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   :چکیده

ا و ل ســیلندرهکار مکانیکی در داخ تولید در موتورهاي احتراق داخلی، با توجه به اهمیت بازده مکانیکی

یر آن تا محورخروجی در کارکرد موتور نقــش اساســی دارد. بنــابراین هرچــه قــدرت اصــطکاکی در مســ حفظ

اســت،  و پرهزینــه یابد. از آنجا که پی بردن به توان داخلی مشکلانتقال کاهش یابد بازده مکانیکی افزایش می

تفاده اخلی بــا اســدروشی براي پیدا کردن بازده مکانیکی بدون نیاز به توان  شدن پایان نامه سعی بر این در ای

  از تکنیک پرش جرقه ارائه شود.

ر د اســتفاده شــد و شــرکت گونــتCT300 اي یک موتور تک سیلندر اشتعال جرقــهاز  براي این منظور

هــاي داده بــا تکنیــک پــرش جرقــه1.0 تــا 0.8و نسبت هــم ارزي  2200تا  rpm 1800ي سرعت گستره

  ج شد.براي بازده استخرا ايتحلیل سیکلی رابطه. سپس با استفاده از داخلی و خروجی موتور ثبت شد

 ش یافت وارزي مقدار فشار موثر متوسط اندیکه کاهبا کاهش نسبت همکه  دادنتایج حاصله نشان 

سط ر متوط استوکیومتري شد. با تعریف نسبت فشاضریب تغییرات آن براي مخلوط فقیر بیشتر از مخلو

ه بجرقه  ي حالت پرش جرقه به صورت نسبت فشار موثر متوسط اندیکه سیکل احتراقی حالت پرشاندیکه

گرفت.  قرار مقدار مربوطه در حالت بدون پرش جرقه تاثیر گازهاي سوخته روي عملکرد سیکلی مورد توجه

ت و به یش یافجرقه مقدار این نسبت فشار موثر متوسط اندیکه افزا با افزایش  نسبت پرشمالحظه شد که 

ي ترهدر گس ارزي است وهاي مختلف این نسبت مستقل از نسبت همدر سرعتو  مقدار معین میل کرد

برآورد  .ارزي مستقل از سرعت موتور نیز استاین نسبت  عالوه بر نسبت هم 2200تا  rpm1800سرعت 

- شان میدانی نتري نسبت به برآورد از روش مرسوم موتورگرش پیشنهادي نتایج دقیقبازده مکانیکی با رو

  دهد.

  موتور، احتراق، پرش جرقه، بازده مکانیکی، نسبت هم ارزي: هاواژه کلید
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  مقدمه -1-1

با توجه به اهمیت بازده مکانیکی در موتورهاي احتراق داخلی، کــار مکــانیکی در داخــل ســیلندرها و 

اســی دارد. بنــابراین هرچــه قــدرت اصــطکاکی در محافظت آن تا محورخروجی در کارکرد موتور نقــش اس

یابد. از آنجا کــه پــی بــردن بــه تــوان داخلــی مشــکل و مسیر انتقال کاهش یابد بازده مکانیکی افزایش می

نامه سعی بر این است روشی براي پیدا کردن بازده مکانیکی بدون نیاز به تــوان پرهزینه است، در این پایان

  پرش جرقه ارائه شود.داخلی با استفاده از تکنیک 

شــود. بــراي پیــدا کــردن دقیــق بــازده در این فصل ابتدا بازده مکانیکی تعریف و اهمیت آن بیان می

شود، اما انجام چنین کاري بسیار دشــوار و هاي مختلف ضروري میمکانیکی موتور تعیین اتالفات در بخش

کننــد. در کــار یبی بازده مکانیکی را تعیین مــیهاي تقرممکن است، لذا معموال با استفاده از روشگاهاً غیر

است که استفاده از حاضریک روش جدید براي تعیین بازده مکانیکی به نام روش پرش جرقه پیشنهاد شده

آن به عنوان هدف از تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت براي روشن سازي ســاختار کــار حاضــر 

  شوند.ی میهاي بعدي به طور اجمالی معرففصل

  

  : بیان مسأله - 1-2

کند که چه درصدي از قدرت اندیکه موتور به قدرت ترمزي تبــدیل بازده مکانیکی یک موتور بیان می

افتد که قدرت خروجی برابر قــدرت ورودي باشــد یــا آل در دستگاه زمانی اتفاق میاست. عملکرد ایدهشده 

  درت وجود نداشته باشد.به عبارت دیگر تلفات مکانیکی در مسیر انتقال ق

 قطعــات قدرت انتقالی بــه واســطه اصــطکاك بــینجمله موتور احتراقی بخشی از در دستگاه واقعی از

از ... و دینــام آب، پمــپ روغــن، پمــپ مثل قدرت گیر تعلیقات مثل پیستون و دیواره و ... وحضور متحرك

% ظــاهر 100اخلــی، بــازده مکــانیکی زیــر رود. با حضور مسلم موارد فوق در موتورهاي احتراق دمی دست

شــود کــه خواهد شد. اتالفات قدرت مکانیکی در یک دستگاه در نهایت به صورت توان گرمــایی ظــاهر مــی

  گاها الزم است به انتقال آن نیز توجه شود.
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گیــري ایــن دارد و از آنجا که انــدازههاي مختلفی براي پیدا کردن بازده مکانیکی یک موتور وجود راه

ها با تقریب همراه است. در نتیجه اســتفاده بازده در یک موتور سخت و دشوار است لذا هر یک از این روش

نامــه هــدف اســتفاده از هاي دیگر باشد حائز اهمیت است. در این پایاناز روشی که دقت آن باالتر از روش

رســد از کــه بــه نظرمــی اشدبیک روش جدید براي تعیین بازده مکانیکی است که همراه با پرش جرقه می

  دقت باالیی برخوردار باشد.

  سؤاالت اصلی پژوهش: - 3- 1

  هایی که امکان برآورد آنها وجود دارد چگونه است؟دقت این روش در مقایسه با بعضی از روش

  هاي مشابه به بازده مکانیکی موتورهاي غیرپژوهشی دست یافت؟توان با انجام تستچگونه می

  

  هداف و ضرورت پژوهش، افرضیات - 4- 1

ي و نحــوه شــناخت عوامــل مــوثر ،ايارتقا عملکرد موتورهاي اشتعال جرقــه از مسائل اساسی دریکی 

کــرد کــه در توان بــه بــازده مکــانیکی اشــارههاي مهم موتور میاز بازده  .هاي موتور استبر بازده تاثیر آنها

رســد ل سیلندر به خروجی موتور است. به نظر مــیارتباط با اتالفات مکانیکی درمسیر انتقال قدرت از داخ

هاي تجربی با پرش جرقه از یک موتور پژوهشــی اخــذ بردن به اتالفات مکانیکی موتور اگر دادهکه براي پی

شود بتوان راهکار جدیدي براي تعیین بازده مکانیکی یک موتــور بدســت آورد و آن را بــه عنــوان الگــو در 

   اي ارائه کرد.جرقه پژوهشی اشتعالموتورهاي غیر

شود که موتور بازده بــاال، مصــرف ســوخت بهینــه و کمتــرین بهترین عملکرد موتور زمانی حاصل می

هــاي پــرش ارزي و ســرعت موتــور در حالــتنامه با تغییر نسبت هــمآالیندگی را داشته باشد. در این پایان

شد تا از روي آنها بتوان بــازده مکــانیکی گیري خواهدهاي داخلی و خروجی موتور اندازهجرقه مختلف توان

  گردانی مقایسه خواهد شد.موتور را پیدا کرد و سپس نتایج حاصله با بازده مکانیکی روش مرسوم موتور

بدست آوردن مقدار دقیق بازده مکانیکی خیلی دشوار است و اگر بتــوان ایــن بــازده را بــا یــک روش 

داشــت و از ضــرورت انجــام اي خواهــد ویژه چنان روشی اولویت بینانه و دقت باال بدست آوردساده، باریک
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اي دارد که در فصل چهــارم روش تشــریح آید. بررسی کمی موضوع اهمیت ویژهاین پژوهش به حساب می

  شده است.

  

  ي پژوهش:پیشینه - 5- 1

) 1956(2و تــی تریمبــل 1از تکنیک پرش جرقه براي اهداف مختلفی استفاده می شود که پی ام کو 

مانده روي عملکرد موتور مثل گشــتاور و تــوان اندیکــه آن در یــک موتــور دو در بررسی تاثیر گازهاي باقی

  زمانه از تکنیک پرش سیکلی احتراق یا همان پرش جرقه استفاده کردند.

هــاي ي تجربی در مورد کسر جرمی سوخته براســاس روش) مطالعه1987و همکارانش (3جیمز کک 

رداري از فضاي داخل سیلندر انجام دادند آنها به منظور حذف گازهاي ســوخته محبــوس بمبتنی بر تصویر 

  و بازگشتی از روش پرش جرقه استفاده نمودند.

ایی و سنسور لیزري سرعت سنج نصــب ) با استفاده از یک موتور اشتعال جرقه1991(4بنت جانسون 

عت اشتعال پرداختنــد. او بــا تمرکــز روي ي احتراق به بررسی اثر پرش جرقه در سرشده در داخل محفظه

سرعت و تالطم در نقاط مختلف نزدیک به شمع، تاثیر پــرش جرقــه را مــورد بررســی قــرار دادنــد. وي در 

  استفاده کرد.  3ي پژوهش خود از نسبت پرش جرقه

یــن براي ا است وداده ي خود تغییرات سیکلی را مورد بررسی قرار ) در مطالعه1996( 5بنت جانسون

  گردانی و پرش جرقه و حالت موتور روشن آزمایشات خود را انجام داده است.هاي موتورمنظور در حالت

-ي خود با اعمال پرش احتراق، نقش گازهاي بــاقی) در مطالعه2001و همکاران ( 6چهولزبو ايبروس

هاي عــاري از براي یافتن سیکلمانده از سیکل قبلی را در توان اندیکه یک موتور دیزل بررسی کردند. آنها 

گیري گاز کربن در خروجی بهترین نســبت پــرش مانده با اعمال پرش احتراق متفاوت و اندازهگازهاي باقی

                                                
  

 M.KuP. -1 
T.F.Trimble -2 

3- James Keck 
4- Bengt Johansson 
5- Bengt Johansson 
6- Bruce A.Buchholz  
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احتراق را براي کار خود انتخاب کردند. آنها بــراي انجــام پــرش احتــراق در موتــور دیزلــی مــانع از پاشــش 

  سوخت به سیکلهاي بدون احتراق شدند.

-مانده از سیکل قبلی در مطالعه خود روي کوبش مخلــوط) براي حذف گازهاي باقی2004( 7بورلوکا

  متفاوت از پرش جرقه استفاده کرد. هاي با کیفیت

ســاز بیهشــمانده در مدل و گازهاي باقی  xNO ) براي مشاهده تاثیر غلظت2004بورلوکا و همکاران (

 ایــن پــژوهش گازوئیل مطالعاتی انجام دادنــد. آنهــا درخود و تاثیر آن بر  روي کوبش سوخت هاي اولیه و 

  از روش پرش احتراق استفاده نمودند. NO مانده وبراي حذف نمودن آثار گازهاي باقی

ي ورود ســوخت ي احتــراق و نحــوه) روي اثر دما و حجم محفظــه2010( 3و وي اسیک2بی پترسون

ســتفاده اهــاي خــود از پــرش احتــراق راي بررســیپاشیده شده به داخل سیلندر مطالعاتی انجام دادند و بــ

یکل) باعــث ســ 3کردند. آنها معتقد بودند که نسبت پرش احتراق یک به سه (یعنی یک انفجار به ازاي هر 

  شود.مانده میتخلیه خوب و مناسب گازهاي باقی

ی اپتیکــی ساي با امکان دستر) با استفاده از یک موتور اشتعال جرقه2013و همکاران (4ککسین لیو 

وخته آنهــا بــه منظــور حــذف گازهــاي ســ وسیع به داخل سیلندر نتایج تجربی وسیعی را استخراج کردند.

  محبوس شده و بازگشتی از روش پرش جرقه استفاده نمودند.

ز اهــاي عــاري لنگ بــراي ســیکل) روي نتایج تجربی فشار بر حسب زاویه میل1393بهنام محمدي (

ه یکل قبلی کــسمانده از طالعاتی انجام داد. او براي حذف گازهاي سوخته باقیمانده مگازهاي سوخته باقی

اده شوند از شمار پــرش جرقــه یــک الــی پــنج اســتفبه علت وجود حجم فضاي مرده در سیلندر خارج نمی

افزایش شــمار  یابد و باافزایش می  imepنمود. نتایج حاصله نشان دادکه با افزایش شمار پرش جرقه مقدار

لی بــه رسد که اثر گازهاي سوخته را روي تغییرات ســیکبه حداقل می maxP ش  جرقه، ضریب تغییرات پر

  گذارد.نمایش می

  نشده است. ها از روش پرش جرقه براي یافتن بازده مکانیکی استفادهکه در هیچ کدام از این مقاله

                                                
1- Burluka  
2- B.Peteson  
3- V.Sick 
4- Kexin Liu  
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 8ســنفآرجیی و بهبود آن وجود دارد که هاي مختلفی براي دستیابی به بازده مکانیکهمچنین روش

) در مقاله خود به بررسی بازده مکانیکی موتورهاي گرمایی رفت و برگشتی در یک محیط عمــومی 1993(

پرداخت و با استفاده از موتور استرلینگ ایده آل، یک حد باالیی از عملکرد بــر روي بــازده مکــانیکی تمــام 

  آل حداکثر بازده مکانیکی را دارد.موتور استرلینگ ایدهآورد. او نشان داد که موتورها بدست

ي ) بــا اســتفاده از سیســتم ســوخت دوگانــه در محــدوده2013( 3و مارکین نوگــا 2برونیسلو سندیکا

وتورهــاي معملکردي موتور، چند درصد افزایش در کل بازده را بدست آوردند که باتوجه به توســعه فعلــی 

  است. احتراق داخلی قابل مالحظه بوده

کی مهــم گیري قدرت اصــطکا) با بیان اینکه در طراحی و تست یک موتور، اندازه2015( 4تی اس ژاو

هــاي شــود، روشو بازده مکانیکی، اندازه گیري قــدرت اصــطکاکی نیــز اســتفاده مــی است و در ارزیابی 

  ن روش خطــی ویــال - 1دنــد از: مختلفی را براي تعیین قدرت اصطکاکی یک موتور بیان کرد که عبــارت بو

  و    اختالف بین - 4تست موتورگردانی  - 3تست مورس  - 2

حقیــق تها از روش پرش جرقه استفاده نشده است. پس هــدف از همچنین در هیچ کدام از این مقاله

  شود.معلوم می

  هاي بعدگاهی اجمالی به فصلن - 1-6

 و طرز کار، قسمت هاي اصــلی در فصل دوم بهمورد پایان نامه در فصل اول،  اي درپس از ذکر مقدمه

ارزي و نســبت است. سپس مفهوم پــرش جرقــه، نســبت هــم پرداخته شده اصطکاك موتور احتراق داخلی

هاي ارتقــا یافتــه و شود. فصل سوم به معرفی تجهیزات موجود در آزمایشگاه، قسمتتراکم توضیح داده می

 اســتهاي مربوطه در انتهاي فصل سوم آورده شــدهو در نهایت فرمول است پرداختهها مایشروش انجام آز

پــنجم نتــایج بــه  فصل شود و درهاي خام به تفکیک تشریح میداده در فصل چهارم نتایج حاصل از تحلیل

  اي آورده شده و پیشنهاداتی براي مطالعات بعدي داده شده است.شکل خالصه

                                                
1- J.R.Senft   
2- Broni slaw Sendyka 
3-Marcin Noga 
4-T.S.Zhao 



 
 

  

  دوم:فصل 

  نظري پژوهشمبانی 
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   مقدمه - 1- 2

شود. سپس هاي احتراق داخلی ارائه میدر این فصل ابتدا توضیحات اجمالی در مورد طرز کار موتور

شود و در عوامل مختلف اصطکاك در مسیر انتقال قدرت از داخل سیلندر به خروجی موتور تشریح می

  شود.ده مکانیکی موتور که براي کار حاضر الزم است بیان میادامه روابط مربوط به توان، گشتاور و باز

  

  موتورهاي احتراق داخلی - 2-2

هاي فسیلی را به انرژي مکانیکی تبدیل اي است که انرژي شیمیایی موجود در سوختموتور وسیله

- خنککاري، ساختمان، نماید. موتورهاي احتراق داخلی از لحاظ طرز استفاده، انتقال قدرت، چرخهمی

  شوند.هاي مختلفی تقسیم میکاري، نوع سوخت و چرخه تولید قدرت به دسته

  

  طرز کار موتور - 2-2-1

توان به چهار بخش با توجه به حرکت مراحل مختلف سیکل موتورهاي اشتعال جرقه اي را می

طی یک پیستون تقسیم بندي کرد. این مراحل عبارتند از : مکش، تراکم، انبساط و تخلیه. هر مرحله 

گیرد و بدین ترتیب در موتورهاي چهار ) انجام میBDC) و پایین (TDCکورس بین نقطه مرگ باال (

  شود.زمانه یک چرخه کامل با چهار کورس حرکت معادل با دو دور چرخش کامل میل لنگ تکمیل می

 مرحله مکش 

 باز) هوا( ورودي پسوپا اي سوپاپ خروجی بسته وهاي اشتعال جرقهموتور در مکش مرحله حین در

و با این حرکت خال نسبی در باالي پیستون ایجاد  کندمی حرکت BDCبه  TDCپیستون از  و شودمی

شود. این خال اختالف فشار بین سیلندر و مسیر جریان ورود به سیلندر (مانیفلد ورودي) را سبب شده می
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- د. سوپاپ ورودي چند درجه میلشوهوا به داخل سیلندر می- و عامل محرك براي ورود مخلوط سوخت

تواند مقدار مخلوط داخل شود این تاخیر در بسته شدن سوپاپ ورودي میبسته می BDCلنگ بعد از 

  سیلندر را افزایش دهد.

 مرحله تراکم  

رفته،   TDCپس از بسته شدن سوپاپ ورودي مخلوط داخل سیلندر با حرکت رو به باال به وضعیت 

کند یابد و قبل از نقطه مرگ باال با جرقه شمع هسته شعله شکل گرفته، رشد میمتراکم و افزایش دما می

  کند.و تا انتهاي مرحله تراکم در داخل مخلوط پیشروي می

 مرحله انبساط 

شود و در آغاز این مرحله شعله در به سمت پایین شروع می TDCاین مرحله با حرکت پیستون از 

گیرد. با پیشروي شعله ویات سیلندر در قسمت اولیه صورت میحال پیشروي و بخش اعظم احتراق محت

الیه مخلوط احتراق خاتمه یافته و پس از آن با حرکت رو به پایین پیستون فشار و دماي به منتهی

یابد. در این مرحله کار انجام یافته روي پیستون توسط گازهاي داخل سیلندر محصوالت احتراق تقلیل می

شود. الزم به توضیح است دلیل به این کورس یا مرحله، مرحله قدرت نیز گفته می مثبت است و به همین

  شود.که حداکثر دما گازها در این مرحله ظاهر می

 مرحله تخلیه 

گیرد. در ابتداي این کورس سوپاپ انجام می TDCبه  BDCاین مرحله با حرکت پیستون از 

از این مرحله سبب تخلیه جزئی و کاهش فشار داخل خروجی باز است و باز بودن این سوپاپ قبل از آغ

سیلندر شده است و این وضعیت کار مقاوم در برابر حرکت پیستون براي تخلیه گازهاي سوخته را کمتر 

 TDCگیرد. چند درجه مانده به عمل تخلیه به خوبی انجام می TDCکرده و با حرکت پیستون به سمت 

ماند. به طول زاویه میل لنگ سوپاپ خروجی باز می TDCبعد از  سوپاپ ورودي باز می شود و چند درجه
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گویند. وجود زاویه قیچی سوپاپ افتادگی یا قیچی سوپاپ میکه هر دو سوپاپ باز هستند زاویه رو هم

  کند.بهینه فرآیند تنفس سیلندر را تسهیل می

  

  اصطکاك در موتورهاي احتراق داخلی - 2-3

  ):Gupta, 2006توان به سه بخش اصلی تقسیم کرد (ستاندارد را میتلفات اصطکاکی در یک موتور ا

 اتالفات مالشی .1

 اتالفات پمپاژ .2

 اتالفات در اجزاي کمکی .3

 

  اتالفات مالشی - 2-3-1

- آید، اتالفات مالشی میاتالفاتی را که از حرکت نسبی بین دو سطح جامد در موتور به وجود می

نگ پیستون و پیستون با دیواره سیلندر، اصطکاك در گژن پین نامند. این اتالفات شامل اصطکاك بین ری

ها، اصطکاك در چرخ هاي میل بادامک، اصطکاك در مکانیزم سوپاپو پین لنگی، میل لنگ و یاتاقان

  شود.آورند میهایی که میل بادامک و اجزاي جانبی موتور را به حرکت در میها و پولیها، تسمهدنده

  

  اژاتالفات پمپ - 2-3-2

هایی که در اثر پمپاژ سیال به داخل سیلندر در جریان ورودي و در اتالفات پمپاژ به صورت افت

ایی از شود. پمپاژ ورودي به معناي این است که مخلوط تازهافتد تعریف میجریان خروجی اتفاق می

ه این معناست شود و پمپاژ خروجی بي ورودي به داخل سیلندر مکیده میسوخت و هوا از طریق دریچه

شود. کار شود و توسط سیستم دودکش خارج میکه گازهاي سوخته از داخل سیلندر به بیرون رانده می
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ي گاز که توسط قیودي از خارج سیلندر در ورودي و شود، کار کنترلی پروانهپمپاژ به دو دسته تقسیم می

ت فشار در ورودي و خروجی شود و قسمت دیگر سوپاپ است که با تغییراخروجی سیستم محدود می

  ).Gupta, 2006کند(سیلندر تغییر می

  

  اتالفات در اجزاي کمکی - 2-3-3

باشد که عبارتند از: پروانه، پمپ روغن، پمپ شامل اتالفات اجزاي کمکی در دو بخش قبل می

  باشد.ف میباشد. کار اصطکاك نهایی حاصل جمع این سه اتالسوخت، ژنراتور، پمپ فرمان، کولر و .... می

  

  دیگر اجزاي اصطکاکی موتور - 2-3-4

شود که در این حالت توانی توسط در موتور دو زمانه براي فرآیند تخلیه پمپ تخلیه استفاده می

شود. آورد که جز توان اصطکاکی محسوب میشود تا آن را به حرکت درلنگ به پمپ تخلیه داده میمیل

شود تا سوپر شارژ را به حرکت درآورد جز ه از میل لنگ گرفته میدر موتورهاي سوپر شارژر نیز توانی ک

شود. در بعضی از موتورها نیز توربین خروجی (توربوشارژ) توسط چرخ دنده توان اصطکاکی محسوب می

  ).Gupta, 2006گردد(شود که به عنوان تلفات منفی اصطکاکی نیز محاسبه میبه میل لنگ متصل می

  

  حتراقپرش جرقه یا ا - 2-4

پرش جرقه یا احتراق روشی است که در این پایان نامه به منظور بهبود در بازده مکانیکی موتور 

باشد که در سیکل اتو جرقه اعمال نشود که احتراق داخلی استفاده شده است. پرش جرقه بدین معنی می

ماند مخلوط میشود و در نتیجه چیزي که براي سیکل بعد باقی در اثر این کار سوخت محترق نمی
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- باشد در کل مفهوم پرش جرقه به دو صورت انجام میسوخت هوا است و اثري از گازهاي سوخته نمی

  گیرد.

شود. به در روش اول شمار پرش جرقه با تعداد سیکل بدون جرقه بین دو سیکل با جرقه بیان می

شود. در روش اعمال میسیکل یکبار جرقه  4بدین معنی است که در  3عنوان مثال شمار پرش جرقه 

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

یعنی در هر سه سیکل یک بار جرقه اعمال  3شود. به عنوان مثال نسبت پرش جرقه پرش جرقه بیان می

  می شود.

گونه از شمار پرش جرقه صفر تا پنج استفاده یننامه از روش اول استفاده شده است. بددر این پایان

-شده است. شمار پرش صفر یعنی هیچ گونه پرشی رخ نداده است و در هر سیکل موتور، شمع جرقه می

زند و موتور در حال کارکرد عادي است. شمار پرش جرقه یک یعنی یک سیکل بدون جرقه و سپس یک 

  هاي دیگر.ترتیب براي شمار پرش گیرد و به همینسیکل با اعمال جرقه صورت می

  

  نسبت هم ارزي یا اکیواالنس - 2-5

  شود:، به صورت زیر تعریف میبراي احتراق واقعی در یک موتور نسبت هم ارزي 

)2-1                                                                    (

  

تواند بصورت حرارت از سوخت آزاد شود هنگامی است که با میایی که میبیشترین مقدار انرژي شی

مقدار استوکیومتریک اکسیژن واکنش دهد، بسوزد. مقدار اکسیژن استوکیومتریک که گاهی اکسیژن 

شود، براي تبدیل تمام کربن موجود در سوخت به تئوري نامیده می
2

CO  در و تمام هیدروژن موجود

سوخت به 
2

H O،بدون آنکه اکسیژن باقی بماند کافی است با این تعریف اگر  
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  : کارکرد موتور با مخلوط فقیر (ضعیف) است و اکسیژن در گازهاي خروجی وجود دارد.  

: کارکرد موتور با مخلوط غنی است و    
2

CO .در گازهاي خروجی وجود دارد  

  شود.: کارکرد موتور با مخلوط استوکیومتریک بیشینه انرژي سوخت آزاد می   

) تعریف 2-2می نامند که طبق رابطه ( عکس نسبت اکیواالنس را نسبت هوا به سوخت نسبی، 

  شود.می

)2-2                 (                                                                          

a

s

A

F1

A

F

 
 
 

  
  

 
 

        

  الزم به توضیح است که این نسبت ها براساس جرمند.

در خودروهاي قدیمی با سیستم کاربراتوري براي عملکرد بهتر موتور در شرایط سرد و البته عدم 

گردید. نسبت هم ارزي در شرایط غنی و یا نزدیک به غنی تنظیم می امکان اختالط عالی سوخت هوا غالبا

ارزي هاي هماما در موتورهاي امروزي با وجود انژکتورهاي پاشش سوخت امکان عملکرد موتور در نسبت

ارزي مقدار هواي در رقیق و کمتر از شرایط استوکیومتري وجود داشته و در نتیجه با کاهش نسبت هم

ي احتراق افزایش یافته و مقدار هیدروکربن و منواکسید کربن خروجی به طور دسترس سوخت برا

گیرند. اثر جانبی این موضوع کاهش دماي محفظه احتراق با رقیق شدن مستقیم تحت تاثیر قرار می

  ).1988کند (هیوود، مخلوط است که تولید اکسیدهاي نیتروژن را نیز متأثر می
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  نسبت تراکم - 2-6

در موتورهاي احتراق داخلی نسبتی است که به مقدار حجم سیلندر در نقطه آغاز تراکم  نسبت تراکم

شود. براي نمونه موتوري که نسبت تراکم آن یازده به مقدار حجم سیلندر در نقطه پایان تراکم گفته می

رین به یک باشد، حجم سیلندر در متراکم ترین حالت خود یک یازدهم حالتی است که سیلندر در بازت

  شود.نمایش داده می حالت خود قرار دارد و در این پایان نامه با عالمت 

  

  شاخص هاي آماري - 2-7

هاي خام اولیه نیاز به محاسبه متغیرهایی دارد که رفتار جامعه را بیان کند. به این تحلیل داده

  ود.شها، شاخص آماري گفته میمتغیرها و توصیف آنها از جامعه آزمون

ها دهد به طور میانگین دادههاي پراکندگی است که نشان میدر آمار، انحراف معیار یکی از شاخص

ها نزدیک به صفر باشد، ایی از دادهچه مقدار از مقدار متوسط فاصله دارند. اگر انحراف معیار مجموعه

د، در حالی که انحراف معیار ها نزدیک به میانگین هستند و پراکندگی اندکی دارننشانه آن است که داده

-ها هم بعد میباشد. خوبی انحراف معیار این است که با دادهها میبزرگ بیانگر پراکندگی قابل توجه داده

  باشد.

رود. در مطالعات هاي آماري نیز به کار میانحراف معیار براي تعیین ضریب اطمینان در تحلیل

هاي پرت در نظر گرفته و از تحلیل یشتر از دو به عنوان دادههاي با انحراف معیار بعلمی، معموال داده

  شود.خارج می

3-  2یک گروه داده باشند مقدار انحراف معیار این گروه با استفاده از رابطه ( و .... و و  و  اگر 

  میانگین این گروه است. شود. در این رابطه ) محاسبه می
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