای نیتروژن خروجی را کاهش می

 

 های بعدنگاهی اجمالی به فصل -1-5

وهش شامل ویژگی در فصل اول، مبانی نظری پژنامه ای در مورد پایانپس از ذکر مقدمه 

کسر جرمی مطالعه  رو برایو روش راسوایلر و ویت رفته کار  بهها و روابط  های مصرفی، فرمول سوخت

های ، قسمتشود. در فصل سوم به معرفی تجهیزات موجود در آزمایشگاه ارائه می سوخته در فصل دوم 

های  نتایج حاصل از تحلیل داده اشاره شده است. در فصل چهارم ها شیآزماروش انجام  ارتقا یافته و

کسر جرمی سوخته، تغییرات درون سیکلی شود که شامل اثر آوانس جرقه در  خام به تفکیک تشریح می

در ادامه این فصل نیز برخی از نتایج در  .باشدحاصله می P-θسرعت موتور و بررسی نمودارهای 

ای آورده شده و پیشنهاداتی ه شکل خالصهشکلهای مجزایی ارائه خواهند شد. اما در فصل پنج نتایج ب

                                                
1
-Kexin liu &  Burluka 

2-Fan & Li 
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برای مطالعات بعدی داده شده است. امید است در راستای پیشرفت کشور عزیزمان یک قدم هر چند 

 کوچک، ولی موثر برداشته باشیم. 
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Abstract: 

Obtaining experimental results with high accuracy from a research engine can play 

an important role in the development of engine simulation by computer. In most of the 

cases experimental data P-θ diagram from the simultaneous recording of time and 

pressure signals and TDC For the cycle separation are used. In this method, assuming a 

constant rate of speed in the cycle and the relationship of speed with crank angle, 

pressure is presented based on crank angle. In the cases of simultaneous recording of the 

crank angle signal and the cylinder pressure, pressure is identified based on the crank 

angel. Calculation of mass fraction burnt (MFB) and mean effective pressure (imep) 

which is based on the changes of P-θ can be different for above mentioned two methods. 

To increase the accuracy of the study and precise adjusting of spark advance, 

starting point of injection, injector injection length and recording of the crank angle, a 

Kistler made shaft encoder was installed in the engine and an electronic control system 

was designed and made for motor setting. To clarify the differences between 

comprehensive data at different speeds (1200 to 2200 rpm ), different equivalence ratios 

(0/85, 0/90, 0/95, 1) and different spark advances were collected with the use of the 

research engine Single Cylinder CT300 in compression ratio of 8/88 with petrol. An 

exhaust gas analyzer is used for adjusting the equivalence ratio during operation of the 

engine. 

The finding data were analyzed after processing, and the study showed that the rate 

of inner cycle speed change in the combustion case is significant and it causes to change 

in the output P-θ diagrams in comparison to a fixed speed state. Following the 

differences in the P-θ diagrams , MFB diagrams and imep resulting from these two 

methods change too. It was also observed that the optimum spark advances, 90% of 

MFB is burned at 21 degrees after TDC and this phenomenon is independent of the 

engine speed and equivalence ratio and combustion length was reduced rapidly by the 

increase of engine speed. 
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