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ان حجمی و توان ترمزی کیه راندمتخراج شده است، سوز اسای دوگانهجرقه -شرای  بار کامل از یك موتور اشتعال

 وع در دسیترس کیه در منیاب شیودبرآورد میی ،باشندمی بنزین به گاز طبیعی ر سوختییدو پارامتر مهم و متاثر با تغ

ه اشیاره شید ر سیوختیییرات این پارامترها در اثر تغییزان تغیباالخص منابع داخلی کمتر بطور واضح و مستند به م

رژی کنید کیاهش انیشود که روشن میین بررسی مییدردسترس گاز طبیعی به بنزدر گام بعدی نسبت انرژی . است

، تئیوری امالًباشد. در ادامه بطیور کیر سوخت میییزان افت قدرت در اثر تغیهای موثر در مشهیكی از ریدردسترس 

ر بنیزین خیمیزان تب با در نظرگرفتن اثراز طبیعی به بنزین در همان موتور مشخص نسبت راندمان حجمی سوخت گ

جربیی تهیای شود و با نسیبت رانیدمان حجمیی کیه از پیردازه دادهورودی بر این نسبت، محاسبه میدر مانیفولد 

د. شیوبینیی مییسوخت پییشحجمی کل ورودی به موتور با تغییر  گردد و سپس نسبت دبیسه میحاصل شد، مقای

ظرگیرفتن بیا در ن. در پیشینهاد اول، شودح میاشی از تغییر سوخت مطردو پیشنهاد برای جبران افت قدرت نسپس 

آن  ی همزمان از مخلوط دو سوخت بر قدرت خروجی بررسی و معیادالت حیاکم بیراثر استفاده ،برخی مفروضات

دامیه، اثیر ان در یرند. همچنیگن در مخلوط انجام مییی کسر جرمی بنزهیمحاسبه شده است. محاسبات مذکور بر پا

ه ییهاد اولشینین مطالعه به عنوان پیخلوط دو سوخت بر انرژی دردسترس بررسی شده است. ای همزمان از ماستفاده

، مییزان مگردد. سپس در پیشینهاد دونی گازسوزشده مطرح مییه بنزیجهت رفع مقداری از افت قدرت موتورهای پا

 شده است. افت قدرت ناشی از تغییر سوخت برآوردپرخورانی کردن موتور برای جبران 

ای و هوختن الییهایی که برای سرعت سیمدلاحتراق،  یمرحله طیسیلندر  خواص محتویاته منظور پیشگویی ب   

 و با توجه ته اسبطور وسیع مورد مطالعه قرار گرفتاند در ادبیات فن مطرح شده متالطم هریك از سوختهای مذکور

نتیایج . ندانتخیا  شید LUSIE ی اعمیال در کیدراموارد مناسب بی ،ی کاری موتوری استخراج آنها و دامنهبه دامنه

ه بیشیینه نمایش داده شده و مقایسه گردیده است. در سرعت مربوط بی هاسوخت برای هر یك از حاصل از اجرای کد

، دمیای بیود، فشیار داخیل سییلندر rpm 3500، ثر متوس  ترمزی که در موتور مورد نظرگشتاور و بیشینه فشار مو

سیوخت  لنگ برای هیری میلهمچنین کسر جرمی مخلوط سوخته شده برحسب زاویه مخلوط نسوخته و سوخته و

یشیینه ب، بیشینه فشیار سییلندر، rpm 5500تا  1500ی سرعت موتور نمایش داده شده است. در نهایت، در گستره

 .داندمای مخلوط و همچنین میزان آوانس جرقه برای هر یك از سوختها نشان داده شده و مقایسه گردیده
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ی  لودگی محآبا توجه به تعداد خودروهای در حال تردد و میزان مصرف سوخت باالی این خودروها،    

ونه گسوز در کوتاه مدت، بحث تبدیل این زیست و عدم امكان جایگزین نمودن خودروهای بنزین

 سد:رمی طبیعی به عنوان سوخت جایگزین به دالیل زیر منطقی به نظر خودروها و استفاده از گاز

ین امر که ا باشد( ایران دارای دومین ذخایر گاز جهان است و دارای شبكه گسترده خ  لوله گاز می1

 سازد.احداث جایگاه سوخت رسانی در سراسر کشور را میسر می

 ار ارزان است.( از نظر اقتصادی نرخ داخلی گاز طبیعی ایران بسی2

کند، در حال حاضر ( گاز طبیعی از اغلب سوختهای موجود پاکتر بوده و آالیندگی کمتری تولید می3

را 1آالیندگی این سوخت تمام استانداردهای اروپایی و آمریكایی و آژانس حفاظت از محی  زیست

 دهد.پوشش می

ز طبیعی از هوا سبكتر بوده و برخالف بنزین تر است، گا( از نظر ایمنی گاز طبیعی نسبت به بنزین ایمن4

هایی شود ولی بنزین روی زمین حوضچهبینی نشده در هوا پراکنده میدر زمان تصادف و حوادث پیش

کند که هر لحظه ممكن است منجر به آتش سوزی شود ضمن اینكه طراحی مخازن گاز طبیعی ایجاد می

، تیراندازی و باالایمنی نظیر حرارت، فشارهای بسیار های منوط به اجرای شدیدترین آزمون، 2فشرده

 .های شدید استبرخورد

های موجود برای سوخت بنزین و افزایش تقاضا برای جایگزین کردن با در نظر گرفتن محدودیت   

االمكان برخی از مشكالت و در موتورهای پایه بنزینی موجود، ضروری است حتی CNGسوخت 

آید، بررسی شود و راهكارهای مناسب عملكرد موتور در اثر تغییر سوخت پیش می ابهاماتی که در مورد

عی در یر سوخت به گاز طبییامدهای تغیاز جمله پ های موجود پیشنهاد گردد.برای مرتفع ساختن نقیصه

باشد که جهت رفع آن ضروری است مقدار افت و کاهش قدرت موتور می ،نییه بنزیخودروهای پا

 صه روشن گردد. ین نقیهای اشهیر

 

 پيشين مروری بر تحقيقات 1-2

                                                 
1 EPA       2 Compressed Natural Gas (CNG)                                    
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ه ای پایرقهج -ی تغییر سوخت موتورهای اشتعالعمده تحقیقاتی که در منابع در دسترس در زمینه   

ان ت بر میزر سوخ، بررسی گردید و نتایج آنها در مورد اثر تغییبنزینی به گاز طبیعی انجام گرفته است

نظور مه به ای کارایی موتور و همچنین پیشنهادات و اصالحات صورت گرفتافت قدرت و دیگر پارامتره

یكل کاری موجود در سی های پیچیدهپدیدهها، مطالعه شد. شایان ذکر است که با توجه به رفع این نقیصه

 انتقال ،انی آنماهیت تالطمی بودن میدان جریان و تغییرات مكانی و زماز قبیل:  موتور احتراق داخلی

 له درپیشروی شع ،انبساط مخلوط در حال سوختن و تراکم قسمتهای سوخته و نسوخته ،نشتی ،اگرم

در ند. اتخراج شدهاکثر مطالعات انجام گرفته و نتایج حاصل از کار تجربی اس ، ... و متالطم داخل سیال

 پردازیم.این بخش بطور خالصه به ذکر آنها می

کاهش توانی در  ،افت قدرت در اثر تغییر سوخت انجام گرفته است مطالعاتی که به منظور تعیین میزان   

در تحقیقات خود در این [ 49] 1اوانز و جونز .[67و10،15،16]دهند را نشان می 15الی % 10حدود 

این افت توان را بدلیل کاهش در انرژی  10گیری کردند که %اندازه 15افت قدرت را در حدود % ،زمینه

  در مقایسه با بنزین دانستند. CNGتر قی را مربوط به سرعت سوختن پایینماب 5و % 2دردسترس

اند که کاهش راندمان حجمی ای دیگری روی کارایی موتور انجام دادهی مقایسهمطالعه و احمد حمید   

در شرای  گشتاور بیشینه و توان بیشینه برآورد  9و کاهش عملكرد کلی را نزدیك به % 15را درحدود %

و در شرای   rpm 3500تا  1500های در سرعت 22الی % 15را  BSFCهمچنین میزان کاهش  ،دکردن

را به هنگام  HCو  COهای تعیین کردند. ایشان کاهش آالیندگی ،( یكسانλهوا به سوخت نسبی )

       .[40]% بیان کردند 35-50% و 40-50در موتور پایه بنزینی به ترتیب بین  CNGاستفاده از سوخت 

 ،% افت قدرت15 ،ای گازسوز شدهجرقه -بر روی یك موتور اشتعالو همكارانش  3نتایج تجربی کالم   

در مقایسه با  CNG ی% افزایش راندمان تبدیل سوخت را با استفاده10و  BSFC% کاهش در 18تا  15

ابند ی% کاهش می12% و 90ترتیب به  HCو  COهای دهند. همچنین آالیندهبنزین نشان می

 . [50]یابد % افزایش می30در مقایسه با بنزین  xNOدرحالیكه

                                                 
1 Evans & Jones 
2 Inhaled Energy  
3 Kalam 
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[ روی تغییر پارامترهای کارایی موتور و میزان آالیندگی در اثر تغییر 31] 1اوانز و بالسزیك یمطالعه  

ینه گشتاور ی بیشزمان جرقه ،سوخت نشان داد که در شرای  ثابت نسبت هوا به سوخت استوکیومتریك

لنگ نسبت به بنزین بیشتر آوانس شد. ی میلدرجه زاویه 10تا  2بین  CNGبرای سوخت  ترمزی

تر هستند. راندمان برای هر % پایین12 ،در شرای  بار کامل CNGهر دو برای  BSFCو  BMEPهمچنین 

نسبت به بنزین  CNGراندمان  ، λ زایشبرابرند و با اف تقریباً(3.1سوخت تا نسبت هوا به سوخت )

 یابد. میافزایش 

و آالیندگی آن  SIاثر تغییر سوخت را بر کارایی موتور  ،و همكارانش نیز بطور تجربی شامخی اخیراً   

    شده با سیستم  سوزبررسی کردند. ایشان نتایج خود را از تست بر روی موتور پایه بنزینی دوگانه

و حالت  2استخراج کردند. نتایج آنها در شرای  بار کامل ،Mazda B2000i ،یرسانی انژکتورسوخت

راندمان حجمی در سرعتهای  ،CNG. با تغییر سوخت به گیری شدکاتالیست اندازهپایدار و قبل از مبدل 

% گزاره کردند. آنها 12.3% کاهش یافت که متوس  افت راندمان حجمی را 14.2تا  10بین  ،مختلف

 یدر بازه BSFC% و همچنین 14تا  10.8گشتاور و قدرت خروجی بین  ،BMEPدند که مشاهده کر

% افزایش داشت. 33تا  CNG ،22% کاهش یافتند و راندمان حرارتی موتور همراه با سوخت 24الی  15

% برآورد شدند 37-58% و 58-89ترتیب به  HCو  COهای آنها میزان کاهش آالینده یدر مطالعه

[68]. 

طی یك کار تجربی بر روی برخی پارامترهای خودروی  [11] 2006و همكارانش در سال  3سالماَ   

تحقیقاتی را  ،سوز شده بودتبدیل به دوگانه CNGبنزینی تولید کشور مالزی که با سوخت جایگزین 

وتون لیتر پر 1.5سیلندر با حجم  4ای جرقه -انجام دادند. نتایج ایشان از تست روی خودروی اشتعال

، BMEPهای و در شرای  حالت پایدار حاصل شد. از جمله دستاوردهای آنها مقایسه پارامتر ماگما

BSFC 5500تا  1500سرعت موتور  یو راندمان تبدیل سوخت در گستره rpm   بود که در شرای

WOT  01.1و  06.1برای بنزین و  برایCNG در کار تجربی آنها با تغییر  گیری شدند.اندازه

چنین هم ،% کاهش داشت18تا  17بین  BSFC% و 16در حدود  BMEP ،سوخت بنزین به گاز طبیعی

                                                 
1 Blaszczyk 
2 Wide Open Throttle (WOT) 
3 Aslam 
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% افزایش نشان داد. درضمن 2.9های مختلف بطور متوس  نزدیك به راندمان تبدیل سوخت در سرعت

میزان گیری شدند. % اندازه50% و 20% ،80ترتیب به HCو  2COو  COهای متوس  کاهش آالینده

 % گزاره شد.33نیز در حالت گازسوز  xNOافزایش 

ستخراج اسالم و همكارانش که توس  اَ  BSFCو  BMEPنمودارهای حاصل از نتایج تجربی مربوط به    

استفاده شده و مشخصات   CNGرکیبهمچنین ت ( آمده است.2-1( و )1-1های )گردیده، در شكل

عالوه بر آن . [11]کر شده است ( ذ2-1( و )1-1موتور مورد آزمایش در کار تجربی ایشان در جداول )

ر دتون، مشخصات مربوط به زمانبندی باز و بسته شدن سوپاپها در موتور مذکور و همچنین طول شا

 ( آورده شده است. 3-1جدول )

 

 [11]مورد استفاده در  CNGب یترک درصد حجمی -(1-1جدول )

 

 

 

 

 
 

 [11]مشخصات موتور تست شده در  -(2-1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

برخی دیگر از  -(3-1جدول ) 

 مشخصات موتور مذکور 



 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CNG □ ;بنزین  ■ WOT,برحسب سرعت موتور در حالت  BMEP -(1-1شكل )

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 CNG ◊ ;بنزین  ♦WOT, راندمان تبدیل سوخت برحسب سرعت موتور درحالت  -(2-1شكل )

 

Engine Parameters (Proton Magma) Value 

Connecting rod length (mm) 131 

Intake valve open 15º BTDC 

Intake valve close 53º ABDC 

Exhaust valve open 57º BBDC 

Exhaust valve close 15º ATDC 
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 1ایضد ضربهت یتوان به خاصای عمده آن میین از مزایسه با بنزیمقادر  CNGبا وجود برخی ضعفهای 

شود. به ن مربوط میید اشتعالی و عدد اکتان باالتر آن نسبت به بنزباالی آن اشاره کرد که به دمای خو

ه گازسوز با نسبت تراکم باالی یای پاجرقه -توان موتورهای اشتعالای میت ضدضربهین خاصیسبب چن

تواند با افزایش راندمان حرارتی مشكل افت قدرت را بهبود [ که به نوعی می73]احی کرد طر 13:1

 بخشد.

 

 اهداف پژوهش 1-3

، با استفاده از نتایج تجربی مربوط به راندمان تبدیل سوخت و فشار موثر متوس  ترمزی ن تحقیقیدر ا   

سوز ای دوگانهجرقه -تور اشتعال[ در شرای  بار کامل از یك مو11سالم و همكارانش ]که توس  اَ

توان ذکر شد(،  ج حاصل از آن در انتهای بخش قبلاستخراج شده است )شرای  کار تجربی ایشان و نتای

برآورد شده است که در  ،باشندر سوخت میییترمزی و راندمان حجمی که دو پارامتر مهم و متاثر با تغ

رات این پارامترها در ییزان تغیور واضح و مستند به ممنابع در دسترس و باالخص منابع داخلی کمتر بط

ن ین در گام بعدی نسبت انرژی دردسترس گاز طبیعی به بنزیر سوخت اشاره شده است. همچنییاثر تغ

زان افت قدرت یهای موثر در مشهیكی از ریکند کاهش انرژی دردسترس شود که روشن میبررسی می

، نسبت راندمان حجمی سوخت گاز طبیعی به تئوری مه بطور کامالًباشد. در ادار سوخت میییدر اثر تغ

بنزین در موتور مذکور و در شرای  یاد شده با در نظرگرفتن اثر میزان تبخیر بنزین در مانیفولد ورودی بر 

های تجربی حاصل شد، شود و با نسبت راندمان حجمی که از پردازه دادهاین نسبت، محاسبه می

 بینی سوخت پیشجمی کل ورودی به موتور با تغییر سپس نسبت آهنگ جریان ح گردد ومقایسه می

با است. در پیشنهاد اول، دو پیشنهاد برای جبران افت قدرت ناشی از تغییر سوخت بررسی شده شود. می

ی همزمان از مخلوط دو سوخت بر قدرت خروجی بررسی و اثر استفاده ،در نظرگرفتن برخی مفروضات

ن در مخلوط انجام یی کسر جرمی بنزهیاکم بر آن محاسبه شده است. محاسبات مذکور بر پامعادالت ح

همزمان از مخلوط دو سوخت بر انرژی دردسترس بررسی شده  استفادهاثر  ،ن در ادامهیرند. همچنیگمی

 نییه بنزیه جهت رفع مقداری از افت قدرت موتورهای پایشنهاد اولین مطالعه به عنوان پیاست. ا

                                                 
1 Anti Knock 
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وتور برای جبران افت قدرت کردن م ، میزان پرخورانگردد. سپس در پیشنهاد دومگازسوزشده مطرح می

ای و متالطم متان و ایزواکتان . در فصل دوم، سرعت سوختن الیهشودناشی از تغییر سوخت محاسبه می

موتور، تغییر سرعت  شوند. با تغییر نوع سوخت و ثابت ماندن طرحمورد مطالعه قرار گرفته و مقایسه می

 ،گذاردای سبب تغییر سرعت سوختن متالطم شده و روی پارامترهای طراحی موتور اثر میسوختن الیه

اند بطور ای و متالطم این سوختها در ادبیات فن مطرح شدههایی که برای سرعت سوختن الیهلذا مدل

موارد مناسب  ،ی کاری موتورآنها و دامنهی استخراج وسیع مورد مطالعه قرار گرفته و با توجه به دامنه

برای هر  LUSIE1، نتایج حاصل از اجرای کد در انتهای فصل سوماند. برای اعمال در کد انتخا  شده

یك از دو سوخت نمایش داده شده و مقایسه گردیده است. در سرعت مربوط به بیشینه گشتاور و بیشینه 

بود، فشار داخل سیلندر، دمای مخلوط  rpm 3500ور، فشار موثر متوس  ترمزی که در موتور مذک

لنگ برای هر دو ی میلنسوخته و سوخته و همچنین کسر جرمی مخلوط سوخته شده برحسب زاویه

، بیشینه rpm 5500تا  1500ی سرعت موتور سوخت نمایش داده شده است. در نهایت، در گستره

آوانس جرقه برای هر یك از سوختها نشان داده شده  فشار سیلندر، بیشینه دمای مخلوط و همچنین میزان

 اند. و مقایسه گردیده

 

                                                 
1 Leeds University Spark Ignition Engine (LUSIE) 

 



 أ 

 
 

 
 

 

 

 فصل دوم

رفتار احتراقي با  تغييرهای افت قدرت و ريشه

 از بنزين به گاز طبيعيسوخت تغيير 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ب 

 

 

 مقدمه 2-1

 انرژی در سوختن ورسد که کاهش راندمان حجمی، سرعت بر اساس مطالعات انجام گرفته به نظر می   

     بخشدر  باشند. ابتدامی CNGی افت قدرت در اثر تغییر سوخت بنزین به ی عمدهدسترس، سه ریشه

وخت را در اثر تغییر سپردازیم و در فصل سوم میزان کاهش آنی راندمان حجمی میبه مطالعه (2-2)

جمی و ن حاندماركی از روشهای بهبود ی این بخش پرخورانی کردن به عنوان یکنیم. در ادامهمیمحاسبه 

عات و پیشنهاداتی بطور خالصه، مطال ابتدا (3-2شود. سپس در بخش )می افزایش قدرت موتور مطالعه

رعت مفصل س بطورشود و در ادامه اند، مطرح میکه برای بهبود سرعت سوختن گاز طبیعی انجام گرفته

میت آن م تا اهکنیثر تغییر سوخت را بر آن مطالعه میبررسی کرده و ابرای هریك از سوختها سوختن را 

      ی احتراق،به منظور پیشگویی خواص محتویات سیلندر طی مرحلههمچنین  بیشتر روشن گردد.

دسترس  ای و متالطم هریك از سوختهای مذکور در منابع درهایی که برای سرعت سوختن الیهمدل

ی امنهدنها و آی استخراج رار گرفته است و با توجه به دامنهاند بطور وسیع مورد مطالعه قمطرح شده

انرژی  فصل سوم میزان کاهشاند. در موارد مناسب برای اعمال در کد انتخا  شده ،کاری موتور

از  یگرد گردد و به نقش مهم آن به عنوان یكیحاسبه میم CNGدردسترس با تغییر سوخت بنزین به 

 شود.افت قدرت اشاره میهای ریشه

 

 راندمان حجمي 2-2

رگذار رمزی تاثیتهایی که در کاهش توان یكی از عمده ریشه ،همانطور که در مطالعات مذکور بیان شد   

 CNG ز سوختاراندمان حجمی است. چندین راه برای بهبود راندمان حجمی به هنگام استفاده  ،باشدمی

مانبندی زظیم تن ،اد سوپاپ ورودی در هر سیلندرمورد مطالعه قرار گرفته که عبارتند از: افزایش تعد

 ی.[ و اصالح و طراحی مانیفولد ورود74و55]پرخورانی کردن موتور گازسوز  ،[52]سوپاپها 



 ج 

معیاری از کارایی فرآیند تنفس موتور است که قدرت خروجی موتور را نیز تحت  11راندمان حجمی   

 -)در موتور اشتعال 12فیلتر هوا، کاربراتور، پروانه گازدهد. سیستم مكش موتور شامل تاثیر خود قرار می

این موارد، مقدار هوایی را که  یی ورودی و سوپاپ مكش است. همهای(، مانیفولد مكش، دریچهجرقه

کنند. راندمان حجمی تنها برای موتورهای چهار تواند مكش کند، محدود میدر یك جابجایی موتور می

شود. راندمان حجمی یك موتور تنفس طبیعی بصورت یزی دارند، استفاده میزمانه که فرآیند مكش متما

)(نسبت آهنگ جریان حجمی واقعی هوا به داخل سیلندر موتور aV  در شرای  فشار اتمسفریك و دمای

)(گیردمحی  به آهنگ حجمی مكش که توس  جابجایی پیستون انجام می dV [. 36گردد ]یف میتعر

 بنابراین داریم:

(1-2                     )                                             
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، آهنگ جرمی واقعی هوای مكش شده در واحد زمان amی فوق که در رابطه









min

kg و)( dV حجم 

a,( و rpmسرعت موتور ) N(، 3mپیستون )جابجایی  i چگالی هوای ورودی 







3m

kg است. 

  

 تعريف چگالي ورودی 2-2-1

نی( هوا زی دستگاه پمپاژ )تلمبهراندمان حجمی به عنوان معیاری از عملكرد سیلندر موتور به منزله   

ای دارد. برای برآورد این کمیت، الزم است که چگالی ورودی را به عنوان چگالی مخلوط اهیمت ویژه

   ی ورودی یا نزدیك به آن تعریف کرد. موقعی که چگالی ورودی بدین طریق تعیین تازه در دریچه

چگالی ورودی را  .شود، راندمان حجمی حاصل فق  نشانگر عملكرد پمپاژ سیلندر و سوپاپها استمی

گیری غیرممكن گیری کرد و حتی گاهی این اندازهی ورودی اندازهتوان در دریچهنمیهمیشه براحتی 

گیری کرد. وقتی چگالی در این توان در نزدیكی محل ورود هوا به موتور اندازهاست. لیكن، چگالی را می

ریان از تمامی تجهیزات سیستم گیری شود، راندمان حجمی حاصل، شاخص عملكرد جنقطه اندازه

                                                 
11 Volumetric efficiency 
12 Throttle plate 



 د 

شامل عملكرد پمپاژ خود سیلندر نیز خواهد بود. راندمان حجمی  ورودی از ورود هوا تا سیلندر و

  [.70نامند ]گیری را راندمان حجمی کلی میبراساس این روه اندازه

 براتور ووا(، کاردر موتورهای پرخورانی نشده، با تغییرات جزئی دما و فشار در فیلتر هواکش)صافی ه   

فرق  ورودی، یورودی، راندمان حجمی کلی با راندمان حجمی مبتنی بر چگالی دریچه یچندراهه

جمی کلی حدمان ری، از رانگیچندانی ندارد. در موتورهای پرخورانی نشده غالباً به علت سادگی اندازه

ی بین یرا فرقزیت چندانی ندارد شود. در موتورهای پرخورانی شده، راندمان حجمی کلی اهممیاستفاده 

   ه ن استفاددر چنین مواردی به ندرت از آشود. ( و سیلندر قائل نمیسوپر شارژر) پرخوران عملكرد

 [.70شود ]می

ای سیستم هاست زیرا محدودیت SIکمی بیشتر ازموتور  (CI)راندمان حجمی موتورهای اشتعال تراکمی 

 [.36کاربراتور و پروانه گاز کمتر است ] بطور کلی به علت غیا  CI مكش موتور
 

 اثر متغيرها بر راندمان حجمي 2-2-2

 شماتیك نمایش داده شده است (، تغییرات راندمان حجمی با سرعت موتور بطور1-2شكل ) در   

کمتر از آن  و سرعتهای بیشتر در [. راندمان حجمی در یك سرعت موتور معین، ماکزیمم است و36]

 دارند که سبب این تغییرات راندمان حجمی با متغیرهای فیزیكی فراوانی وجود یابد.می    کاهش 

طراحی موتور همچنین پارامترهای  سوخت و نوع توس راندمان حجمی  شوند.می     سرعت موتور

شود می تاثیرگذار روی راندمان حجمی در این قسمت تشریح های مهم وز متغیرشود. اثر برخی امتاثر می

[36:] 

 

 

 

 
                                 

                          



 ه 

 تابعی از سرعت موتور راندمان حجمی برحسب -(1-2شكل )                               

 ( نوع سوخت:1

خیر سر تبکراندمان حجمی به نوع سوخت، روه اختالط یا تزریق آن به هوا، نسبت سوخت به هوا،    

ا اتور یسیستم مكش و گرمای نهان تبخیر سوخت وابسته است. در موتورهایی که با کاربرسوخت در 

این  وشود یشوند، سوخت زودتر به سیستم مكش تغذیه مسیستم تزریق همراه با پروانه گاز تجهیز می

را  شود زیرا سوخت سریعتر تبخیر شده و فضای هوای ورودیامر باعث کاهش راندمان حجمی می

  زریق افتد. در سیستم تای اتفاق نمیدهد. این مشكل در حالت انژکتورهای چندنقطهیکاهش م

ه ورود ب شود و احتمال تبخیر سوخت قبل ازای، سوخت به نزدیكی سوپاپ ورودی تزریق میچندنقطه

ان ش راندمکند و موجب افزایشود. لذا فضای هوا را در مانیفولد مكش اشغال نمیسیلندر کمتر می

ر دتالفی اشود، هیچ شود. در موتورهایی که سوخت بطور مستقیم به داخل سلیندر تزریق میمی میحج

لت عراندمان حجمی به سبب تبخیر سوخت وجود ندارد. سوختهای گازی مثل متان و هیدروژن به 

. شوندیمکنند و سبب کاهش راندمان حجمی حجم مخصوص باالتر، فضای بیشتری از هوا را اشغال می

ران حجمی جب ندمانبه هنگام استفاده از این سوختها مانیفولد ورودی باید سرد شود تا مقداری از افت را

ن جربه نشاتالكل که نسبت هوا به سوخت کمتری دارند، الكل و اتیلهایی مثل متیلگردد. در سوخت

سرمایش  میزان رند لذاها گرمای نهان تبخیر باالیی دادهد که افت راندمان حجمی بیشتر است. الكلمی

معین  ر مكشتبخیری در آنها بیشتر است. این سرمایش، جریان هوایی با چگالی باالتر را در یك فشا

اری از این مقدشود که مقدار هوای بیشتری وارد سیلندر شود، بنابرکند. این وضعیت سبب میایجاد می

 شود.افت راندمان حجمی موتور جبران می

ن است که هرگاه سوخت دیرتر در سیستم مكش تبخیر شود، راندمان حجمی از بحث فوق روش   

% سوخت در 60در یك موتور کاربراتوری، حدود معتقد است که بطور کلی  13یابد. گوپتامی افزایش 

 [.36گیرد ]شود و بقیه تبخیر درحین مرحله تراکم و احتراق صورت میمانیفولد مكش تبخیر می

 

 

                                                 
13 Gupta 



 و 

 

 ر سيستم مكش:( انتقال حرارت د2

 ین وضعیتاباالتر از دمای محی  یا همان دمای هوای ورودی است، لذا  دمای سیستم مكش عموماً    

های سرعت شود. درسبب گرم شدن هوای ورودی و کاهش چگالی و درنتیجه کاهش راندمان حجمی می

 ر تماس بادتری طوالنی تر موتور، آهنگ جریان هوا در سیستم مكش پایین است، بنابراین هوا زمانپایین

 تر نسیستم مكش گرم قرار دارد و کاهش چگالی هوا سبب کاهش راندمان حجمی در سرعتهای پایی

 (، قابل مشاهده است.1-2شود. این وضعیت برای سرعتهای پایین در شكل )می

 رودید وتوان بوسیله تزریق مقدار اندکی آ  به داخل مانیفولسیستم مكش می دمای مخلوط را در

 کاهش داد و موجب بهبود راندمان حجمی شد.
 

 : 14( هم پوشاني سوپاپها3

ه و پاپ تخلیی مكش، هر دو سوی تخلیه و شروع مرحلهی مرگ باال، در انتهای مرحلهنزدیك نقطه   

است  ه ممكنباشند، در این حالت مقداری از گازهای سوختورودی در مدت زمان بسیار کوتاهی باز می

 وارد تم مكش شود. طی مرحله مكش این گازهای سوخته همراه مخلوط سوخت و هوای تازهوارد سیس

ای هر سرعتدکنند. این مشكل شوند و در واقع مقداری از فضای هوای ورودی را اشغال میسیلندر می

عت ر یك سرپوشانی سوپاپها، حادتر است. بنابراین دتر موتور به علت مدت زمان طوالنی همپایین

 شود.پوشانی سوپاپ، راندمان حجمی کم میای بزرگتر همتر و پریود زاویهیینپا
 

 :15ها( مقاومت ويسكوزی )اصطكاکي( و محدوديت4

  از آنجاییكه هوا از میان فیلتر هوا، کاربراتور، پروانه گاز، مانیفولد ورودی و سوپاپ ورودی عبور    

کند. بنابراین و همچنین موانع عبور جریان افت میکند، فشار به علت مقاومت اصطكاکی در مسیر می

شود که باعث کاهش راندمان حجمی فشار هوای ورودی به سیلندر کمتر از فشار هوای اتمسفریك می

یابد و درنتیجه در سرعتهای مقاومت ویسكوزی )اصطكاکی( با مربع سرعت جریان افزایش می گردد.می

یابد. تا حد امكان باید از حضور است، راندمان حجمی کاهش می( پید1-2باالتر همانطور که در شكل )
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های تیز در سیستم مكش پرهیز شود تا مقدار افت فشار کاهش یابد. یكی از بزرگترین ها و گوشهزانویی

محدودیتهای جریان، عبور آن از اطراف سوپاپ ورودی است. این مشكل با افزایش سطح مقطع سوپاپ 

ی صاف تواند کاهش یابد. دیوارهدو یا چند سوپاپ ورودی در هر سیلندر، میورودی یا استفاده از 

تواند کمی مقاومت اصطكاکی را کاهش دهد. در برخی موتورها و در کاربردهای سیستم مكش نیز می

ی مانیفولد مكش به منظور افزایش تالطم و اختالط بهتر سوخت و هوا، ناهموار ساخته خاص، دیواره

 مان حجمی باال در این موتورها حائز اهمیت نیست.شود، راندمی
 

 :16بندی بسته شدن سوپاپ مكش( زمان5

ی اپ مكش هنگامآل برای بستن سوپشود. زمان ایدهبسته می مرگ پایین یسوپاپ ورودی بعد از نقطه   

د، بسته شو نقطه است که فشار داخل سیلندر با فشار مانیفولد مكش برابر شود. اگر سوپاپ زودتر از این

ه ین نقطگردد. اگر سوپاپ بعد اهوای ورودی به سیلندر متوقف شده و سبب افت راندمان حجمی می

ه در ای کقطهند. نکبسته شود، هوا باالجبار به بیرون سیلندر رانده شده و دوباره راندمان حجمی افت می

ش وا افزایریان هتهای باال آهنگ جبه سرعت موتور بستگی دارد. در سرع دهد قویاًآن تعادل فشار رخ می

اهش کسیكل  گردد همچنین در سرعتهای باال زمانیافته و سبب افت فشار بزرگتر در سوپاپ ورودی می

 یابد. یابد که با دیرتر بستن سوپاپ مكش اثر این دو عامل بهبود میمی

 دن سوپاپقعیت بسته شهای پایین موتور، سوپاپ باید زودتر بسته شود. موبا این وصف در سرعت   

تی ور صنعشود. در یك موتورودی برای یك سرعت کاربردی براساس نوع استفاده از موتور طراحی می

ن کند، ایار میای از سرعت کبا سرعت ثابت، مشكلی وجود ندارد اما در یك موتور اتومبیل که در گستره

اهش کوپاپ، موقعیت ثابت زمانبندی س شود. درنهایت، حاصل انتخا  یكمسئله تا حد امكان بهینه می

ه از استفاد وتر است. راه حل این مسئله، طراحی های باالتر و پایینراندمان حجمی موتور در سرعت

 است.(VVT)  هابندی متغیر سوپاپسیستم زمان
 

 :17( تنظيم )کوک( مكش6
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ی که وند. وقتشی ایجاد میبه علت تناوبی بودن فرآیندهای موتور در مانیفولد ورودی موجهای فشار   

وجهای ولیه و ماهای فشاری موجهای شوند. پالسرسند، منعكس میموجهای اولیه به انتهای مانیفولد می

اشند یا فاز بتضعیف کنند که بستگی به این دارد که هم و یا توانند همدیگر را تقویتمنعكس شده می

 ه موجهایاشند کای بورودی و آهنگ جریان به اندازهاینكه در فاز مخالف هم باشند. اگر طول مانیفولد 

لت ین حااشود. در فشاری در سوپاپ مكش تقویت شوند، اندکی هوای بیشتر به داخل سیلندر وارد می

   فزایشگفته می شود که سیستم مكش، تنظیم یا کوک شده است و از این عمل راندمان حجمی نیز ا

عكس شده جهای منای باشد که موجهای اولیه و مون هوا به اندازهیابد. از طرف دیگر اگر آهنگ جریامی

ندمان اهش رافاز نباشند، اندکی هوای کمتر به داخل سیلندر وارد شده و موجب کدر سوپاپ ورودی هم

 رکاربرد،وتور پطول ثابتی دارد بنابراین تنها برای یك سرعت م شود. مانیفولد ورودی عموماًحجمی می

می در مان حجتنظیم نیست در نتیجه راند گیرد. در سرعتهای دیگر، سیستم کامالًمی این تنظیم صورت

 یشتر و کمتر از آن، کم خواهد شد. سرعتهای ب

 

 ( گازهای باقيمانده:7

زها در ز این گاشوند و مقداری ای گازهای سوخته از سیلندر خارج نمیتخلیه، همه یدر حین مرحله   

   اپها و یت سوپد. مقدار گازهای باقیمانده به نسبت تراکم و تاحدی به موقعافتفضای مرده به دام می

ا اشغال ده و بپوشانی آنها بستگی دارد. طی مرحله مكش، گازهای باقیمانده با مخلوط تازه قاطی شهم

داغ،  ی[، به عالوه گازهای باقیمانده36شوند ]جای هوای ورودی موجب کاهش راندمان حجمی می

  ی ان حجمدهند که این نیز منتج به کاهش راندمدی را گرم کرده و چگالی آنرا کاهش میهوای ورو

 ه این امرکشوند گردد، از طرفی گازهای باقیمانده در اثر این انتقال حرارت، سرد شده و متراکم میمی

جمی حمان اندداخل سیلندر وارد شود و درنتیجه اندکی بهبود در ر دهد که هوای بیشتری بهاجازه می

 .[70ایجاد شود، بنابراین دمای گازهای باقیمانده تاثیری در افت راندمان حجمی ندارد ]

 (:EGR) 18( بازگرداني گاز خروجي8
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ر اگزوز ژن را دشود، اکسیدنیتروهای مدرن استفاده میبازگردانی گاز اگزوز که در موتور اتومبیل   

اهد. کا میرا کاسته، با افزایش دمای آن چگالی ر دهد. این امر مقدار فضای هوای ورودیکاهش می

 شود.، راندمان حجمی کم میEGRبنابراین با حضور 
 

 19پرخوراني 3-2-2

شار ف ،کمپرسور نامیم که در آن با استفاده ازیك موتور چهار زمانه را هنگامی پرخورانی شده می    

 توربینی که به نامیموقتی پرخورانی شده میورودی بیشتر از فشار اتمسفریك باشد. موتور دو زمانه را 

دون بکه با گازهای اگزوز کار کند مجهز باشد. پرخورانی یك روه افزایش قدرت خروجی موتور 

خلوط ی از مباشد. با افزایش چگالی مخلوط ورودی به سیلندر مقدار بیشترافزایش حجم و وزن آن می

وان با تشود. چگالی ورودی را میری تولید میگردد و قدرت بیشتدر کورس مكش وارد سیلندر می

اد. در دفزایش ای یك کمپرسور افزایش فشار هوا یا مخلوط ورودی به باالتر از فشار اتمسفریك بوسیله

زبان  یا به یابی به قدرت بیشتر با مصرف مقدار بیشتر سوختواقع هدف اصلی از پرخورانی کردن دست

وع آرایش ن( چند 2-2باشد. شكل )یك قدرت خروجی معین می دیگر کاهش وزن و حجم موتور برای

 شوند:دهد که بطور مختصر تشریح میموتور، کمپرسور و توربین را نشان می

ورهای ز موتاموتور با کمپرسور در غیا  توربین. موتورهای دوزمانه پرخورانی نشده و بسیاری  الف(

 اند.پرخورانی شده هواپیما و دیزلی از این نوع

سور از کمپر شود. محورموتور با کمپرسور کوپل شده به توربینی که توس  گازهای اگزوز رانده می ب(

ند، موتور جداست و توربین و کمپرسور محور مشترکی دارند. موتورهایی که چنین آرایشی دار

کم است. اقه ترشوند. نوع رایج دیگری از آرایش ) (، شامل دوطبموتورهای توربوشارژر شده نامیده می

وربین تور با ای که تراکم مرحله اول توس  کمپرسور هم محدر واقع نوعی سیستم با کمپرسور دومرحله

ه رواج وزماندو تراکم مرحله دوم توس  کمپرسور مرتب  با محور موتور است. این آرایش در موتورهای 

و  سرعتها یرا در گستره تواند عمل روبشای موتور نمیدارد زیرا در آرایش ) ( تراکم یك مرحله

 [.43بارها بطور صحیح انجام دهد ]
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 -وتورب» شوند. موتور هواپیمایکمپرسور، موتور و توربین همه توس  چرخ دنده بهم درگیر می ج(

 [.78رایت نمونه رایجی از این نوع است ]« مرکب

ز ده، اشوا متراکم آورد. هنوع مولد گاز، دراین حالت موتور فق  کمپرسور را به حرکت درمی د(

نیروگاه  آورند.شود و گازهای اگزوز یك توربین قدرت را به حرکت در میکمپرسور وارد موتور می

 باشد. [ از این نوع می44« ]اوریون»آزمایشی 

 رتی بعد ازتوان با استفاده از یك مبدل حراشود، میبطور کلی وقتی کمپرسوری بكار گرفته می   

ند، اگزوزیهایی که دارای توربین ای کمپرسور را خنك کرد. همچنین در آرایشکمپرسور، هوای خروج

ظیر نافه بار، ای برای افزایش قدرت خروجی نیروگاه در حالت اضسوز به عنوان وسلیهپس استفاده از 

توربین  وتور ومسوز، اتاقك احتراقی است که بین حالت بلند شدن هواپیما، پیشنهاد شده است. اتاق پس

 [. 70قرار دارد، لیكن چنین آرایشی هنوز رواج تجاری نیافته است ]

 باشد:ها به شرح زیر میگذاری(، عالمت2-2در شكل )   

 د.واهد بو: ورود به کمپرسور، در اکثر موارد شرای  در این نقطه نزدیك به شرای  محی  خ1نقطه 

 : خروجی کمپرسور و ورودی خنك کن نهایی2نقطه 

 ستم ورودی موتور: سی jنقطه 

 : سیستم تخلیه )اگزوز( موتور eنقطه 

 : جعبه شیپور توربین3نقطه 

 ند.کیه می: تخلیه توربین در اکثر موارد، توربین، گاز اگزوز را در فشار اتمسفر یك تخل4نقطه 

 : ورود خنك کننده به خنك کن نهایی یا میانیwنقطه
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 در انواع روشهای پرخورانی وتور و توربینم -آرایشهای مختلف کمپرسور -(2-2شكل )

 

 های آنای و محدوديتجرقه -پرخوراني موتور اشتعال 2-2-3-1

   قدرت خروجی افزایش  از نظر تئوری کردن موتور و افزایش فشار ورودی مخلوط، یبا پرخوران   

الی مخلوط محدودیتهایی وجود دارند که باید به آنها توجه شود. با افزایش فشار ورودی، چگ یابد، امامی

شود که بیشتر، گرمای باالتری در سیلندر تولید می مخلوط ورودی به سیلندر بیشتر و به سبب مصرف

به موتور گردد. همچنین فشار  صدمه موجب سیستم خنك کننده ممكن است قادر به مهار آن نباشد و

د سیلندر موتور بایدر نتیجه جهت تحمل آن،  شودورودی باالتر باعث افزایش بیشینه فشار سیكل می



 ل 

افزایش میل به شود داشته باشد. محدودیت مهم دیگری که مطرح میاستحكام و مقاومت باالتری 

 گردد.باشد که موجب اتالف فراوان توان و همچنین آسیب جدی به پیستون میمی 20کوبش

سیكل  اروری است که بیشینه فشی شده، ضردر موتور پرخوران کوبشبرای دوری جستن از اثرات    

 ر وبش بیشتبه ک و تمایل یابدخیر در اشتعال کاهش میٔ  کاهش یابد، زیرا در بیشینه فشار باالتر طول تا

ه نسبت سیكل ب توان کم کرد، از طرفی راندمان. بیشینه فشار سیكل را با کاهش نسبت تراکم میشودمی

یژه وسوخت  کاهش و مصرف تراکم وابسته است، با کم کردن نسبت تراکم، راندمان حرارتی موتور

مر اکه این  اهش دادتوان با ریتارد کردن آوانس جرقه کیابد. بیشینه فشار سیكل را همچنین میافزایش می

 [.36گردد ]میمنتهی به کاهش قدرت شود که موجب احتراق ضعیفتر می

ط مخلو باشد. در شرای  نزدیك بهبه نسبت سوخت به هوا نیز وابسته می کوبشتمایل به    

نظر  این بهشود، بنابرحاصل می کوبشاستوکیومتریك با میزان هوای کمتر )مخلوط کمی غنی( قویترین 

ا کرد ام یرخورانرسد با استفاده از مخلوط خیلی فقیر یا خیلی غنی می توان با اطمینان موتور را پمی

ظر ی از نمخلوط خیلی غناستفاده از مخلوط خیلی فقیر باعث اتالف زیاد توان شده و استفاده از 

 [.36اقتصادی مقرون به صرفه نیست ]

بجز در  شوندمی یای به میزان کمی پرخورانرقهج -با در نظرگرفتن فاکتورهای فوق، موتورهای اشتعال   

هم و راندمان و مصرف اقتصادی سوخت چندان م که قدرت خروجی در اولویت نخست باشدمواردی 

 د.شونمی ینرمال پرخوران ای درحدای هواپیما و ماشین مسابقهجرقه -نباشند. موتورهای اشتعال

برای حصول قدرت خروجی بیشتر توس  پرخورانی کردن و بدون اتالف راندمان و با مصرف    

آوردن  خیر در اشتعال مهار کرد. با پایینٔ  اقتصادی سوخت، باید تمایل به کوبش را با افزایش طول تا

خیر در اشتعال ٔ  یابد و پریود تاای آخرین بخش مخلوط نسوخته کاهش میدمای مخلوط ورودی، دم

توان با افزودن کمی تترا اتیل سر  به سوخت موجب افزایش طول گردد. همچنین میتر میطوالنی

خیر در اشتعال شد. تزریق آ  )اسپری کردن آن( در مانیفولد ورودی موتور نیز باعث کاهش تمایل ٔ  تا

  خیر در اشتعال افزایش و دما کاهش ٔ  های شیمیایی، پریود تابا شرکت آ  در واکنششود، به کوبش می

بندی جرقه، گرفت که با کاهش نسبت تراکم، ریتارد کردن زمانتوان نتیجهیابد. بدین ترتیب میمی
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خیر در ٔ  های غنی، بهره بردن از سوختهایی با عدد اکتان باالتر و افزایش دادن پریود تااستفاده از مخلوط

 [.36ای را با ایمنی پرخورانی کرد ]جرقه -توان موتورهای اشتعالاشتعال، می

نفس طبیعی تای پرخورانی شده و جرقه –های عملكرد موتورهای اشتعال(، مشخصه3-2در شكل)   

   درت خروجی [. اثر مفید پرخورانی کردن موتور بر فشار موثر متوس  ترمزی و ق36اند ]مقایسه شده

ر ی بیشتی موتور پرخورانی شده کمخوبی نمایان است، در عین حال مصرف سوخت ویژه ترمزی براهب

  است.

 

 

 

                                 

 

 

 

  -(3-2شكل )

 شده و تنفس طبیعیپرخورانی SIمفایسه عملكرد موتورهای 

 

 دخيل در افزايش قدرت خروجي توسط پرخوراني عوامل 2-2-3-2

 ايش فشار ورودی مخلوط( افز1

ا که ب ستا ترین دلیل افزایش قدرت خروجی موتورهای پرخورانی شده، افزایش چگالی مخلوطعمده   

 نیز وطدمای مخل، تراکمگردد. اما در اثر افزایش فشار ورودی مخلوط بوسیله کمپرسور حاصل می

به رود بل از وکاری مخلوط قن خنكبنابرای شود.د و از افزایش چگالی مقداری کاسته مییابافزایش می

ی وان خروجتمخلوط موثر و با تقلیل تمایل به کوبش سبب افزایش  چگالیتواند در بهبود میسیلندر 

 شود. 

 ( پرشدن بيشتر فضای سيلندر2



 ن 

ه به خوبی ، گازهای سوختیابدافزایش میو فشار داخل سیلندر  از آنجاییكه فشار ورودی مخلوط   

ا رلی باال با چگا شود. این وضعیت پرشدن بهتر سیلندرکسر گازهای باقیمانده نیز کم می شود وتخلیه می

 گذارد.    گردد. درنتیجه روی افزایش قدرت خروجی اثر مثبت میموجب می

 ( کار مثبت تبادل گاز3

، بادل گازتد ی فرآینباشد بنابراین در طتنفس طبیعی، فشار ورودی کمتر از فشار تخلیه می با در موتور   

 لیه استشار تخشار ورودی بیشتر از فگیرد. در حالیكه در موتور پرخورانی شده، فکار منفی انجام می

هر دو  لیه در. اگرچه درخالل مرحله تخگیردراین در حین فرآیند تبادل گاز، کار مثبت صورت میبناب

ی ر در طکند اما فشاحرکت میشده، پیستون بر خالف فشار پشت آن  یموتور تنفس طبیعی و پرخوران

 شود وال میبیشتر است، بنابراین انرژی بیشتری به پیستون ارس ی شدهمرحله مكش در موتور پرخوران

 [.36گردد ]قدرت بیشتری حاصل می
 

 اصالحات الزم برای موتور پرخوراني شده 2-2-3-3

ات زیر شده، اصالح یخورانبه منظور جلوگیری از بروز مشكل و تداوم عملكرد مناسب موتور پر   

 [:36شوند ]روی موتور توصیه می

رده از فضای م ی بهتر گازهای سوختهافزایش یابد تا فرصت تخلیه دطول هم پوشانی سوپاپ بای -1

 ایجاد شود.

، SIتور ه کوبش در موبنسبت تراکم باید کاهش یابد تا عالوه بر تقلیل تمایل  حجم مرده با افزایش -2

 و مكانیكی موتور کاهش یابد. بار حرارتی 

 بندی جرقه باید ریتارد شود.، زمانSIه منظور کاهش بیشینه فشار سیكل در موتور ب -3

شتر سوخت، سیستم تزریق سوخت باید ( برای مهیا شدن مقدار بیCIدر موتور اشتعال تراکمی ) -4

بیعی طور تنفس ر موتبكاررفته د یزهاصالح شود. برای این امر نیاز به نازلی با سطح مقطع بزرگتر از اندا

 است.

وربوشارژ ی بیشتری برای تر موتورهای توربوشارژ، سوپاپ تخلیه باید کمی زودتر باز شود تا انرژد -5

 .تلفات گرمایی باید عایق بندی شودمهیا گردد، همچنین مانیفولد خروجی به منظور کاهش 
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Abstract: 
 

   In this work, the volumetric efficiency and the brake power are determined by 

experimental results according to fuel conversion efficiency and brake mean effective 

pressure at wide open throttle (WOT) conditions for a bi-fuel spark ignition petrol-base 

engine that in open literature and specially inland literature has not been fully clarified the 

variations of the parameters due to changing the fuel. In next step, the inhaled energy ratio 

of CNG to gasoline has been determined and the effect of changing fuel on the inhaled 

energy reduction as the main reason of the power reduction has been shown. Then, the 

ratio of volumetric efficiency of CNG to that of gasoline has been theoretically calculated. 

Also in the calculation, the effect of gasoline vaporization in the intake manifold has been 

considered and the ratio of the volumetric efficiency was compared with that one obtained 

by averaging over the all volumetric efficiency ratios (from processing the experimental 

data). Afterwards the ratio of the total volumetric flow rates were calculated and predicted. 

In next stage, two suggestions for compensation of the power reduction were introduced. 

In the first suggestion, the effect of simultaneous usage of two fuels on the brake power 

and the inhaled energy was studied. The calculations were based on gasoline mass fraction 

in the fuel mixture. Engine supercharging to compensate the power reduction due to 

changing fuel was considered as the second suggestion. 

   For prediction of the cylinder charge properties during the combustion stroke, the 

available models of laminar and turbulent burning velocities have been studied and proper 

models for methane and isooctane were included in the LUSIE code. Running the code, 

cylinder pressure, burned and unburned mixture temperatures and burned mass fraction 

versus crank angle at 3500 rpm, also peak cylinder pressure, maximum burned gas 

temperature and proper spark advance versus engine speed were obtained. 
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