تغييرات سيكلي احتراق در يک موتور اشتعال جرقهاي با سوخت
گازطبيعي
1ابراهيمي

رحيم

چكيده
تغييرات سيکلي احتراق يکي از مشخصهي برجسته کارکرد موتور اشتعال جرقهاي است که مشکالت اساسي براي
 تغييرات سيکلي ياد شده توسط اندازهگيري فشار داخل سيلندر براي، در اين مطالعه.کنترل موتور ايجاد ميکند
 نتايج نشان داد که شکل منحني ضريب تغييرات فشار داخل سيلندر بر.سوخت گازطبيعي مورد بررسي قرار گرفت
 اين. موقعيت سه نقطه قابل توجه است، بر روي اين منحني.حسب زاويه ميللنگ مستقل از شرايط آزمايش ميباشد
 همچنين نتيجهگيري شد که تغييرات. کسر جرم سوختي است05%  انتهاي احتراق و،سه نقطه برابر با شروع احتراق
سيکلي فشار موثر متوسط نشانگري با افزايش نسبت همارزي در محدودهي ميزان کم مخلوط کاهش و در محدودهي
، هنگاميکه نسبت همارزي و زمان جرقه براي حداکثر گشتاور تنظيم شده باشد.ميزان باالي مخلوط افزايش مييابد
 اثر تاخير جرقه از زمان جرقهي داراي بيشترين گشتاور و مخلوط ميزان باال.تغييرات سيکلي داراي حداقل مقدار است
بر روي تغييرات سيکلي به ترتيب بيشتر از آوانس جرقه از جرقهي داراي بيشترين گشتاور و مخلوط ميزان کم
.است
 فشار سيلندر، گازطبيعي، موتور اشتعال جرقهاي، تغييرات سيکلي: كلمات كليدي

Cycle to Cycle Combustion Variations in a Spark
Ignition Engine Fuelled with Natural Gas
Rahim Ebrahimi
ABSTRACT
Cycle to cycle combustion variability is a prominent characteristic of spark ignition engine that makes the
engine very difficult to control. In this study, the combustion pressure fluctuations in a spark ignition engine
fueled with natural gas were investigated. The results showed that the shape of coefficient of variation in the
cylinder pressure versus crank angle is independent of the experimental conditions. Three points of this
curve are important. They correspond to the combustion beginning, combustion end and 50% mass fraction
burned. The results also showed that the cycle to cycle variations indicated mean effective pressure decrease
as the equivalence ratio increased in the lean mixture region, and increase as the equivalence ratio increased
in the rich mixture region. The cylinder pressure cyclic dispersion showed that the combustion stability is
optimum for spark timings and equivalence ratio corresponding to maximum torques. The effect of retarding
the spark timing from maximum torque timing and rich mixture on cycle to cycle variations are respectively
higher than the effect of advancing the spark timing from maximum torque timing and lean mixture.
KEYWORDS : Cyclic variability, Spark ignition engine, Natural gas, Cylinder pressure
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 -1مقدمه

از شمع را افزيش داد .اما بايد يادآور شد که اين کار باعث
کاهش طول عمر شمع ميشود -3 .تغييرات موجود در مقدار

بدليل وجود مشکالت در کارکرد مناسب موتور اشتعال

گازهاي باقيمانده در داخل سيلندر  -1تغييرات آيروديناميکي

جرقهاي تا کنون تحقيقات زيادي بر روي اين موتور انجام شده

مخلوط داخل سيلندر در طول فرايند احتراق -1تغيير توزيع

است .هنوز هم مشکل ناپايداري سيکلي بر روي موتورهاي

مقدار سوخت در اطراف شمع -6تغيير در توزيع سوخت و هوا

امروزي ديده ميشود .حتي در شرايط ثابت کاري موتور،

در داخل سيلندر  -7به علت تغيير در جرم سوخت و هواي

فرايند احتراق در هر سيکل به طور مشابه سيکل قبلي توسعه

ورودي و همچنين گازهاي باقيمانده در داخل سيلندر ،نسبت

نمييابد .اين امر موجب تغيير در نمودار سيکلهاي متوالي

همارزي يک سيکل به سيکل ديگر تغيير مييابد .براي کاهش اين
4

فشار ميگردد .پديده تغييرات سيکلي در موتور اشتعال جرقهاي

تغييرات ميتوان آشفتگي را در موتور افزايش داد .اما بايد

از زمان ظهور اين موتور ديده شده است .اين ناپايداري موجب

يادآور شد که افزايش آشفتگي بازده حجمي موتور را کاهش

نوسان در توان خروجي و کسر جرم سوختي ميشود .اين امر

ميدهد .اين عوامل ميتواند منجر به اين نتيجهگيري شود که

نتيجه ميشود که گشتاور موثر متوسط  %42کاهش و مصرف

تغييرات سيکلي در موتور اشتعال جرقهاي قابل حذف شدن

مخصوص سوخت  %6افزايش را نشان دهد [ .]12همچنين ،با

نميباشد ،بلکه فقط ميتوان آنرا به حداقل رساند .اين موضوع

وجود ناپايداري سيکلي کنترل دقيق بر عملکرد موتور و کوبش

توسط دي و همکاران [ ]6مورد بررسي و تاييد قرار گرفته

ناممکن ميباشد .بر اين اساس ،ميتوان نتيجهگيري کرد که

است .بر اين اساس ،يافتن شرايطي که موتور اشتعال جرقهاي

ناپايداري سيکلي يکي از مشکالت اصلي در موتور اشتعال

داراي حداقل تغييرات سيکلي است مورد توجه محققين ميباشد.

جرقهاي است [ .]11بنابراين ،براي از بين بردن عامل پيدايش

ميانگين فشار داخل سيلندر براي تعيين شروع و انتهاي

ناپايداري سيکلي در موتور ،مطالعه بر روي تغييرات سيکلي از

احتراق در اکثر کارهاي تحقيقاتي بر روي موتورهاي احتراق

مسائل جداناپذير توسعهي موتور اشتعال جرقهاي ميباشد .دو

داخلي مورد توجه قرار ميگيرد [ .]17[ ،]13[ ،]1[ ،]4[ ،]1اکثر

روش براي بررسي تغييرات سيکلي مورد استفاده قرار

روشهاي مورد استفاده توسط محققين در تعيين شروع و

ميگيرد .در اولين روش ،موقعيت و تغييرات شعلهي احتراق

انتهاي احتراق در مرجع [ ]19به طور مختصر توضيح داده شده

توسط اشعه ليزر اندازهگيري ميشود [ .]42در حالي که در

است .با وجود اختالف در روشهاي موجود براي تعيين شروع

دومين روش ،اندازهگيري فشار داخل سيلندر براي بررسي

و انتهاي احتراق ،اما در تمام اين روشها از ميانگين فشار

تغييرات سيکلي استفاده ميشود .در هر صورت ،روش دوم

سيلندر استفاده ميشود .بنابراين در اين روشها ،با گرفتن

بيشتر معمول ميباشد.

ميانگين از فشار داخل سيلندر به طور کلي از پديدهي تغييرات

داليل پيدايش تغيير سيکلي در موتور اشتعال جرقهاي را

سيکلي چشم پوشي ميشود .اين امر موجب بروز خطا در

ميتوان در  7مورد خالصه نمود [ -1 .]11[ ،]9بهعلت تغيير

تعيين شروع و انتهاي احتراق ميگردد .بر اين اساس ،ارائهي

فشار موجود در درگاه ورودي ،دبي سوخت و هواي ورودي

يک روشي که تغييرات سيکلي را نيز در تعيين پارامترهاي

دچار تغيير ميگردد .اين امر موجب تغيير جرم سوخت و هواي

احتراق در نظر بگيرد ضروري به نظر ميرسد.

موجود در داخل سيلندر ميشود .براين اساس ،فشار و درجه
حرارت داخل سيلندر در ابتداي کورس تراکم تغيير مينمايد.
يادآوري ميشود که تغيير فشار و درجه حرارت در ابتداي
کورس تراکم ،موجب تغيير فشار و درجه حرارت در زمان
جرقهزني شمع ميگردد -4 .پيش انداختگي مکشي تحت تاثير
تغييرات فشار درگاه ورودي و پيش انداختگي لنگري تحت تاثير
تغييرات سرعت دوراني ميللنگ موتور ميباشد .اين امر موجب
تغييرات پيش انداختگي جرقهاي 1ميگردد .يادآوري ميشود که
سرعت دوراني ميللنگ موتور و همچنين فشار درگاه ورودي
موتور از يک سيکل به سيکل ديگر ثابت نميباشد .در هر
صورت ،براي کاهش تغييرات سيکلي ميتوان انرژي آزاد شده
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براي بررسي شدت تغييرات سيکلي ،از پارامتر ضريب
تغيير 3طبق رابطهي شماره ( )1استفاده ميگردد [.]1
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که در آنجا  nبرابرر تعرداد سريکل xi ،دادههراي يرک سرري از
پررارامتر سرريکلهررا و  xميررانگين دادههررا اسررت x .مرريتوانررد
پارامترهاي همچون فشرار سريلندر و يرا فشرار مروثر متوسرط
سيلندر باشد.
مارک [ ]13به بررسي عملکرد ،آلودگي و تغييرات سيکلي
يک موتور اشتعال جرقهاي پرداخت .گازطبيعي و بنزين
سوختهاي بودند که براي تحقيق انتخاب شدند .براي سه
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موقعيت مختلف دريچه گاز ،تغييرات سيکلي فشار بيشينه ،فشار

پيستون در کورس مکش در نقطهي مرگ پايين قرار دارد ،فشار

موثر متوسط نشانگري 1و مدت احتراق مورد ارزيابي قرار

مطلق داخل سيلندر بدست آورده شد [ .]16تعيين زاويه ميللنگ

گرفته شد .ليتک و همکاران [ ]12به مطالعهي تغييرات سيکلي

توسط يک زاويه سنج ساخته شدهي شرکت کيستلر به مدل

فشار بيشينه همراه با موقعيت آن براي سه زمان مختلف جرقه

( 4613ب )1انجام شد .تغيير زاويه جرقهزني به طور دستي با

پرداختند .هينز [ ]9به بررسي تغييرات سيکلي يک موتور

جابجايي موقعيت کويل انجام ميگيرد .جزئيات بيشتر تجهيزات

اشتعال جرقهاي با سوخت بنزين در کارکرد بدون بار پرداخت.

آزمايشگاهي در مرجع [ ]13آورده شده است.

در پايان نتيجه گيري شد که تغيير مقدار سوخت ،هوا و گازهاي

جدول ( :)1ترکيبات اصلي تشکيل دهنده گاز طبيعي مورد آزمايش

باقيمانده در داخل سيلندر تاثير قابل توجهي بر روي تغييرات
سيکلي احتراق دارد .تاثير تغيير مقدار گازهاي باقيمانده بر
روي تغييرات سيکلي احتراق بيشتر از تغيير مقدار هوا و
سوخت تخمين زده شد .در حالي که ،تغيير مقدار سوخت و هوا
بر روي تغييرات سيکلي احتراق يکسان بدست آمدند.
با بررسي کارهاي انجام شده ،ديده ميشود که هنوز
تغييرات سيکلي به خوبي در موتور اشتعال جرقهاي بويژه براي
سوخت گاز طبيعي گزارش نشده است .بر اين اساس در اين
تحقيق به بررسي تغييرات سيکلي پارامترهاي همچون فشار
سيلندر ،گرماي آزاد شده و فشار موثر متوسط نشانگري
پرداخته شده است.

 -2تجهيزات آزمايشگاهي
شکل ( )1طرحوارهي موتور آزمايشي است که قطر سيلندر،
کورس پيستون ،طول سمبه و نسبت تراکم آن به ترتيب برابر
 76/7ميليمتر 71 ،ميليمتر 141 ،ميليمتر و  9/6است .از شکل
ديده ميشود که هواي مکيده شده به داخل سيلندر موتور از
داخل دو مخزن براي کاهش آشفتگي و از يک دبي متر خطي
براي اندازهگيري مقدار هواي ورودي عبور داده ميشود .در
مسير عبور جريان هوا ،سوخت گاز طبيعي توسط يک مخلوط
کننده با هوا ترکيب ميگردد .مخلوط کنندهي سوخت-هوا ،يک
استوانهي تو خالي بوده که در داخل آن سوراخهاي به قطر يک
ميليمتر وجود دارد .از يک دبي متر و کنترل کنندهي گازطبيعي،
مقدار سوخت مخلوط شده با هوا کنترل و اندازهگيري ميشود.
جدول ( )1مشخصات سوخت گاز طبيعي استفاده شده را نشان
ميدهد .نسبت همارزي عالوه بر اينکه با داشتن دبي سوخت و
هوا قابل تخمين ميباشد ،از يک حسگر اکسيژن نيز براي بدست
آوردن آن استفاده شده است .يک پيزوالکتريک ساخته شدهي
شرکت کيستلر 1به مدل ( 7261ب) براي اندازهگيري فشار داخل
سيلندر انتخاب شد .نظر به اينکه فشار سنج پيزوالکتريک مقدار
فشار نسبي داخل سيلندر را نشان ميدهد ،فشار درگاه ورودي
توسط يک فشار سنج مطلق اندازهگيري شد .با مساوي قرار
دادن فشار داخل سيلندر با فشار درگاه ورودي هنگاميکه
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ترکيب

فرمول شيميايي

درصد حجمي

متان

CH4

13/1

اتان

C2H6

3/6

پروپان

C3H8

2/7

بوتان نرمال

C4H10

2/4

پانتن

C5H12

2/1

نيتروژن

N2

12/1

کربن دياکسيد

CO2

1/1

 -3نتايج و بحث
 -1-3تغييرات سيكلي فشار سيلندر
شکل ( )4تغييرات  42سيکل متوالي فشار را بر حسب حجم
سيلندر نشان ميدهد .ديده ميشود که تغييرات سيکلي احتراق
به روشني بر روي تغييرات فشار اندازهگيري شده از داخل
سيلندر نمايان است .بر اين اساس ،تغييرات سيکلي احتراق به
طور مستقيم عملکرد موتور را تحت تاثير قرار خواهد داد.
شکل ( )3ضريب تغيير فشار سيلندر بر حسب زاويه
ميللنگ را نشان ميدهد .از اين شکل نتيجه ميشود که مقدار
ضريب تغيير فشار سيلندر در کورس مکش با وجود پايين
بودن فشار سيلندر ،باال ميباشد .اين امر به علت وجود نويز در
فشار اندازهگيري است .ضريب تغييرات فشار داخل سيلندر در
طول مکش تا زاويهي حدود  92درجه ميللنگ تا مقدار %14
افزايش پيدا ميکند و بعد از آن به حداقل مقدار خود که برابر
 %2/1است کاهش مييابد .اين کاهش ضريب تغيير به علت
افزايش فشار داخل سيلندر ميباشد .با مقايسه چگونگي
تغييرات وارون ميانگين و ضريب تغيير فشار سيلندر ،ديده
ميشود که چگونگي تغييرات اين دو پارامتر در اين بازهي
زاويه ميللنگ يکسان ميباشد .بعد از شروع احتراق ،ضريب
تغيير به شدت افزايش يافته تا به حداکثر مقدار خود که نزديک
به  %11/7است برسد .بعد از اين نقطه ،ضريب تغيير بعلت باال
بودن تغييرات سيکلي در فرايند احتراق کاهش مييابد تا دوباره
به يک نقطه حداقل که برابر  %1/1است برسد .بعد از اين مرحله،
ضريب تغيير فشار سيلندر دوباره شروع به افزايش مييابد .با
مقايسهي چگونگي افزايش تغييرات عکس ميانگين و ضريب
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تغيير فشار سيلندر بعد از باز شدن سوپاپ خروجي ،ديده

يکسان ميباشد .

ميشود که چگونگي تغييرات اين دو پارامتر در اين بازه نيز

شکل ( :)1طرحوارهي موتور
-1موتور -4دينامومتر -3دورسنج -1کنترلر دينامومتر -1مخلوط کننده سوخت-هوا -6اولين مخزن ميرايي آشفتگي هواي ورودي -7دومين مخزن
ميرايي آشفتگي هواي ورودي -1دبي متر خطي هوا -9همگرا کننده جريان ورودي -12فشار سنج -11مخزن گاز طبيعي -14سوپاپ تنظيم کننده
فشار -13دبي متر و کنترل کننده دبي سوخت وروردي -11سنسور اکسيژن -11کامپيوتر -16دلکو -17کويل -11شمع و فشار سنج پيزوالکتريک
-19زاويه سنج -42تنظيم کننده سيگنال -41تقسيم کننده جريان -44دستگاه ثبت دادهها -43تقويت کننده

با انجام آزمايش در شرايط کاري مختلف (زمان جرقه بين

در حالي که انتهاي احتراق برابر نقطه بدست آمده از بهم

 41تا  62درجه قبل از نقطه مرگ باال ،نسبت همارزي بين 2/7

رسيدن محور افقي با خط مماسي است که در سمت چپ منحني

تا 1/3و دور ميللنگ بين  1222تا  1222دور در دقيقه) ديده

رسم شده است .خط مماس داراي بيشينه شيب ميباشد [،]7

ميشود که شکل منحني ضريب تغيير فشار داخل سيلندر بر

[ .]11موقعيت شروع و انتهاي احتراق بدست آمده از منحني نرخ

حسب زاويه ميللنگ يکسان باقي ميماند .به عبارت ديگر نوع

گرماي آزاد شده با موقعيت دو نقطهي کمينه موجود بر روي

تغيير منحني ضريب تغيير فشار داخل سيلندر بر حسب زاويه

منحني ضريب تغيير فشار سيلندر مقايسه ميشود .اين مقايسه

ميللنگ با تغيير نسبت همارزي ،زمان جرقهزني و سرعت

نشان ميدهد که نقطهي کمينه اول منحني ضريب تغييرات فشار

دوراني موتور ثابت باقي ميماند .بر اين اساس نتيجهگيري

سيلندر برابر شروع احتراق و نقطهي کمينه دوم منحني ضريب

ميشود که چگونگي تغيير منحني ضريب تغيير فشار داخل

تغييرات فشار سيلندر برابر انتهاي احتراق ميباشد .حداکثر

سيلندر بر حسب زاويه ميللنگ به شرايط آزمايش بستگي

اختالف بين شروع احتراق با کمينه اول منحني ضريب تغيير

ندارد .در هر صورت ،ديده ميشود که موقعيت پيدايش دو نقطه

فشار سيلندر و انتهاي احتراق با کمينه دوم منحني ضريب

کمينه و يک نقطه بيشينه بر روي منحني ضريب تغيير فشار

تغيير فشار سيلندر در شرايط کاري مختلف (زمان جرقه بين

سيلندر بر حسب زاويه ميللنگ به شرايط کاري موتور بستگي

 41تا  62درجه قبل از نقطه مرگ باال ،نسبت همارزي بين 2/7

دارد .براي جداسازي دو نقطهي حداقل ،آنها را به ترتيب

تا 1/3و دور ميللنگ بين  1222تا  1222دور در دقيقه) دو

پيدايش بر روي منحني ضريب تغيير فشار سيلندر ،نقطهي اول

درجه ميللنگ بدست آمد .با مقايسه دوباره منحني ضريب

و دوم حداقل ناميده ميشود .براي بررسي اين دو نقطه ،شروع

تغيير فشار سيلندر در شکل ( )3با نرخ گرماي آزاد شده از

احتراق و همچنين انتهاي احتراق توسط منحني نرخ گرماي آزاد

داخل سيلندر در شکل ( )1ميتوان نتيجهگيري کرد که نقطهي

شده بدست ميآيد (شکل ( .))1شروع احتراق برابر  %42بيشينه

بيشينه منحني ضريب تغيير فشار برابر نقطهي بيشيه نرخ

نرخ انرژي آزاد شده از سيلندر در نظر گرفته ميشود [.]11[ ،]1

گرماي آزاد شده است .يادآوري ميشود که نقطهي بيشينه نرخ
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گرماي آزاد شده را ميتوان برابر  12%جرم سوخت سوخته

کرد که براي  162سيکل متوالي حداکثر اختالف بين فشار

شده در نظر گرفت .حداکثر اختالف بين بيشينه منحني ضريب

بيشينه سيلندر برابر  42/3 barو بين موقعيت ظهور فشار

تغييرات فشار داخل سيلندر با بيشينه نرخ گرماي آزاد شده با

بيشينه برابر  11درجه ميل لنگ است .شکل همچنين نشان

تکرار آزمايش در شرايط مختلف (زمان جرقه بين  41تا 62

ميدهد که با کاهش فشار بيشينه سيلندر ،موقعيت ايجاد آن به

درجه قبل از نقطه مرگ باال ،نسبت همارزي بين  2/7تا  1/3و

تاخير خواهد افتاد .اين نتيجه مشابه نتيجه گزارش شده توسط

دور ميللنگ بين  1222تا  1222دور در دقيقه) برابر  3/1درجه

مرجع [ ]1است .همچنين مشخص ميشود که با تاخير ظاهر

ميللنگ بدست آمد.

شدن فشار بيشينه ،مقدار فشار بيشينه کاهش مييابد .اين
54

مسئله به اين مورد اشاره ميکند که زمانيکه بيشينه فشار دور

45

از نقطه مرگ باال پيدا شود انبساط حجم سيلندر موجب کاهش

N=3300 rpm

 1

فشار داخل سيلندر )(bar

SA=45°BTDC

36
27
18
9
0
450

360

90

180

270

0

3

حجم داخل سيلندر) (cm

براي  25سيکل متوالي
14

3

ضريب تغييرات فشار سيلندر

ضريب تغييرات فشار سيلندر ()%

معکوس ميانگين فشار سيلندر )(1/bar

12
10

2
8

1.5
6
1
4

N=3300 rpm

0
720

2

 1

SA=45°BTDC
600

480

360

240

نشود .همچنين ميتوان به اين موضوع اشاره کرد که وقتي
نقطه بيشينه در نزديکي نقطه مرگ باال ظاهر شود فاصله بين
شروع احتراق و نقطه بيشينه کوتاه خواهد بود .اين کوتاهي
زمان احتراق ،موجب ميشود که احتراق نزديک به حجم ثابت
رخ دهد و اين امر باعث خواهد شد که اکسيداسيون زنجيري
کربن در فشار و درجه حرارت باال انجام شود .به اين علت يک
کامل موجب افزايش فشار بيشينه ميگردد .در هر صورت با
تغيير شرايط کاري که باعث افزايش ضريب تغيير فشار بيشينه
ميگردد رابطهي بين فشار بيشينه با موقعيت پيدايش آن بر
حسب زاويه ميللنگ از خطي بودن فاصله بيشتري ميگيرد .اين

معکوس ميانگين فشار سيلندر

0.5

باعث ميشود که احتراق به طور کامل در داخل سيلندر پيدا

احتراق با ميزان کامل در حجم ثابت رخ ميدهد .اين احتراق

شکل ( :)2تغييرات سيکلي فشار سيلندر نسبت به حجم سيلندر

2.5

فشار و درجه حرارت مخلوط داخل سيلندر شده و اين امر

120

0
0

زاويه ميللنگ )(°
شکل ( :)3وارون ميانگين و ضريب تغييرات فشار سيلندر بر حسب

زاويه ميللنگ

 -2-3تغييرات سيكلي فشار بيشينه سيلندر
تغييرات سيکلي فشار بيشينه سيلندر ،شدت لحظهاي
تغييرات فرايند احتراق را بيان مينمايد .شکل ( )1فشار بيشينه
 162سيکل متوالي را نسبت به موقعيت بوجود آمدنشان بر
حسب زاويه ميللنگ نشان ميدهد .از شکل ميتوان نتيجهگيري
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امر به علت پيدايش سيکلهاي با سرعت احتراق پايين مي باشد.
اين نتيجه مشابه نتيجه گزارش شده توسط مرجع [ ]11است.
جدول ( )4ضريب تغيير فشار بيشينه را بر حسب نسبت
همارزي براي  12سيکل متوالي نشان ميدهد .از جدول

نتيجهگيري ميشود که با افزايش نسبت همارزي تا   1

مقدار ضريب تغيير فشار بيشينه به مقدار حداقل که برابر %1/1
است کاهش مييابد .با افزايش دوباره نسبت همارزي ،ضريب
تغيير فشار بيشينه افزايش يافت .بر اين اساس ،موتور اشتعال

جرقهاي در نسبت همارزي    1براي سوخت گاز طبيعي
داراي کمترين ضريب تغييرات فشار بيشينه است .همچنين از
اين شکل ميتوان نتيجهگيري کرد که ضريب تغيير فشار بيشينه
براي مخلوط کم بار کمتر از ضريب تغيير مخلوط پر بار
ميباشد .به عبارت ديگر با دور شدن از نسبت همارزي
استوکيومتريک ،شدت افزايش ضريب تغيير فشار بيشينه
سيلندر در مخلوط پر بار بيشتر از مخلوط کم بار ميباشد .بر
اين اساس ،موتور اشتعال جرقهاي با سوخت گازطبيعي در
مخلوط کم بار بهتر از مخلوط پر بار کار ميکند .در پايان
اشاره ميگردد که با تغيير شرايط کاري (زمان جرقه بين  41تا
 83

 62درجه قبل از نقطه مرگ باال و دور ميللنگ بين  1222تا

نشانگري افزايش و بعد از آن کاهش مييابد .يادآوري ميشود

 1222دور در دقيقه) رفتار مشابه با نتايج گرفته شده بدست

که مخلوط پر بار براي احتراق کامل نياز بيشتري به زمان دارد.

ميآيد.

همچنين اشاره ميشود که اگر در يک قسمت از محفظه احتراق

 -3-3تغييرات سيكلي فشار موثر متوسط نشانگري

تمرکز سوخت بيش از ميزان مجاز باشد احتراق صورت

در ابتدا اشاره ميشود که يک رابطهي مستقيم بين فشار

نميگيرد و اين پديده در نسبت همارزي باال بيشتر از نسبت

موثر متوسط با گشتاور موتور وجود دارد [ .]1بر اين اساس،

همارزي پايين است [ .]3اين دو مورد باعث احتراق ناقص در

تغييرات سيکلي فشار موثر متوسط به طور مستقيم بر عملکرد

نسبت همارزي باال ميگردد .احتراق ناقص نيز موجب کاهش

موتور تاثير گذار خواهد بود .شکل ( )6فشار موثر متوسط

فشار موثر متوسط نشانگري ميشود .در مخلوط کم بار نيز

نشانگري هر سيکل را نسبت به فشار بيشينه آن سيکل براي

بعلت کاهش ارزش حرارتي حجمي سوخت در داخل سيلندر،

 162سيکل متوالي نشان ميدهد .از شکل ديده ميشود که

فشار موثر متوسط نشانگري کاهش مييابد [.]3

ميتوان يک رابطهي خطي با  R 2  2/79بين اين دو پارامتر
برقرار نمود .به عبارت ديگر ،با افزايش فشار بيشينه در سيکل

55

N=3300 rpm

بنابراين با توجه به اينکه فشار موثر متوسط نشانگري به طور

SA=45°BTDC

فشار ماکزيمم داخل سيلندر )(bar

فشار موثر متوسط نشانگري آن سيکل نيز افزايش مييابد.

 1

50

مستقيم به عملکرد موتور مربوط ميباشد ،براي داشتن عملکرد

45

ثابت در موتور بايستي تغييرات سيکلي فشار بيشينه را کاهش

40

داد .با تغيير شرايط کاري موتور (زمان جرقه بين  41تا 62
درجه قبل از نقطه مرگ باال ،نسبت همارزي بين  2/7تا 1/3و

35

دور ميللنگ بين  1222تا  1222دور در دقيقه) در اين تحقيق،
همواره ديده شد که ميتوان يک رابطهي خطي با R 2  2/69

زاويه ميللنگ )(°

بين فشار موثر متوسط نشانگري با فشار بيشينه آن سيکل
رسم نمود.

375

380

385

30
370

شکل ( : )0فشار بيشينه داخل سيلندر بر حسب موقعيت آن براي
1200

بيشينه نرخ انرژي آزاد شده

1000

شده )(J/rad

شروع احتراق
انتهاي احتراق

400
200

N=3300 rpm

 1

9.6

SA=45°BTDC

9.4
9.2

0

9
440

400

360

320

فشار موثر متوسط )(bar

 12%ماکزيمم نرخ

600

9.8

نرخ گرماي آزاد

800

انرژي آزاد شده

 165سيکل متوالي

-200
280

8.8

زاويه ميللنگ )(°

8.6

شکل ( :)4نرخ گرماي آزاد شده از داخل سيلندر بر حسب زاويه
ميللنگ

-1-3-3تغييرات سيكلي فشار موثر متوسط نشانگري در
نسبت همارزيهاي مختلف
جدول ( )3ميانگين و ضريب تغيير فشار موثر متوسط

8.4
55

50

45

40

فشار ماکزيمم )(bar

35

30

شکل ( : )6تغييرات سيکلي فشار موثر متوسط بر حسب فشار
بيشينه براي  165سيکل متوالي

نشانگري را در نسبت همارزيهاي مختلف براي  12سيکل

از جدول ( )3همچنين نتيجه ميشود که بيشينه ميانگين

متوالي نشان ميدهد .از جدول نتيجه ميشود که با افزايش

فشار موثر متوسط نشانگري ()9/1 barدر نسبت همارزي باالتر

نسبت همارزي تا    1/1مقدار ميانگين فشار موثر متوسط

 81

از نسبت همارزي استوکيومتري ظاهر ميشود ( .)   1/1اين
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امر به اين علت است که رطوبت هوا در درجه حرارت باالي

-2-3-3تغييرات سيكلي فشار موثر متوسط نشانگري

احتراق تجزيه شده و اکسيژن آزاد مي کند و اين اکسيژن نسبت

در زمانهاي مختلف جرقه

همارزي موجود در داخل سيلندر را به طور نسبي کاهش
ميدهد .از جدول همچنين ديده ميشود که با افزايش نسبت
همارزي تا    1/1ضريب تغيير فشار موثر متوسط نشانگري

به مقدار  %1/4کاهش مييابد .با افزايش دوباره نسبت همارزي،
ضريب تغيير فشار موثر متوسط نشانگري افزايش مييابد.
همچنين ميتوان نتيجهگيري کرد که تغييرات سيکلي فشار موثر
متوسط نشانگري براي مخلوط پر بار بسيار باالتر از مخلوط

کم بار ميباشد .به طوري که براي نسبت همارزي   1/3

ضريب تغييرات به  %11/1ميرسد .اين مسئله را به طوالني
بودن مدت احتراق در نسبت همارزي باال ميتوان مرتبط
دانست .بر اين اساس ،ميتوان نتيجهگيري کرد که کوتاه بودن
زمان مدت احتراق باعث کاهش تغييرات سيکلي ميشود.
بنابراين استفاده از مخلوط هيدروژن با گاز طبيعي به علت
سرعت باالي شعلهي احتراق هيدروژن ،براي کاهش تغييرات
سيکلي موتور مناسب ميباشد [ .]14يادآوري ميشود که
سرعت شعلهي احتراق براي هيدروژن  %79بيشتر از شعلهي
احتراق گازطبيعي است [ .]1براي توضيح بيشتر اشاره ميشود
که کاهش زمان احتراق تا حد صفر (به عبارت ديگر احتراق به
صورت ايدهال در حجم ثابت اتفاق افتد) ،موجب ميشود که
تغييرات سيکلي احتراق که مقدار آن بسيار قابل توجه است به
مقدار صفر کاهش يابد .درآخر اشاره ميشود که موتور

نبايستي در نسبت همارزي    1/3کار کند .بدليل اينکه ،حد
مجاز ضريب تغييرات فشار موثر متوسط براي کارکرد طبيعي
موتور اشتعال جرقهاي  12%گزارش شده است [ ]1در حالي که
در اين نسبت همارزي برابر  %11/1ميباشد .در پايان اشاره
ميگردد که با تغيير شرايط کاري (نسبت همارزي بين  2/3تا
 1/3و دور ميللنگ بين  1222تا  1222دور در دقيقه) رفتار
مشابه با نتايج گرفته شده بدست ميآيد.
جدول ( :)3ميانگين و ضريب تغيير فشار موثر متوسط نشانگري
(زمان جرقه  40درجه قبل از نقطه مرگ باال و دور ميللنگ 3355
دور در دقيقه)

جدول ( )1ميانگين و ضريب تغيير فشار موثر متوسط
نشانگري را با تغيير زمان جرقه براي  12سيکل متوالي نشان
ميدهد .از جدول ديده ميشود که با افزايش پيش انداختگي
جرقهاي مقدار فشار موثر متوسط نشانگري افزايش مييابد در
حالي که تغييرات سيکلي آن در حال کاهش ميباشد .بعد از
رسيدن پيش انداختگي جرقه به  11درجه مقدار فشار موثر
متوسط نشانگري کاهش يافته در حالي که تغييرات سيکلي آن
در حال افزايش ميباشد .در مرجع [ ،]6ضريب تغيير فشار
موثر متوسط نشانگري بر حسب زمانهاي مختلف جرقه يک
رفتار مشابه با نتيجه بدست آمده را نشان ميدهد .بايد يادآور
شد که در پيش انداختگي جرقهاي  11درجه ،موتور داراي
حداکثر گشتاور ترمزي ميباشد .مسئلهي کاهش فشار موثر
متوسط را به اين صورت ميتوان بيان کرد که اگر جرقه خيلي
زود در سيکل اتفاق افتد ،کار انتقال يافته از پيستون به گازهاي
داخل سيلندر در انتهاي سيکل تراکم بسيار افزايش مييابد و
اين امر موجب کاهش فشار موثر متوسط نشانگري ميشود و
اگر جرقه با تاخير ظاهر شود ،فشار بيشينه در داخل سيلندر
کاهش مييابد و اين امر موجب ميشود که کار انجام شده از
گاز داخل سيلندر بر روي پيستون در کورس انبساط کاهش
يابد .چون در اين مرحله حجم داخل سيلندر افزايش يافته و
باعث کاهش درجه حرارت و فشار داخل سيلندر ميشود .درجه
حرارت و فشار پايين نيز موجب بلوک شدن بعضي از
فرايندهاي واکنش شيميايي احتراق ميگردد .اين امر نيز باعث
کاهش سرعت انتشار شعله خواهد شد .بر اين اساس ،فشار
موثر متوسط نشانگري کاهش مييابد .مسئلهي مربوط به
افزايش ضريب تغيير فشار موثر متوسط را ميتوان به اين
صورت بيان کرد که در جرقهي پيش از موعد ،فشار و درجه
حرارت در داخل سيلندر پايين خواهد بود و اين امر موجب
کاهش سرعت توسعهي شعله موتور ميشود .سرعت پايين
شعله در ابتداي جرقه نيز موجب افزايش تغييرات سيکلي خواهد
شد .در حالي که در زمان تاخير جرقه ،بيشتر انرژي سوخت در

نسبت همارزي

2/7

1

1/1

1/3

زمان کورس انبساط آزاد ميشود که بر اين اساس فشار و

ميانگين فشار موثر متوسط نشانگري

7 /1

9 /6

9 /1

1 /1

درجه حرارت پاييني توليد خواهد نمود .اين امر باعث افزايش

ضريب تغيير فشار موثر متوسط

1 /1

1 /7

1 /4

11/1

)(bar

نشانگري ()%

زمان احتراق و در نتيجه افزايش تغييرات سيکلي ميگردد .در
هر صورت تاخير جرقه اثر نامناسبي بر روي تغييرات سيکلي
نسبت به آوانس جرقه دارد .در حالت کلي ميتوان نتيجهگيري
کرد که زمان جرقه هم بر روي مقدار فشار موثر متوسط و هم
بر روي تغييرات سيکلي آن تاثير دارد .بر اين اساس ،با ثابت
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کردن زمان جرقه از يک سيکل به سيکل ديگر ميتوان تغييرات

بين ماکزيمم انرژي آزاد شده از سوخت با تاخير اشتعال ديده

عملکرد موتور را کنترل نمود .با تغيير شرايط کاري (زمان

نشد.

جرقه بين  41تا  62درجه قبل از نقطه مرگ باال و دور ميللنگ

 -4نتيجهگيري

بين  1222تا  1222دور در دقيقه) رفتار مشابه با نتايج گرفته

تغييرات سيکلي احتراق در موتور اشتعال جرقهاي توسط

شده بدست ميآيد.

اندازهگيري فشار داخل سيلندر براي سوخت گازطبيعي مورد

 -4-3تغييرات سيكلي گرماي آزاد شده

بررسي قرار گرفت .در جمع بندي کلي از نتايج بدست آمده

تغييرات سيکلي منحني فشار به شکل ديگري خود را در
تغييرات سيکلي گرماي آزاد شده از داخل سيلندر ظاهر
ميسازد .شکل ( )7به روشني وجود تغييرات سيکلي را در
منحني گرماي آزاد شده از داخل سيلندر نشان ميدهد .از شکل
نتيجه ميشود که عالوه بر تغيير در بيشينه انرژي آزاد شده،
مدت احتراق نيز از يک سيکل به سيکل ديگر متفاوت ميباشد.
مدت احتراق گاهي در نسبت همارزي باال بسيار طوالني
ميشود .به طوريکه ،احتراق به داخل درگاه خروجي کشيده

ميتوان به مواردي اشاره نمود که عبارتند از:
 -1منحني ضريب تغيير فشار سيلندر بر حسب زاويه
ميللنگ مستقل از شرايط آزمايش ميباشد .بر روي اين منحني،
موقعيت سه نقطه قابل توجه است .اين سه نقطه برابر با شروع
احتراق ،انتهاي احتراق و  12%کسر جرم سوختي است که
ميتواند جايگزين روشهاي قبلي که در آنها از ميانگين فشار
سيلندر سيکلهاي متوالي براي استفاده شروع احتراق ،انتهاي
احتراق و  %12کسر جرمي سوخت استفاده ميشود گردد.
 1

سيلندر شده به طوريکه ديگر در توليد کار مفيد بر سر پيستون

SA=45°BTDC

شرکت نميکند.

700
600
500

جدول ( :)4ميانگين و ضريب تغيير فشار موثر متوسط نشانگري

400

(زمانسبت همارزي برابر مقدار يک و دور ميللنگ  3355دور در

300

دقيقه)

200
100

پيش انداختگي جرقه )(BTDC

41°

32°

11°

62°

ميانگين فشار موثر متوسط نشانگري

1

1 /7

9 /1

9 /4

ضريب تغيير فشار موثر متوسط

7 /1

3 /1

1 /4

4 /6

)(bar

نشانگري ()%

شکل ( )1نشان ميدهد که رابطهي منطقي بين ماکزيمم

0
420

400

380

زاويه ميللنگ )(°

360

-100
340

شکل ( : )7تغييرات گرماي آزاد شده بر حسب زاويه ميللنگ براي
 15سيکل متوالي

انرژي آزاد شده از سوخت با فشار موثر متوسط نشانگري

9.8

N=3300 rpm
SA=45°BTDC

سوخت دليل افزايش کار انجام شده توسط گاز داخل سيلندر بر

9.6
 1

فشار موثر متوسط شانگري )(bar

وجود ندارد .به عبارت ديگر ،افزايش انرژي کسب شده از

9.4

روي پيستون نميباشد .اين امر اشاره ميکند که انرژي آزاد

9.2

شده از سوخت براي توليد کار مفيد بر روي پيستون ،بايستي

9

در موقعيت مناسب از سيکل آزاد شود .تاخير اشتعال برابر

8.8

فاصلهي بين زمان جرقه زدن شمع تا موقعيت  1%کسر جرم

8.6

سوخت سوخته شده در نظر گرفته ميشود .شکل ( )9نشان
ميدهد که هيچ رابطهي منطقي بين ماکزيمم انرژي آزاد شده از
سوخت با تاخير اشتعال وجود ندارد .با تغيير شرايط کاري
مختلف موتور (زمان جرقه بين  41تا  62درجه قبل از نقطه
مرگ باال ،نسبت همارزي بين  2/7تا  1/3و دور ميللنگ بين
 1222تا  1222دور در دقيقه) هيچ رابطهي منطقي بين ماکزيمم
انرژي آزاد شده از سوخت با فشار موثر متوسط نشانگري و
 81

گرماي آزاد شده از داخل سيلندر )(J

ميشود .اين امر موجب اتالف انرژي سوخت به بيرون از داخل

N=3300 rpm

800

740

720

700

680

8.4
660

بيشينه گرماي آزاد شده )(J

شکل ( :)8فشار موثر متوسط نشانگري بر حسب بيشينه گرماي
آزاد شده

 -4اثر شرايط کاري موتور بر روي تغييرات سيکلي
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. بايستي در موقعيت مناسب از سيکل آزاد شود،پيستون

 تغييرررات سرريکلي فشررار بيشررينه سرريلندر و فشررار مرروثر-

740

(J) ماکزيمم گرماي آزاد شده از سوخت

N=3300 rpm

متوسط نشانگري در مخلوط پر بار بيشرتر از مخلروط کرم

 1

730

SA=45°BTDC

720

:عبارتست از

.بار ميباشد

710

 تغييرات سيکلي فشار موثر متوسط نشانگري با افرزايش-

700

نسبت همارزي و همچنين دور شدن زمان جرقه از نقطرهي

690

.مرگ باال ابتدا کاهش و بعد افزايش مييابد

680

 تغييرات سيکلي زمانيکه نسربت هرمارزي و زمران جرقرهبراي حداکثر گشتاور تنظيم شده باشد داراي حداقل مقردار

670
40

45

50

(°) تاخير اشتعال

55

.خود ميباشد
شرايط کاري موتور بايستي طوري تنظيم شوند که موتور

 بيشينه گرماي آزاد شده از سوخت بر حسب تاخير:)9( شکل
اشتعال

.داراي حداقل تغييرات سيکلي باشد
 انرژي آزاد شده از سوخت براي توليرد کرار مفيرد برر روي-3
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