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 :چکیده

مروزه ا ،های مضر در محیط زیستهای انژکتوری و اهمیت کاهش آالیندهافزون خودروبا توجه به رشد روز

سازی مخلوط سازی سیستم پاشش سوخت و شناخت رفتار سوخت و فرآیند آمادهتحقیقات بسیاری در زمینه بهینه

های انژکتوری و میزان بر عملکرد موتور مؤثرهای یکي از پارامترشود. های انژکتوری انجام ميدر راهگاه ورودی موتور

نامه زمان آغاز پاشش پایاندر این  .باشدتعیین زمان مناسب برای پاشش سوخت مي ها،های خروجي از آنآالینده

با  rpm0011ها در سرعت داده برداری های مختلفي انجام داده شد.معین تغییر و تست پاششپرش سوخت با مد 

ین و گازطبیعي انجام شده است. برای تعیین مقدار سوخت وارد شده به هر سیکل از تکنیک استفاده از سوخت بنز

لنگ و فشار داخل سیلندر، فشار ورودی، زاویه میل هایسیگنالهای خام شامل دادهپرش پاشش استفاده شده است. 

TDC  بر  سیلندر برنامه نوشته شده به زبان فرترن پردازش و تغییرات فشار کمک بهها دادهاین ثبت شد. سپس

ها کل سوخت ها مواردی که در آناز روی نتایج تست محاسبه شد. داخلي لنگ، فشار مؤثر متوسطحسب زاویه میل

ها پاشش که در آنای از زمان آغاز فقط به یک سیکل وارد شده باشد، مشخص و از این طریق گستره پاششهر 

-این امر امکان بررسي بهبود عملکرد و کاهش آالیندگي را فراهم مي شود.افتد استخراج ميچنین وضعیتي اتفاق مي

های عملکردی موتور از بندی بر مشخصهاین زمان تأثیربندی پاشش سوخت و بهبود احتراق به بررسي سازد. با زمان

 CT300ورد نظر در آزمایشگاه موتور بر روی موتور پژوهشي خواهد شد. پژوهش م پرداختهجمله فشار داخل سیلندر 

 انجام گرفت.

 عيهای عملکردی، بنزین، گاز طبیای، مشخصه زمانبندی پاشش، موتور اشتعال جرقه: هاواژه کلید
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 .Error! Bookmark not defined ........................................................................جرقه پرش مفهوم  -2-5-2

 .Error! Bookmark not defined .................................................جرقه پرش یتکنولوژ یکاربردها -2-5-3

 .Error! Bookmark not defined ......................... یخروج گشتاور یرو آن ریتأث و نهیبه جرقه آوانس -2-6

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................. یزنجرقه یهاستمیس -2-7

 .Error! Bookmark not defined ............................................. دارنیپالت یمعمول یزن جرقه ستمیس -2-7-1

 .Error! Bookmark not defined .......................................... یکیالکترون یمعمول یزنجرقه ستمیس -2-7-2

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... دلکو بدون یزنجرقه ستمیس -2-7-3

 .Error! Bookmark not defined ..............................................................میمستق یزنجرقه ستمیس -2-7-4

 Error! Bookmark not ....... یمعمول یزنجرقه ستمیس به نسبت یکیالکترون یزنجرقه ستمیس یایمزا -2-7-5

defined. 



 ب

 

 .Error! Bookmark not defined ......... یاجرقه احتراق یموتورها یبرا یکیالکترون جرقه ستمیس -2-7-6

 .Error! Bookmark not defined .............. گازسوز یموتورها در یکیالکترون جرقه ستمیس تیاهم -2-7-7

 .Error! Bookmark not defined ............................. یکیالکترون و یکیمکان جرقه ستمیس سهیمقا  -2-7-8

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................احتراق محفظه -2-8

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... ینیبنز یموتورها در احتراق  مراحل -2-9

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ شده کنترل احتراق -2-9-1

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................نشده کنترل احتراق -2-9-2

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... یعاد ریغ احتراق -2-9-3

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................... تراکم نسبت -2-11

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................... سوخت یچگال -2-11

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................... سوخت ریتبخ سرعت -2-12

 .Error! Bookmark not defined ..............................................................................لندریس احتراق فشار -2-13

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ هاندهیآال کنترل یراهکارها -2-14

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... احتراق محفظه یدما کاهش -2-14-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. یحجم بازده شیافزا -2-14-2

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... (∅) یارزهم نسبت -2-14-3

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... (CR) تراکم نسبت -2-14-4

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... (SA) جرقه آوانس -2-14-5

 .Error! Bookmark not defined ............................................ یخروج یگازها هیتصف و زوریکاتال -2-14-6

 .Error! Bookmark not defined ............................................... ینیبنز یانژکتور یرسان سوخت ستمیس -2-15

 .Error! Bookmark not defined ................................ یانژکتور سوخت پاشش یهاستمیس انواع -2-15-1

 .Error! Bookmark not defined ................................... (SPFI) یانقطه تک سوخت پاشش -2-15-1-1

 .Error! Bookmark not defined .................................... (MPFI) یانقطه چند سوخت پاشش 2-15-1-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ یانژکتور ستمیس یایمزا -2-15-2

 .Error! Bookmark not defined ...............یعیطب گاز سوخت با خودروها به مربوط یاگلخانه یگازها -2-16

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... یاجرقه اشتعال یموتورها یآلودگ -2-17

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. هادروکربنیه -2-17-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................... کربن دیمنواکس -2-17-2

 .Error! Bookmark not defined .................................................... موتور یعملکرد یپارامترها یبررس -2-18

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ ( ) واالنسیاک نسبت -2-18-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ (CR) موتور تراکم نسبت -2-18-2

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... (imep) متوسط مؤثر فشار -2-18-3

 .Error! Bookmark not defined .....................................................................(V) یحجم بازده -2-18-4



 ج

 

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................... یآمار یهاشاخص -2-19

 

 

 پژوهش مواد و روشفصل سوم:   

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................................... مقدمه -3-1

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................... شیآزما یسکو -3-2

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................ یپژوهش موتور -3-3
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 پژوهش هاي يافته و تايجفصل چهارم: ن

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................................... مقدمه -4-1

 .Error! Bookmark not defined ........................ یعیطب گاز سوخت از استفاده با حاصله جینتا یبررس -4-2

 .Error! Bookmark not defined ................................. یعیطب گاز سوخت پاشش پرش فقط حالت -4-2-1

 Error! Bookmark ...... سوخت پاشش پرش فقط حالت در دوم و اول یهاکلیس متوسط مؤثر فشار -4-2-1-1

not defined. 

 Error! Bookmark not ...............کامل احتراق با یها کلیس یبرا راتییتغ بیضر و اریمع انحراف -4-2-1-2

defined. 

 Error! Bookmark ..... یعیطب گاز سوخت پاشش پرش حالت در کلهیس دو تکرار ودیپر یحجم بازده -4-2-1-3

not defined. 

 Error! Bookmark not .... سوخت پاشش پرش حالت در جرقه آوانس حسب بر متوسط مؤثر فشار -4-2-1-4

defined. 

 Error! Bookmark not .............. سوخت پاشش پرش حالت در جرقه آوانس برحسب یحجم بازده -4-2-1-5

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...................کلیس هر در یعیطب گاز پاشش با جرقه پرش حالت -4-2-2

 Error! Bookmark not . پاشش پالس طول برحسب متوسط مؤثر فشار و یخروج گشتاور راتییتغ -4-2-2-1

defined. 

 Error! Bookmark not ...... جرقه پرش حالت در سوخت پاشش پالس طول برحسب یحجم بازده -4-2-2-2

defined. 

 .Error! Bookmark not definedجرقه پرش حالت در جرقه آوانس برحسب متوسط مؤثر فشار -4-2-2-3
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 .Error! Bookmark not defined ........ جرقه پرش حالت در جرقه آوانس برحسب یحجم بازده -4-2-2-4

 .Error! Bookmark not defined .... جرقه یزمانبند با یخروج کربن دیمنواکس راتییتغ یبررس -4-2-2-5

 Error! Bookmark not .................. جرقه یزمانبند با یخروج نسوخته دروکربنیه راتییتغ یبررس -4-2-2-6

defined. 
 پرش حالت سهیمقا یبرا هاآن اختالف آوردن دست به و یتجرب یهاداده به سه درجه یمنحن برازش -4-2-2-7

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................... پاشش پرش و جرقه
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 !Error نیبنز سوخت با سوخت پاشش پرش حالت در دوم و اول یهاکلیس متوسط مؤثر فشار راتییتغ -4-3-1-1

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not .................. پاشش پرش حالت در جرقه آوانس برحسب متوسط مؤثر فشار -4-3-1-2

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ..........کلیس هر یبرا نیبنز سوخت پاشش با جرقه پرش حالت -4-3-2

 Error! Bookmark .. نیبنز سوخت پاشش پالس طول برحسب یخروج گشتاور و متوسط مؤثر فشار -4-3-2-1

not defined. 

 Error! Bookmark not .................. سوخت پاشش پالس طول رییتغ برحسب یحجم بازده راتییتغ -4-3-2-2

defined. 

 Error! Bookmark ... نیبنز سوخت با جرقه پرش حالت در جرقه آوانس برحسب متوسط مؤثر فشار -4-3-2-3

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........ جرقه پرش حالت در جرقه آوانس برحسب یحجم بازده -4-3-2-4

 .Error! Bookmark not defined ...................... جرقه یزمانبند با یخروج دکربنیمنواکس راتییتغ -4-3-3

 .Error! Bookmark not defined .. جرقه یزمانبند با یخروج نسوخته دروکربنیه راتییتغ یبررس -4-3-4

 !Error ...........نیبنز سوخت با هاآن اختالف آوردن دست به و یتجرب یهاداده به سه درجه یمنحن برازش -4-3-5

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .. یموتورگردان حالت در جرقه آوانس حسب بر فشار قله راتییتغ -4-3-6
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 .Error! Bookmark not defined .............................................................. یپژوهش موتور مشخصات: 1-3 جدول
 .Error! Bookmark not defined .......................................................... یاطالعات یهامیفر یکدبند: 2-3 جدول
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 .Error! Bookmark not defined .................. شیآزما هر یبرا یامشاهده یهاداده ثبت مندرجات:  4-3 جدول
 .Error! Bookmark not defined ............................................................... جرقه آوانس راتییتغ بازه: 5-3 جدول
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 هافهرست شکل
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 .Error! Bookmark not defined ...... آوانس مختلف یهاهیزاو یبرا احتراق فشار یمنحن: 1-2 شکل
 !Error ....................... (1381 همکاران، و پوربهمن:  منبع) جرقه دیتول کییالکترون مدار از یانمونه : 3-2 شکل

Bookmark not defined. 
 !Error ..................... واحد کلیس کی در لنگ میل هیزاو حسب بر شده سوخته یجرم نسبت لیپروف: 4-2 شکل

Bookmark not defined. 
 قهیدق بر دور 2411 سرعت در V-8 موتور کی در یپ در یپ کلیس صد یازا به کوبش شدت راتییتغ: 5-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................................... در
 Error! Bookmark not (1999 دامکوندوار،: منبع) HC آلودگی بر سوخت به هوا نسبت اثر:  6-2 شکل

defined. 
 Error! Bookmark not ............. ( .1999 دامکوندوار،: منبع) HC آلودگی بر جرقه زمان اثر:  7-2 شکل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............. یپژوهش موتور و شگاهیآزما زاتیتجه از یینما:  1-3 شکل
 .Error! Bookmark not defined .................................................... شیآزما بستر از یینما: 2-3 شکل
 .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 ..... موتور به یورود یهوا یدما و یدب یریگاندازه محفظه از یینما: 7-3 شکل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........................................... فشار یسنسورها ریفا یآمپل: 8-3 شکل
 .Error! Bookmark not defined ................................... شده استفاده گاز زوریآنال از یینما: 9-3 شکل
 !rpm 1611........ Error سرعت در زمان حسب بر مخلوط تیفیک رییتغ اعمال آغاز از λ راتییتغ:  11-3شکل

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

 .Error! Bookmark not defined ........................................... تاالگرید افزار نرم از یینما: 12-3 شکل
 .Error! Bookmark not defined ............ نیبنز انژکتور فشار میتنظ ستمیس از یکیشمات: 13-3 شکل
 .Error! Bookmark not defined ................ گاز انژکتور فشار میتنظ ستمیس از یکیشمات: 14-3 شکل
 .Error! Bookmark not defined ................................ گاز رگالتور مهم قطعات از نمایی: 15-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined .............. شده استفاده نیبنز پمپ و انژکتورها از یینما: 16-3شکل
 .Error! Bookmark not defined ................................................... انکودر شفت از یینما: 17-3 شکل
 .Error! Bookmark not defined ........................................ موتور تیریمد ستمیس ینما: 18-3 شکل
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 .Error! Bookmark not defined .................................................. گنالیس کننده افتیدر: 19-3 شکل
 .Error! Bookmark not defined ............... موتور تیریمد ستمیس یاجزا ارتباط اگرامید: 21-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined .................... موتور تیریمد ستمیس نگیسوئچ قسمت: 21-3 شکل
 .Error! Bookmark not defined ................................. هیتغذ قسمت مختلف یهابخش: 22-3 شکل
 .Error! Bookmark not defined .......................................... یفرع مخزن و نیبنز جیگ:  23-3 شکل
 .Error! Bookmark not defined ............. شیآزما در استفاده مورد زاتیتجه کیشمات:  24 -3 شکل

 آوانس ،88 یاسم پاشش طول ،rpm  1811سرعت در پاشش آغاز زمان برحسب imepav راتییتغ: 1-4 شکل
 Error! Bookmark ..... گازسوز حالت در دوم و اول یهاکلیس یبرا سوخت پاشش پرش حالت و 36 جرقه

not defined. 
 آوانس ،88 یاسم پاشش طول ،rpm  1811سرعت در پاشش آغاز زمان برحسب imepav راتییتغ: 2-4 شکل
 Error! Bookmark ..... گازسوز حالت در دوم و اول یهاکلیس یبرا سوخت پاشش پرش حالت و 36 جرقه

not defined. 
 در یعیطب گاز پاشش پرش حالت در سوخت پاشش آغاز زمان برحسب راتییتغ بیضر و اریمع انحراف: 3-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ..... 36 جرقه آوانس و 88 یاسم پاشش طول ،rpm  1811 سرعت
 یاسم پاشش طول ،rpm  1811سرعت در سوخت پاشش آغاز زمان برحسب یحجم بازده راتییتغ: 4-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined . گازسوز حالت در سوخت پاشش پرش حالت و 36 جرقه آوانس ،88
 ،rpm  1811سرعت در سوخت پاشش آغاز زمان برحسب یورود یهوا یدب و موتور سرعت راتییتغ: 5-4 شکل
 Error! Bookmark .گازسوز حالت در سوخت پاشش پرش حالت و 36 جرقه آوانس ،88 یاسم پاشش طول

not defined. 
 آغاز زمان ،88 یاسم پاشش طول ،rpm  1811سرعت در جرقه آوانس برحسب imepav راتییتغ: 6-4 شکل

 Error! Bookmark not ..... دوم کلیس یبرا یعیطب گاز سوخت سوخت پاشش پرش حالت و 261 پاشش

defined. 
 پاشش آغاز زمان ،88 یاسم پاشش طول ،rpm  1811سرعت در جرقه آوانس برحسب یحجم بازده: 7-4 شکل
 .Error! Bookmark not defined ....................................یعیطب گاز سوخت پاشش پرش حالت و 261

 آغاز زمان ،36 جرقه آوانس ،rpm  1811سرعت در سوخت پاشش طول برحسب imepav راتییتغ: 9-4 شکل
 Error! Bookmark not ................ یعیطب گاز سوخت با دوم کلیس یبرا جرقه پرش حالت و 261 پاشش

defined. 
 پاشش آغاز زمان ،rpm  1811سرعت در سوخت پاشش پالس طول برحسب یحجم بازده راتییتغ: 11 -4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............ گازسوز حالت در جرقه پرش حالت و 36 جرقه آوانس ، 261
 آغاز زمان ،71 یاسم پاشش طول ،rpm  1811سرعت در جرقه آوانس برحسب imepav راتییتغ: 11-4 شکل

 Error! Bookmark not ................ یعیطب گاز سوخت با دوم کلیس یبرا جرقه پرش حالت و 261 پاشش

defined. 
 آغاز زمان ،71یاسم پاشش طول ،rpm  1811سرعت در جرقه آوانس برحسب یحجم بازده راتییتغ: 12-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................... یعیطب گاز سوخت با جرقه پرش حالت و 261 پاشش
 پاشش طول ،rpm  1811سرعت ،طیشرا در جرقه، یزمانبند با خروجی ندکربیمنواکس راتییتغ: 13-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ...... یعیطب گاز سوخت یبرا درجه 261 پاشش آغاز زمان ،71 یاسم
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  rpmسرعت ط،یشرا در گازسوز حالت یبرا جرقه، یزمانبند با خروجی نسوخته دروکربنیه راتییتغ: 14-4 شکل
 .Error! Bookmark not defined ...................... 261 پاشش آغاز زمان ،71 یاسم پاشش طول ،1811

 درجه، 261 پاشش آغاز زمان ،rpm  1811سرعت در جرقه آوانس برحسب دوم کلیس imepav: 15-4 شکل
 گاز سوخت با 71 پاشش پالس طول با جرقه پرش حالت و 88 پاشش پالس طول با پاشش پرش یهاحالت یبرا
 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................ یعیطب

 پالس طول ،rpm  1811سرعت در سوم درجه معادله با آن برازش و جرقه آوانس برحسب imepav: 16-4 شکل

 Error! Bookmark not ... یعیطب گاز سوخت با جرقه پرش حالت در و 261 پاشش آغاز زمان ،71 پاشش

defined. 
 زمان ،rpm  1811سرعت در سوم درجه معادله با جرقه آوانس حسب بر imepav راتییتغ برازش: 17-4 شکل
 زانیم و 71 پاشش پالس با جرقه پرش و 88 پاشش پالس با سوخت پاشش پرش حالت دو در ، 261 پاشش آغاز

 .Error! Bookmark not defined ...............................................یعیطب گاز سوخت یبرا هاآن اختالف
 261 پاشش آغاز زمان ،rpm  1811سرعت در جرقه آوانس حسب بر اول کلیس فشار قله راتییتغ: 18-4 شکل
 با 71 پاشش پالس طول با جرقه پرش حالت و 88 پاشش پالس طول با سوخت پاشش پرش حالت دو یبرا  درجه

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................. یعیطب گاز سوخت
 آوانس ،142 یاسم پاشش طول ،rpm  1811سرعت در پاشش آغاز زمان برحسب imepav راتییتغ: 19-4 شکل

 Error! Bookmark ..... نیبنز سوخت با  دوم و اول یهاکلیس یبرا سوخت پاشش پرش حالت و 31 جرقه

not defined. 
 آوانس ،142 یاسم پاشش طول ،rpm  1811سرعت در پاشش آغاز زمان برحسب imepav راتییتغ: 21-4 شکل
 Error! Bookmark ...... نیبنز سوخت با دوم و اول یهاکلیس یبرا سوخت پاشش پرش حالت و 31 جرقه

not defined. 
 آغاز زمان ،142 یاسم پاشش طول ،rpm  1811سرعت در جرقه آوانس برحسب imepav راتییتغ: 21-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ..... دوم کلیس یبرا نیبنز سوخت پاشش پرش حالت و 241 پاشش
 ،34 جرقه آوانس ،rpm  1811سرعت در سوخت پاشش پالس طول برحسب یخروج گشتاور راتییتغ: 22-4 شکل
 .Error! Bookmark not defined ......... نیبنز سوخت یبرا جرقه پرش حالت و 241 پاشش آغاز زمان

 آغاز زمان ،34 جرقه آوانس ،rpm  1811سرعت در سوخت پاشش طول حسب بر imepav راتییتغ: 23-4 شکل
 Error! Bookmark not .............. نیبنز سوخت با دوم کلیس یبرا جرقه پرش حالت و درجه 241 پاشش

defined. 
 ، 241 پاشش آغاز زمان ،rpm  1811سرعت در سوخت پاشش پالس برحسب یحجم بازده راتییتغ: 24-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................نیبنز سوخت با جرقه پرش حالت و 34 جرقه آوانس
 آغاز زمان ،87 پاشش پالس طول ،rpm  1811سرعت در جرقه آوانس برحسب imepav راتییتغ: 25-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ... نیبنز سوخت با دوم کلیس یبرا جرقه پرش حالت و 241 پاشش
 آغاز زمان ،87 یاسم پاشش طول ،rpm  1811سرعت در جرقه آوانس برحسب یحجم بازده راتییتغ: 26-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................... نسوزیبنز حالت در جرقه پرش حالت و 241 پاشش
 ،87 یاسم پاشش طول ،rpm  1811سرعت در جرقه، یزمانبند با خروجی ندکربیمنواکس راتییتغ: 27-4 شکل
 .Error! Bookmark not defined ............................... نیبنز سوخت یبرا درجه 241 پاشش آغاز زمان
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 rpmسرعت ط،یشرا در سوزنیبنز حالت یبرا جرقه، یزمانبند با خروجی نسوخته دروکربنیه راتییتغ: 28-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................... 241 پاشش شروع هیزاو ،87 پاشش پالس ،1811 

 ، 241 پاشش آغاز زمان ،rpm  1811سرعت در جرقه آوانس برحسب دوم کلیس imepav راتییتغ: 29-4 شکل
 سوخت با 87 پاشش پالس طول با جرقه پرش حالت در و142 پاشش پالس طول با پاشش پرش یهاحالت یبرا
 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................. نیبنز

 ،rpm  1811سرعت در سوم درجه معادله با آن برازش و جرقه آوانس برحسب imepav راتییتغ: 31-4 شکل

 Error! Bookmark .. نیبنز سوخت با جرقه پرش حالت در و 241 پاشش آغاز ،زمان 87 پاشش پالس طول

not defined. 
 دو ،در 241 پاشش آغاز زمان ،rpm  1811سرعت در جرقه آوانس برحسب imepav راتییتغ برازش: 31-4 شکل
نیبنز سوخت یبرا آنها اختالف و  87 پاشش پالس با جرقه پرش و142 پاشش پالس با سوخت پاشش پرش حالت

 .......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 241 پاشش آغاز زمان ،rpm  1811سرعت در جرقه آوانس برحسب اول کلیس فشار قله راتییتغ: 32-4 شکل
 سوخت با 87 پاشش طول با جرقه پرش حالت و 142 پاشش طول با سوخت پاشش پرش حالت دو یبرا  درجه

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................. نیبنز
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  فهرست عالئم اختصاري

 

 مفهوم یا توضیح عالمت اختصاری

STDC نقطه مرگ باالی مکشی

CTDC نقطه مرگ باالی تراکمی 

IVOT  راهگاه مکشزمان باز شدن 

imep فشار مؤثر متوسط 

rpm )واحد سرعت موتور )دور بر دقیقه 

COV ضریب تغییرات 

σانحراف معیار 

ϕارزی هم نسبت 

SA آوانس جرقه 

CA لنگزاویه میل 

bCTDC ی تراکمقبل از نقطه مرگ باال 

IPD پالس پاشش سوخت 

BDC ننقطه مرگ پایی 

SI ایاشتعال جرقه 

SOI  آغاز پاششزمان 

S/A سطح بر حجم 

HC هیدروکربن نسوخته 

CO منواکسید کربن 

F/A نسبت سوخت به هوا 

p.p.m قسمت در میلیون 

V 
 بازده حجمی

Vd حجم جابجایی 

N سرعت موتور 

nR تعداد مراحل قدرت 

Qair دبی هوا 



 

 

 

 

 :فصل اول

 کلیات پژوهش
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  مقدمه -1-1

باشد. اطالعات آوری در توسعه اقتصادی و اجتماعی غیر قابل انکار میدر جهان امروز نقش فن

جمله صنعت خودرو رابطه مستقیمی با های مختلف از آوری در زمینهموجود مبین آن است که توسعه فن

توان نادیده پنداشت که فقدان توسعه انرژی و مسائل زیست محیطی در جامعه دارد. این واقعیت را نمی

صحیح سیستم قوای توجه به مسائل اقتصاد انرژی و مشکالت محیط زیست که ناشی از عملکرد نا

-ا برای زندگی بشر از دیدگاه اقتصادی و زیستای رباشد، مخاطرات قابل مالحظهها میمحرکه خودرو

 نماید.محیطی فراهم می

افزون های مختلف سبب پیشرفت روزاستفاده از موتور احتراق داخلی برای تولید انرژی در زمینه

های عددی در این زمینه گسترش یافته است. اما استخراج نتایج تجربی سازیها شده و شبیهاین موتور

ساز نیاز به تجهیزات دقیق آزمایشگاهی و موتور پژوهشی دارد که برای این کار شبیه برای تایید کد

و مهمی در  به عنوان یکی از صنایع پرکاربرد اهمیت ویژه موتورهای احتراق داخلی. شده باشدطراحی 

پیشرفت پیشرفت تکنولوژی و جوامع بشری دارند. با توجه به این که صنایع خودرو روز به روز 

برای  ایحذف این تکنولوزی در جوامع بشری دور از انتظار است، قوانین سخت گیرانه گیری دارد،چشم

شود. از این رو شناخت فرایندهای داخلی کنند اتخاذ میهایی که این صنایع ایجاد میگیکنترل آلوده

ساز و نتایج تجربی  موتورهای احتراق داخلی و تجزیه و تحلیل این فرایندها با استفاده از کدهای شبیه

 رسدامری الزم و ضروری به نظر می

 : بیان مسأله -6-2

های مضر در محیط های انژکتوری و اهمیت کاهش آالیندهافزون خودروبا توجه به رشد روز

سازی سیستم پاشش سوخت و شناخت رفتار سوخت و زیست، امروزه تحقیقات بسیاری در زمینه بهینه

شود. یکی از عوامل موثر های انژکتوری انجام میمخلوط در راهگاه ورودی موتورسازی فرآیند آماده

های خروجی و عملکرد مطلوب موتور، فراهم کردن برای میل به احتراق کامل، کاهش میزان آالینده
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مخلوط همگن سوخت و هوا در سیلندر است. به منظور رسیدن به این هدف اطالع از ساختار و الگوی 

نکه سوخت تحت چه شرایط و در چه زمانی به داخل راهگاه ورودی پاشیده شود از اهمیت پاشش و ای

ای با پاشش سوخت های انژکتوری اشتعال جرقهای برخوردار است. فرآیند تشکیل مخلوط در موتورویژه

 شود.توسط انژکتور در راهگاه ورودی به سیلندر آغاز می

، ها آنهای خروجی از های انژکتوری و میزان آالیندهتوربر عملکرد مو مؤثرهای یکی از پارامتر

باشد. در این پژوهش با تغییر زمانبندی پاشش سوخت سعی خواهد تعیین زمان مناسب برای پاشش می

از زمان پاشش را طوری پیدا کرد که تمام سوخت پاشش شده سیکل مربوطه پشت  ایمحدوده شد 

 رفتن این پارامتر عملکرد موتور بررسی شود.دریچه به سیلندر وارد و با در نظر گ

درتحقیق و بررسی مورد نظر از یک موتور تک سیلندر پژوهشی با قابلیت تنظیم زمانبندی جرقه که 

به یک سیستم سوخت رسانی پاشش راهگاهی انژکتوری مایع و گاز با قابلیت تنظیم موقعیت آغاز 

 شود.استفاده میپاشش، طول پاشش و پرش پاشش انژکتور مجهز است، 

 

 

  های( پژوهش:سؤال )سؤال -1-3

 شود تمام سوز طبیعی با توجه به اینکه تالش میسوز و گازشروع پاشش بهینه در حالت بنزین

 است؟ چه زمانیمخلوط سوخت و هوا وارد سیکل مورد نظر گردد، 

  ،های عملکردی آن بر روی پارامتر تأثیراگر تمام سوخت پاششی در هر مرحله وارد سیلندر شود

 متوسط سیکل و تغییرات سیکلی چگونه خواهد بود؟ مؤثرموتور از جمله فشار 
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 :های( پژوهشفرضیه)فرضیه -1-4

شود که مقداری از مخلوط پاششی به علت بسته شدن زمانبندی نامناسب پاشش سوخت سبب می

قی بماند و این سوخت مخلوط شده با هوا با دریچه ورودی سیلندر در محفظه اختالط هوا و سوخت با

ارزی سوخت به هوای سوخت پاشش شده مرحله بعد به داخل سیلندر تزریق شود که به علت نسبت هم

شود که ممکن است راندمان موتور را های ورودی، مخلوط ناهمگنی وارد سیلندر میمتفاوت سوخت

 دهد.تغییر 

شود که تمام سوخت ای( موجب میه )پاشش مرحلهرسد روش پاشش زمانبندی شدبه نظر می

مثبتی در بهبود  تأثیرپاششی در هر مرحله به طور کامل وارد سیلندر شود که این امر ممکن است 

 عملکرد موتور و کاهش آالیندگی داشته باشد.

  

 : هدف )اهداف( پژوهش -1-5

های رد موتور و کاهش میزان آالیندهکامل و به دنبال آن امکان بهبود عملک به منظور احتراق نسبتاً

 خروجی باید مخلوط ورودی به سیلندر، مخلوط همگنی از سوخت و هوا باشد.

ای( تمام سوخت پاششی در هر مرحله را به شود با پاشش زمانبندی شده )پاشش مرحلهتالش می

ارزی سوخت به هم هایی با نسبتطور کامل در اختیار سیکل مربوطه قرار داده و از اختالط سوخت

ای از زمان شروع پاشش مناسب هوای متفاوت جلوگیری کرد. هدف از این پژوهش دستیابی به گستره

است که تمام سوخت پاششی در هر مرحله به طور کامل در اختیار  سوز گازو  سوز بنزینبرای حالت 

کن است سبب افزایش سیلندر قرار گیرد تا تمام سوخت وارد سیکل مربوطه شود که این مخلوط مم

 شود.راندمان موتور 
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ای از زاویه مناسب برای پاشش سوخت به این پژوهش به دنبال یافتن بازه زمانی مناسب یا گستره

محفظه ورودی است، به طوری که تمام سوخت پاششی در پشت دریچه ورودی به سیکل مربوطه 

 مصرف شود.

 

 : ضرورت و اهمّیت پژوهش -1-6

مخلوط همگن سوخت و هوا بهتر است بیشترین حد ممکن از سوخت پاشیده شده به منظور ورود 

در راهگاه تبخیر شده و با هوای ورودی ترکیب شود و کمترین میزان سوخت به صورت غشا )فیلم( 

های راهگاه و سیلندر تشکیل شود. برای رسیدن به این هدف اطالع از ساختار و مایع بر روی دیواره

نکه سوخت تحت چه شرایط و در چه زمانی به داخل راهگاه پاشیده شود از اهمیت الگوی پاشش و ای

 ای برخوردار است.ویژه

اگر بیشتر قطرات سوخت در انتهای مرحله تخلیه و در زمان باز شدن دریچه ورودی به پشت 

ختالط دریچه برسند، فرصت کافی برای ورود تمام سوخت به محفظه احتراق و تبخیر آن در سیلندر و ا

 یابد.کاهش  CO شود. در این حالت به علت احتراق کامل محتمل است تولیدبهتر سوخت و هوا مهیا می

آید برر بهبرود عملکررد    های مستخرج از آزمایش به دست مینتایج این پژوهش که با تحلیل و آنالیز داده

 بسزایی دارد.   تأثیرموتور از جمله فشار داخل سیلندر 

 

 پژوهش: یپیشینه -1-7

اند که نسبت هوا به سوخت و همچنین غلظت انتشار ( گزارش داده1891و همکارانش ) 1هامبورگ

HC  باشند. اگر زمان تزریق سوخت نسبت به مرحله مکش موتور می تأثیرخروجی، به شدت تحت

                                                

Hamburg et al1-
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به  HC تزریق سوخت در شروع فرآیند مکش پایان پذیرد، هم نسبت هوا به سوخت و هم مقدار انتشار 

 حداقل خواهد رسید.

( از اولین محققانی بود که به مطالعه بر روی اثر زمان شروع پاشش بر عملکرد موتور 1881) 1نوتی

ای و توسعه یک سیستم کنترل الکترونیکی زمانه اشتعال جرقه 1پرداخت. وی با استفاده از یک موتور 

لنگ کرد و نشان داد های مختلف میلویهفشار به داخل سیلندر در زااقدام به پاشش مستقیم سوخت پر

های مختلف موتور متفاوت است و در صورت پاشش سوخت که زاویه شروع پاشش بهینه برای سرعت

حلی برای یابد. هدف محقق ارائه راههای خروجی کاهش میدر شرایط بهینه، مصرف سوخت و آالینده

ها )ارزانی، سبک و سادگی( بوده ی بنیادین این موتورتر در کنار مزایاهای دو زمانه پیشرفتهتوسعه موتور

 است.

با مطالعاتی که بر روی موتور دیزل داشتند بره ایرن نتیجره رسریدند پاشرش      )  1881و همکارانش )  1رتیز

زمانبندی شده وقتی مقدار کمی پاشش سوخت در مرحله تراکم تزریرق شرود ارتقرا قابرل تروجهی روی      

 د و صدای احتراق خواهد داشت.عملکرد موتور مانند شروع سر

( با مطالعاتی که بر روی زمانبندی پاشش سوخت در موتور اشتعال 1889و همکاران ) 3جیالین

داشتند به این نتیجه رسیدند که جهت افزایش راندمان حجمی الزم است که سوخت قبل GDI4 ای جرقه

شود )در کورس مکش( در مقابل، از بسته شدن سوپاپ ورودی به داخل سیلندر تزریق شده و تبخیر 

نیاز کاهش دمای مخلوط برای افزایش نسبت تراکم این است که سوخت تا حد ممکن دیر تزریق پیش

شود )در کورس تراکم( که این دو حالت مخالف هم هستند. یک استراتژی جایگزین جهت دستیابی به 

imepراندمان حجمی باال و تمایل به کوبش پایین برای حداکثر 
ای است. مطابق با این ، تزریق دو مرحله5

یابی به راندمان حجمی باال بخشی از سوخت در طی کورس مکش تزریق شده استراتژی جهت دست

                                                

2-Nuti 

3- Retiz et al 

4- Jialin et al 

5- Gasoline Direct Injection 
5
 - Indicate Mean Effective Pressure 
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-مانده سوخت جهت کاهش میل به کوبش و افزایش نسبت تراکم در کورس تراکم تزریق میسپس باقی

کوبش، توان و گشتاور خروجی موتور شود. این کار سبب افزایش راندمان حجمی و کاهش تمایل به 

 یابد.افزایش می

( با مطالعاتی که بر روی زمانبندی پاشش سوخت در موتور 1394فتح اهلل امی و همکارانش ) 

XU7JP-L3  مورد استفاده در خودرو سمند( داشتند به این نتیجه رسیدند که زمانبندی مناسب برای(

ر سوخت، اختالط سوخت و هوا و میزان تشکیل فیلم پاشش سوخت به طور مستقیم بر چگونگی تبخی

 تأثیرگذاشته و بر این اساس  تأثیرمایع در راهگاه و میزان سوخت وارد شده به محفظه احتراق سیلندر 

کند. در ایفا می HCهای خروجی به خصوص مهمی در عملکرد مناسب موتور و پایش میزان آالینده

های حاصل از تست گرم موتور تایید شده و تطابق ستفاده از دادهپژوهش این محققان دقت مدلسازی با ا

 دهد.های واقعی موتور نشان میزیادی را با داده

سوز اقدام به  CNG( با استفاده از یک موتور تک سیلندر پاشش مستقیم 1112و همکارانش )1 ژنگ

تنها اقدام به تغییر زاویه  های مختلف را یکسان قرار دادند ومطالعه جرقه و سرعت موتور شرایط تست

درجه قبل از مرگ باالی تراکم  111شروع پاشش کردند. بر اساس نتایج حاصله، زاویه شروع پاشش از 

ها نشان دادند با افزایش درجه تغییر داده شده است. آن 11درجه قبل از مرگ باالی تراکم با گام  151تا 

یابد و کاهش زمان الزم برای تنفسی کاهش می ارزی افزایش و بازدهنسبت هم زاویه شروع پاشش

ها شود. بنابر نتایج آناختالط مناسب سوخت و هوا سبب افزایش کسر آالینده هیدروکربن نسوخته می

 پاشش زودتر سوخت نسبت به پاشش سوخت در انتهای کورس مکش بهتر بوده است.

( با مطالعاتی که روی موتور دیزل داشتند نشان دادند هدف اصلی از  1119و همکارانش )   1مندز

ای )زمانبندی شده( ، بهبود احتراق نفوذی در مرحله انبساط و کاهش به کار بردن راهکار پاشش مرحله

 است.دمای داخل محفظه احتراق تا حد بهینه به منظور کاهش میل به کوبش و افزایش راندمان حجمی 

                                                
1
- Zeng et al 

1- Mendez et al 
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( با استفاده از یک موتور چهار سیلندر پاشش راهگاهی اقدام به 1381فتح اهلل امی و همکارانش )

-ها و مصرف سوخت ویژه کردند و نتایج خود را با یک شبیهمطالعه اثر زمان پاشش بر گشتاور، آالینده

به حداکثر گشتاور، حداقل  ای مقایسه کردند. بر اساس نتایج تجربی ارائه شده برای دستیابیسازی رایانه

مصرف سوخت ویژه و حداقل آالیندگی باید بخش بیشتری از سوخت الزم برای یک سیکل بهتر است 

پیش از باز شدن دریچه ورودی در محفظه ورودی فراهم باشد. در این شرایط با باز شدن دریچه ورودی 

راهگاه ورودی وارد شده و در نتیجه  های گرم حاصل از احتراق بهدر انتهای کورس تخلیه بخشی از گاز

-شود و اختالط مخلوط سوخت و هوا بهتر صورت میسهم بیشتری از سوخت مایع به بخار تبدیل می

 گیرد.

(  با توسعه یک سیستم کنترل پاشش سوخت و نصب آن بر روی 1113همکارانش )  و 1ارکوس

را با حالت انژکتوری مقایسه کردند و یک موتور چهار سیلندر کاربراتور، عملکرد حالت کاربراتوری 

های خروجی را نشان دادند که استفاده از انژکتور به جای کاربراتور مصرف سوخت ویژه و کسر آالینده

 دهد.کاهش داده و توان خروجی را افزایش می

زمانبندی پاشش گاز طبیعی را در یک موتور دیزلی دو سوخته  تأثیر( 1114) و همکارانش 1یانگ

های پاشش سوخت دیزلی )زمانبندی و فشار ها پارامترعملکرد موتور مورد مطالعه قرار دادند. آنروی 

پاشش( و فشار پاشش گاز طبیعی را ثابت نگه داشتند و تحت بار پایین و جزئی موتور مشاهده نمودند 

 یابد.هش میکا HCو  COهای که با به تاخیر انداختن زمانبندی پاشش گاز طبیعی میزان انتشار گاز

موقعیت آغاز پاشش بنزین روی  تأثیر( به بررسی تجربی 1383عبدی اقدم و محسن باشی )

ای پرداختند. در پژوهش این محققان طول تغییرات سیکلی یک موتور پژوهشی تک سیلندر اشتعال جرقه

گشتاور  حداکثر 8/1ارزی )سوخت به هوا( پاشش و زمانبندی جرقه طوری تنظیم شد که در نسبت هم

درجه نسبت به مرگ  191تا  -191ها، موقعیت آغاز پاشش در بازه خروجی حاصل شود. با تثبیت آن

برای  imepهای درجه تغییر داده شد. نتایج حاصله نشان داد که پراکندگی داده 31باالی تنفس با گام 

                                                
2- Erkus et al 
3-Yanget al 
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های با موقعیت آغاز تهای با موقعیت آغاز پاشش سوخت بعد از مرگ باالی تنفسی بیشتر از حالحالت

 پاشش قبل از مرگ باالی تنفسی بود.

 

 های آتی:اندازی به فصلچشم -1-8

شامل معرفی سوخت  پژوهش نظری مبانی اول، فصل در نامهپایان مورد در ایمقدمه ذکر از پس

و پاشش سوخت توسط انژکتور،  جرقه بندیزمان هایمصرفی شامل بنزین و گاز طبیعی، سیستم

 و بهینه جرقه بندیزمان مورد در شدهانجام کارهای همراه به داخلی احتراق موتورهای عملکردی پارامترهای

 جزئیات سکوی مرورد در کاملی اطالعات سوم فصل در است. شده تشریح موتور عملکرد روی آن تأثیر

 فصل است. در شده تشریح هاآن پردازش و هاداده ذخیره و ثبت نحوه مخلوط، کیفیت تعیین آزمایش،

شود که شامل بررسی میزان سوخت می تشریح تفکیک به خام هایتحلیل داده از نتایج حاصل چهارم

بحث روی مقدار  ورودی به منیفولد ورودی با تغییر زاویه شروع پاشش در حالت پرش پاشش سوخت و

فصل  در آتی هایکار برای پیشنهادها و گیرینتیجه نهایت باشد. درمیهای مختلف بازده حجمی در حالت

است شده تشریح پنجم



 

 

 

 

 دوم:فصل 

 مبانی نظری پژوهش

 



 

 

 مقدمه -2-1

 هایمشخصه بهبود هدف ،(SI) ایجرقه اشتعال هایموتور هایسوخت روی بررسی و تحقیق در

 خروجی ناخواسته هایآلودگی و افزایش موتور قدرت کاهش، موتور سوخت مصرف تا است، سوخت

 انجام شده ایجرقه اشتعال هایموتور روی توجهیقابل  هایپیشرفت گذشته سال صد در. یابد تقلیل

پیشرفت  ها،سیستم آالیندگی کنترل داخلی، احتراق موتورهای برای هاپیشرفت این جمله از است،

 (.1118و همکاران،  هستند )هو سوخت هایمشخصه بهبود و موتور طراحی

 که های احتراق داخلی نام بردهای مورد استفاده در موتورترین سوختتوان یکی از مهمبنزین را می

 بنزین، باالی نسبتاً انرژی چگالی ها است.اولفین و هاآروماتیک ها،پارافین جمله از ترکیبات مختلفی شامل

 است. کرده تبدیل ایجرقه اشتعال سوزدرون هایتوردر مو مناسب بسیار سوختی عنوان به را سوخت این

 است، کمتر شودمی استفاده ایجرقه اشتعال هایموتور در که های دیگریسوخت به نسبت آن اکتان عدد اما

 هایسوخت که هاییموتور به نسبت بنزینی هایموتور در را انرژی بنابراین راندمان و تراکم نسبت رو این از

 (.1118همکاران،  و کند )سلیمیمی محدود کنندمصرف می باالتر اکتان عدد با

گاز  دارد، زیادی کاربرد آن فراوان منابع وجود دلیل به کشورمان در که هاییسوخت از دیگر یکی

 سوخت به عنوان استفاده برای که است سوختی تنها است، 1متان آن عمده بخش که طبیعی گاز طبیعی است.

 به نیاز فقط گاز طبیعی آید.وجود می به زمین پوسته در طبیعت توسط و ندارد فرآوری هیچ به نیاز خودرو

 امکان که دارد باالیی عدد اکتان طبیعی دارد. گاز ترش گاز از 1هیدروژن سولفید حذف و گیریرطوبت

 بنزینی هایموتور به %  نسبت11میزان  به سوزگاز هایموتور حرارتی بازده رفتن باال و تراکم نسبت افزایش

 است دیزل موتورهای از کمتر درصد 11تا  15 گازسوز موتورهای بازده هنوز وجود کند. با اینمی فراهم

 (.1111)جاهیرو و همکاران، 

 تغییرات سیکل کمتر، احتراق، در تأخیر ترینکوتاه تواندمی موتور جرقه، بهینه بندیزمان حالت در

 حالتی با در مقایسه را حرارتی بازده باالترین و آزادشده حرارت انتقال نرخ ماکزیمم سیلندر، فشار ماکزیمم

                                                
1- CH4 

2- H2S 



 

 

 ویژه سوخت تواند مصرفمی جرقه بندیزمان کردن بهینه کند. فراهم نیست، بهینه احتراق بندیزمان که

 آلودگی و حرارتی بین بازده سازش بهترین بخشد. بهبود بهینه، غیر حالت با مقایسه % در11 حدود را ترمزی

 (.1111و همکاران،  لی آید )جانمی دست به جرقه بهینه بندیزمان در خروجی هایگاز

 هایبه تراکم نسبت حجم جاروب به مرده فضای نسبت شدن کمتر دلیل به باال هایتراکم نسبت در

 کاهش لذا برای و دارد کمتری تأثیر سیلندر داخل در قبلی هایسیکل از ماندهباقی سوخته گازهای تر،پایین

 .شودمی توصیه باال تراکم نسبت ماندهباقی گازهای اثر

 

 معرفی سوخت بنزین -2-2

ترکیبی  این سوختگیرد، بنزین است. ها مورد استفاده قرار میترین سوختی که در خودرومتداول

 باشد.از پنتان، هگزان، هپتان، اکتان، نونان و دکان می

آید و هم از خام در طبقات باالیی برج تقطیر به دست می بنزین هم از طریق پاالیش نفت

های سنگین و آید. در روش کراکینگ، با شکستن مولکول هیدروکربنبه دست می 1های کراکینگ روش

 1مریزاسیونآید. گاهی اوقات نیز از روش پلیهای هیدروکربنی کوچکتری به وجود میبزرگ، مولکول

های هیدروکربنی بزرگتری را به های کوچکتر با یکدیگر ترکیب شده و اتمشود که در آن، اتماستفاده می

 آورند.وجود می

باشد. تبخیر بنزین می 31  °ترین ماده موجود در بنزین، پنتان با نقطه جوش با توجه به اینکه سبک

ن جزء یکی از این فراریت و قابلیت تبخیر شدن بنزیشود. بنابرشروع می 31  °های باالتر از در دما

 114  °شود، دکان با نقطه جوش ای که از بنزین تبخیر میباشد. آخرین مادهخصوصیات بارز آن می

به دلیل همین نقطه تبخیر باالی برخی از مواد بنزین، مقداری از بنزین در محفظه ورودی و  باشد.می

شود احتراق در بنزین نسبت به گاز شود و این عامل سبب میقبلی از ورود به محفظه احتراق تبخیر نمی

                                                
1
-Cracking 

2
- Polimerisation 



 

 

خاصیت فراریت بنزین، در هنگام روشن کردن موتور یک مزیت محسوب شده که به  تر نباشد.کامل

نماید. ولی تبخیر بیش از حد بنزین مخصوصا در هوای گرم، ممکن است روشن شدن موتور کمک می

زایش دما، بیشتر و با افزایش فشار، کاهش باعث خفه کردن موتور شود. میزان فراریت بنزین معموال با اف

 یابد.می

از سوی دیگر الزم است که بنزین در برابر خودسوزی و اشتعال خود به خودی دارای مقاومت 

-کافی باشد. در بسیاری از اوقات به منظور افزایش عدد اکتان بنزین، به آن تترا اتیل سرب اضافه می

ه کمتر از یک هزارم حجم بنزین است. با این کار مقاومت بنزین نمایند. مقدار تترااتیل سرب اضافه شد

یابد. البته این ماده به شدت باعث آلودگی محیط زیست گردیده و برای در مقابل خودسوزی افزایش می

شود. هر چقدر انسان بسیار مضر است. زیرا در این حالت با سوختن بنزین، ترکیبات آروماتیک تولید می

 آروماتیک در بنزین بیشتر باشد چگالی آن نیز افزایش خواهد یافت.مقدار ترکیبات 

-گیرد، متانول مییکی دیگر از مواردی که به منظور افزایش عدد اکتان بنزین مورد استفاده قرار می

درجه افزایش  3توان عدد اکتان بنزین را در حدود درصد جرمی متانول به بنزین، می 11باشد. با افزودن 

 باشد.ه یکی از مشکالت متانول نیز، مقاومت تبخیر سریع آن میداد. البت

باشد. هم می 111باشد و حتی گاهی اوقات بیشتر از می 111تا  81معموال عدد اکتان بنزین بین 

مقدار عدد اکتان بنزین بستگی به روش تولید بنزین و مواردی که به آن افزوده گردیده است، دارد. به 

های استخراج شده از برج شوند، نسبت به بنزینی که با روش کراکینگ تولید میهایطور مثال بنزین

 تقطیر، دارای عدد اکتان باالتری هستند.

تر های پاییناست، برای نسبت تراکم 81ها در حدود هایی با کیفیت پایین که عدد اکتان آنبنزین

تر است، و یا باال 111ها در حدود اکتان آنتر که عددهای با کیفیت باالمناسب است. ولی بنزین 1:1مثل 

 نیز مورد استفاده قرار گیرند. 1:11تر تا حدود های باالتوانند برای نسبت تراکممی

است، اشاره مگاژول بر کیلوگرم  44توان به ارزش حرارتی آن کههای دیگر بنزین، میاز مشخصه

رسانی در تماس است، الزم است قطعات سیستم سوختنمود. همچنین با توجه به اینکه بنزین همواره با 



 

 

که به آن مواردی اضافه شود تا هم قابلیت پاک کنندگی و رسوب زدائی بنزین افزایش یابد و هم از 

-زدگی و خوردگی قطعات جلوگیری نماید. مثال برای جلوگیری از رسوب نمودن سرب در کنارهزنگ

 کنند.بنزین اضافه می ها، اتیلن دی برومید بههای شمع و سوپاپ

 

 معرفی گاز طبیعی فشرده -2-3

هایی نیز گردد. البته چاهگاز طبیعی همان گازی است که در هنگام استخراج نفت از چاه خارج می

% آن را تشکیل 85تا  81باشند. ماده اصلی این گاز که حدود وجود دارد که فقط محتوی گاز طبیعی می

 1تا % 1اتان و  4نیتروژن، % 4شد، این گاز به همراه مواد دیگری از قبیل %بامی (CH4)دهد گاز متان می

دی اکسید کربن   ای، با پتانسیل گرم کردن زمین به میزان ده برابرباشد. متان گازی گلخانهپروپان می

 است.

کشی شده و برای مصارف شهری مورد این گاز همان گازی است که به همه جای کشور لوله

سازی گیرد. با این تفاوت که توسط تجهیزات خاصی به صورت متراکم در آمده و فشردهرار میاستفاده ق

شده است. اگر گاز طبیعی فشرده نگردد، انرژی موجود در واحد حجم آن بسیار کم بوده و برای ذخیره 

یعی، این باشد. البته پس از متراکم سازی گاز طبسازی مقدار معقولی از گاز، نیاز به حجم زیادی می

 ماند.سوخت همچنان به صورت گاز باقی می

باشد و بنابراین موتورهایی که با گاز طبیعی ( می1899)هیوود،  111گاز طبیعی دارای عدد اکتان  

و باالتر کار کنند، که این مقدار بیشتر از موتورهای بنزینی  11:1توانند با نسبت تراکم کنند میکار می

برابر  3/1گیرد و بنابراین دارای تحت فشار قرار می MPa1است. گاز طبیعی در مخزن ذخیره خودرو تا 

ت. برابر فشار ذخیره سازی پروپان اس 1سازی آن چگالی انرژی حجمی بنزین است و فشار ذخیره

کننده فشار، به وسیله سوپاپ مخلوط کننده و دریچه همانند پروپان، گاز طبیعی نیز پس از گذر از تنظیم

شود و یا به صورت پاشش به داخل منیفولد ورودی تزریق می KPa 15پاشش با فشاری در حدود 



 

 

یا دریچه پاشش شود با استفاده از سیستم تزریق در چند راهه ورودی مستقیم وارد محفظه سیلندر می

کند گاز از هوای ورودی با گاز طبیعی کاهش پیدا می 1سوخت، بازده تنفسی و توان به دلیل جایگزینی %

 COها طبیعی برای شروع سرد موتور نیاز به مخلوط غنی ندارد و بنابراین در مرحله شروع میزان آالینده

 یابد.کاهش می HCو 

سازمان ملی استاندارد بر کیلوگرم است ) مگاژول 141/41ارزش حرارتی گاز طبیعی در حدود 

باشد. به طوری که این دما در . یکی دیگر از مشخصات گاز طبیعی، باال بودن دمای احتراق آن می(ایران

را به شدت کاهش  CNGسوزی و انفجار گاز است. همین موضوع خطر آتش درجه سانتیگراد 111 حدود

نمایند. از نکات دیگر ایمنی بیشتر، گاز طبیعی را با جداره ضخیم تولید می دهد. هر چند که به منظورمی

 نماید.تر است و در صورت نشت گاز، گاز طبیعی به سمت باال حرکت میاینکه گاز طبیعی از هوا سبک

گردد، بنابرین پس از مدتی که گاز طبیعی در مقایسه با بنزین، یک سوخت خشک محسوب می

ها و قطعات موتور نماید، به دلیل خشک بودن محیط، فرسایش سوپاپز کار میموتور با سوخت گا

های آبکاری مخصوصی ها توسط پوششیابد. بنابرین مناسب است که قطعات اینگونه موتورافزایش می

ها در حد امکان جلوگیری به عمل آید. با توجه به اینکه محافظت گردند، تا از سایش و فرسودگی آن

گردد، هزینه تولید آن بسیار ناچیز بوده و ، بدون هیچ پاالیشی و مستقیما از چاه خارج میگاز طبیعی

های ترین کشورآید. از سوی دیگر کشور ایران از نظر منابع گاز طبیعی، یکی از غنیارزان به دست می

های اخیر، تالشهای باشد. در ضمن در سالجهان بوده و در این زمینه مقام دوم را در جهان دارا می

فراوانی در جهت گسترش لوله گاز به کلیه نقاط کشور صورت پذیرفته است. به طوری که دسترسی به 

های عرضه گاز اندازی چایگاهباشد و برای راهپذیر میگاز طبیعی در همه جای کشور به آسانی امکان

 سازی نماید. فشردهفقط کافی است که تجهیزاتی نصب گردد که بتواند آن را  (CNG)طبیعی 

ها کمتر است. زیرا از سوی دیگر میزان آالیندگی گاز طبیعی فشرده  به مراتب از سایر سوخت

باشد که فقط از یک اتم کربن و چهار اتم هیدروژن مولکول متان، کوچکترین هیدروکربن موجود می

زرگتر باشد، اوال تعداد تشکیل گردیده است و باید توجه داشت که هر چقدر مولکول یک هیدروکربن ب



 

 

تواند به خوبی با هوا ترکیب در هنگام احتراق نمی های کربن آن نسبت به هیدروژن بیشتر بوده و ثانیاًاتم

های نسوخته ناشی از گردد؛ که این موضوع باعث افزایش درصد تولید منو اکسید کربن و هیدروکربن

 شود.احتراق می

توان گفت که گاز طبیعی فوق و با توجه به شرایط کشور ایران، میبنابرین با توجه به تمامی موارد 

باشد، مطرح بوده و بایستی هایی که متناسب با شرایط کشورمان میبه عنوان یکی از بهترین سوخت

 گیری این سوخت سوق داده شود.ها در جهت توسعه به کارسیاست

 

 مزایای سوخت گاز طبیعی  -2-3-1

 شود.به راحتی روشن می در هوای سرد موتور -

 عدد اکتان باالیی دارد. -

 کند.نشین کمتری در موتور ایجاد میسوزد و تهتمیز می -

 گردد. )شرکت ملی گاز ایران(مواد آالینده کمتری از اگزوز خارج می -

 

 اشتعال گاز طبیعی قابلیت -2-3-2

باشد. بهترین حالت برای درصد می 15درصد و حد باالی آن  5حد پایین اشتعال گاز طبیعی 

درصد گاز با هواست و همان نسبتی است که در فرمول ترکیب متان و اکسیژن  11اشتعال گاز طبیعی 

حجم اکسیژن دارد و با توجه به اینکه  1شود. یک حجم متان برای سوخت کامل نیاز به )هوا( دیده می

توان گفت که یک حجم متان نیاز می حجم هوا موجود است. بنابرین 5یک حجم اکسیژن تا حدودی در 

درصد است. البته برای سوختن کامل  11و یا  11به  1حجم هوا دارد که تا حدودی همان نسبت  11به 

درصد گاز در هوا  11ها هرچه به نسبت درصد هوای اضافی داریم ولی در انفجار 31الی  11نیاز به 

 های مخلوط گاز و هوا برای ت. در صورتی که نسبتتر باشیم، انرژی حاصل از انفجار بیشتر اسنزدیک
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determining the right time to spray fuel. In this thesis, the time for the injection of fuel 

was changed with a certain jet jumping mode and various tests were carried out. for 

determine amount of fuel injected into each cycle injection technique has been used. The 

raw data including in-cylinder pressure, inlet pressure, crank angle and TDC signals 

were recorded. Then, the data were processed to extract variations of cylinder pressure 

versus crank angle and indicated mean effective pressure of similar cycles. On the test 

results, when the total fuel for each spraying is only in one cycle would be determined 

and and through this, the extraction of the range from the beginning of the sprawl in 
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