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 نویسيروش گزارش

 نویسی توسط دانشجویان محترم رعایت شود:مراحل زیر بایستی در گزارش

 صفحه اول گزارش باید شامل موارد زیر باشد: -1

 نام آزمایشگاه 

 عنوان آزمایش 

 شماره دانشجویی نام دانشجویان به همراه 

  ،روز و ساعت انجام آزمایشتاریخ 

 تاریخ تحویل گزارش 

 ؛ بیان هدف انجام آزمایشجع به آزمایشای راچکیدهارائه  -2

 ای از روابط مهم در آزمایشتئوری آزمایش؛ ارائه خالصه -3

 شرح مختصری از دستگاه مورد آزمایش -4

 شرح مختصری از روش انجام آزمایش -5

 ک نمونه از کامل از محاسبات مربوط به آزمایشارائه ی -6

 ارائه جدول محاسبات موجود در پایان هر فصل -7

 از محاسبات و آزمایشگیری تحلیل نتایج و نتیجه -8

 ها بر نتایج بدست آمدهبررسی منابع خطا و اثرات آن -9

 

وشتار نیز نپردازی و ترتیب صفحهالزم به توجه است که عالوه بر نکات گفته شده، بایستی نکات ویرایشی، 

 رعایت شود.

از انجام آزمایش تحویل داده شود. تحویل گزارش پس از مدت  هفته پس 2بایستی حداکثر تا گزارش آزمایش 

  تعیین شده غیر قابل قبول بوده و نمره صفر برای گزارش لحاظ خواهد شد.



1 

 

 

 

 

 

 

 : 1 فصل

 مقدمه

 



 های حرارتیآزمایشگاه ماشین

2 

 

 مقدمه

 مقدمه -1-1

 نیب یتالف دمارا با استفاده از اخ ییگرما یکه انرژ شودیگفته م ینیبه ماش ییگرما نیماش کینامیدر ترمود

 ییگرما نیماش قی. گرما از طردینما لیتبد یکیبه کار مکان ترنییپا یبا دما یباالتر و منبع یمنبع با دما کی

 لیبه کار تبد ییماگر یاز انرژ یانتقال مقدار نیا نیو در ح شودیمنتقل م نییاز منبع دما باال به منبع دما پا

 .شودیم

قطعه متحرک  کی هاآنکه در  کنندیکار م یرفت و برگشت یهاچرخه یبر مبنا ییگرما یاز موتورها یاریبس

در  ای حرکت گاز است که نیدارد. عامل ا یحرکت رفت و برگشت لندر،یدر محفظه بسته س ستونیبه نام پ

 لندریخل سگرم شدن به دا زگرم شده و پس ا لندریدر خارج از محفظه س ایو  شودیگرم م لندریداخل خود س

 لهیسوحرکت به  نیا یکه انرژ افتدیگاز داغ اتفاق م نیسط انبساط اتو ستونی. حرکت پشودیفرستاده م

. سپس شودیم یکارانبساط، گاز دوباره خنک ندیفرا نی. پس از اشودیم نیگاز داغ تأم یپرانرژ یهامولکول

از  یبرخست که ا. الزم به ذکر ابدییو چرخه ادامه م ردیگیم رماو از منبع، گ افتهی شیعامل افزا الیفشار س

و تبادل گرما و کار  کنندیکار نم یرفت و برگشت کلیس یگاز و بخار بر مبنا نیمانند تورب ییگرما یموتورها

 .شودیانجام م هاآندر داخل 

 قانون دوم ترمودینامیک -2-1

 پالنک -قانون دوم ترمودینامیک به بیان کلوین -1-2-1

نموده  افتیمنبع منفرد در کیاست که حرارت را از  رممکنیغ ،کندمیکار  یاکه بصورت چرخه یالهیوس هر

 .[1] اردند %100بازده  یموتور حرارت چیه گر،ی. به عبارت ددینما لیآن را به کار خالص تبد یو تمام

 قانون دوم ترمودینامیک به بیان کالزیوس -2-2-1

 یت از جسمجز انتقال حرار یاثر چیچرخه کار کند و ه کیساخت که در  یممکن است که بتوان دستگاه ریغ

سرد به  طیخودبخود از مح تواندیباالتر نداشته باشد. در واقع حرارت نم یبا دما یبه جسم ترنییپا یبا دما
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به کار  لیتبد تواندیها نمدستگاه نیگرما در ا یتمام ک،ینامیقانون دوم ترمود مطابق گرم منتقل شود. طیمح

 .[1] است 100تر از %کم شهیهم هاآندر  یبازده انرژ نیشود و بنابرا

 موتور -3-1

وتورها انرژی م. الزم به ذکر است که اغلب کندمیدستگاهی است که انرژی را از حالتی به حالتی دیگر تبدیل 

 گویند.های گرمایی میماشین هاآنکنند، که به گرمایی را به انرژی مکانیکی تبدیل می

 حرارتي یهانیماش -4-1

آمده از سوخت را به انرژی گرمایی تبدیل نموده و از این تبدیل  دستگاهی است که انرژی شیمیایی بدست

های گرمایی انرژی گرمایی به انرژی مکانیکی . لذا در ماشینکندمیانرژی به منظور تولید کار مفید استفاده 

 .2سوزدرون یهانی، ماش1سوزبرون یهانیاند: ماشدسته دوشامل  ییگرما یهانیماششود. تبدیل می

 ای چرخشی.موتوره( iiموتورهای رفت و برگشتی، ( iشوند: بندی میموتورها به صورت کلی به دو دسته تقسیم

 .قابل مشاهده است ی حرارتیهاکلی ماشین بندیدسته (1-1)در شکل 

 

 حرارتیهای بندی ماشیندسته ( 1-1) شکل

                                                 
1External Combustion Engines (EC) 

2 Internal Combustion Engines (IC) 
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کار کردن تمامی اجزای آن در یک از مزایای موتورهای احتراق داخلی رفت و برگشتی نسبت به سایر موتورها، 

باشد. اما از تر از حداکثر دمای سیال عامل سیکل میدمای متوسط است که دمای متوسط مذکور بسیار پایین

چنین بایستی از د در اثر اجزای رفت و برگشتی اشاره نمود. همجوتوان به ارتعاش موترین معایب آن میمهم

این موتورها از لحاظ مکانیکی  همچنینیا گازی( استفاده نمود. های مایع یک نوع سوخت مشخص )سوخت

ها، طور کلی موتورهای احتراق داخلی برای کاربرد در اتومبیلدارند. به پایینینسبت وزن به توان ساده بوده  و 

تورهای شوند. در مقابل موهواپیماهای کم سرعت و لوکوموتیوها استفاده میها، ها، کشتیها، قایقموتورسیکلت

های متنوع نیز در کنند و ارتعاش کمتری دارند و امکان استفاده از سوختسوز توان باالتری تولید میبرون

 د دارد.جوو هاآن

 .اجزاء مختلف یک موتور احتراق داخلی نشان داده شده است (2-1)در شکل 

 
 اجزای مختلف موتور احتراق داخلی ( 1-2) شکل
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 یر می باشد: ی به شرح زموتور احتراق داخلاجزای مختلف  (2-1)با توجه به شکل 

ت، گفته در یک موتور که سازه اصلی اجزای مختلف موتور اس موجودبلوک سیلندر: به مجموعه سیلندرهای 

 . شودمی

سیال  دهد. حجم داخل سیلندر حین کارکرد باسیلندر: فضایی که در آن پیستون حرکت خود را انجام می

 دهد. های مختلف ترمودینامیکی انجام میو فعالیت شودعامل پر می

ط دهد. پیستون توسپیستون: یکی از اجزای سیلندر است که مرز متحرک محفظه احتراق را تشکیل می

 فت را دارد.شگیرد. پیستون وظیفه انتقال قدرت به های پیستون و مایع روان کننده در سیلندر قرار میرینگ

شود، د میشود و انرژی گرمایی و فشار آزاکه در آن سوخت محترق می محفظه احتراق: فضای باالیی سیلندر

 محفظه احتراق نام دارد.

 شود. جاروب می 2نقطه مرگ باال تا1نقطه مرگ پایین (: حجمی که توسط پیستون ازdVحجم جابجایی )

 شود. است و پیستون وارد آن نمی نقطه مرگ باال (: حجمی از سیلندر که باالیcVفضای مرده )

 های جابجایی و مرده است.حجم کلی سیلندر: مجموع حجم

(1-1) c+VdV=V 

 نسبت تراکم: نسبت حجم کل سیلندر به فضای مرده است.

(2-1) 𝑟 =
𝑉

𝑉𝑐
 

شود. بدین ترتیب در سوخت تبدیل به انرژی مکانیکی می موجوددر موتورهای احتراق داخلی انرژی شیمیایی 

. با کندمیشود و ایجاد حرارت و فشار که سوخت و هوا به نسبت معینی ترکیب شده و سپس محترق می

ترین نوع گیرد. متداولشود که مورد استفاده قرار میمنبسط شدن گاز متراکم داغ، کار مکانیکی تولید می

 :کندمیاست که مطابق مراحل زیر عمل  چهار زمانهلی، موتور متناوب موتورهای احتراق داخ

( به سمت پایین حرکت نموده و با توجه 2-1مرحله تنفس: پیستون در داخل سیلندر مطابق شکل ) (1

                                                 
1Bottom Dead Center 

2Top Dead Center 
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 شود. به باز بودن سوپاپ ورودی سوخت، مخلوط سوخت و هوا وارد فضای باالی پیستون می

ه قبل و مخلوط سوخت و هوای وارد شده در مرحل کندمیمرحله تراکم: پیستون به سمت باال حرکت  (2

 شود. در این مرحله هر دو سوپاپ سوخت و دود بسته است.متراکم می

 زند و مخلوط سوخت و هوای متراکم محترقمرحله انفجار: در شروع این مرحله شمع جرقه می (3

شود و پیستون را به نیروی زیادی بر قسمت باالیی پیستون وارد میشود. در اثر سوختن مخلوط، می

دو  شود. در این مرحله نیز مانند مرحله قبل، هرلنگ میدهد و باعث چرخش میلپایین حرکت می

 سوپاپ سوخت و دود بسته است.

در اثر ه و دودهای ایجاد شد کندمیمرحله تخلیه: در این مرحله پیستون مجددا به سمت باال حرکت  (4

 . کندیمرا خارج  استشدهاحتراق مرحله قبل را از طریق سوپاپ خروجی دود که در این مرحله باز 

 شوند. پس از پایان مرحله تخلیه، مجددا سوپاپ ورودی باز شده و مراحل گفته شده تکرار می (5

 

 [2] 1یک موتور چهار سیلندر ساخته شرکت فولکس واگن ( 1-3) شکل

                                                 
1 Volkswagen 
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د ندارد، مگر با جوو کامل حرارت به کار و میمستق لیامکان تبد کینامیآنچه گفته شد، در ترمود مطابق

 یمانند چرخه یکینامیترمود یهااز چرخه ها،نیماش نیا یمدلساز یکه برا ییگرما یهانیاشاستفاده از م

 نیب یتطابق کم تی. در واقعشودیاستفاده م )موتورهای دیزلی( دیزل یو چرخه)موتورهای بنزینی(  1اتو

 یکینامیچرخه ترمود کیگفت  توانیم نید دارد. بنابراجوو ییگرما یهانیماش و یکینامیترمود یهاچرخه

، هاآنو بازده  ییگرما یهانیماش ترقیاست. اما به منظور درک دق یکیمکان نیماش کیاز  آلدهینمونه ا کی

  خواهد شد.و روابط حاکم ارائه  یتئور یهاراجع به مدل یحاتیتوض

 . شودیم فی( تعر4-1( و )3-1مطابق روابط ) ییگرما یهانیبازده ماش

(3-1) 𝑤𝑛𝑒𝑡 = 𝑄𝑖𝑛 − 𝑄𝑜𝑢𝑡 

(4-1) ɳ𝑡ℎ =
𝑤𝑛𝑒𝑡

𝑄𝑖𝑛
= 1 −

𝑄𝑜𝑢𝑡

𝑄𝑖𝑛
 

 شتری. لذا بشودیم یبازده حرارت شیمنبع گرم و سرد، باعث افزا نیب دمایدر  شتریتفاوت ب ،یکل صورتهب

در  کز است.متمر گرممنبع  یدما شیافزا یبر رو ییگرما یموتورها یکینامیبهبود بازده ترمود یها براتالش

 دیزلی و بنزینی با هم دیگر مقایسه شده است.  موتورهایراندمان  (3-1)شکل 

 
 مقایسه راندمان موتورهای بنزینی و دیزلی ( 1-4) شکل

                                                 
1   Otto Cycle  
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 مقدمه

 های حرارتيتاریخچه پیدایش ماشین -5-1

در قرن هجدهم به  یدور شناخته شده هستند اما تنها پس از انقالب صنعت یهانااز زم یحرارت یموتورها

 ییهااند. مثالبه رشد و گسترش خود تا امروز ادامه داده هاآنشدند.  لیتبد یتریو کاربرد دیمف یهادستگاه

 کیدر  ینیموتور بنز زل،ی(، موتور دارهامثال در قط یموتور بخار )برا کیامروزه شامل  ییگرما یاز موتورها

 . استشدهاشتعال گازِ حرارت داده  ایموتورها بر اساس انفجار  نیا یاست. روش کار همگ لیاتومب

، هاآن یگسترده یکاربردها زیدر سراسر جهان و ن ییگرما یهانیاما با توجه به رشد روز افزون استفاده از ماش

برخوردار  یاژهیو تیاز اهم هانینوع ماش نیا یو نگهدار رینحوه عملکرد و تعم ،یتئور یریو فراگ ییآشنا

 است. 

 عبارتند از: موجود یهانی، انواع ماشایران م و صنعتدانشگاه عل حرارتی یهانیماش شگاهیآزما در

 موتور بنزینی 

 موتور دیزل 

 موتور وانکل 

  با نسبت تراکم متغیر چهار زمانهموتور بنزینی 

 آموزشی تابلوی ECU  405پژو 

قرار بررسی مورد ابط حاکم در آن آزمایش رو ،ای راجع به هر آزمایشمقدمه در دستور کار حاضر، پس از طرح

صورت تفصیلی شرح داده شده و دستگاه مورد آزمایش بهو نیز  نظراهداف آزمایش موردپس از آن، . گیردمی

بصورت  ای از نتایج و محاسباتهای آزمایش توسط نمونهشود. در نهایت خواستهروش انجام آزمایش گفته می

 شود.بیان می جدول
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 : 2 فصل

 موتور بنزینيآزمایش 
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 آزمایش موتور بنزیني 

 مقدمه -1-2
 باشدی( مینیبنز ثابت )موتورم جدر ح یاحتراق داخل یهاکار موتور حیتوض ینمونه برا نیمهمتر 1وات یکلس

 .استشده( نشان داده 1-2که در شکل )

 

 سیکل اتو ( 2-1) شکل

 .ردیگیانجام م 2نقطه مرگ باال د ندارد و عمل احتراق در حالتجوو یتالفاتاشود که یفرض م کلیس نیا در

 :به شرح زیر است تحوالت سایرو  است، حجم ثابت 2-3تحول این یعنی 

 ،تنفس ایمکش : مرحله 5      1

 : تراکم در حالت آیزنتروپیک،1       2

 حجم در فشار ازدیاد باعثآزاد شده در اثر احتراق  یو گرما گیردمیعمل احتراق صورت  3: در نقطه 2       3

 شود.می ثابت

 : انبساط در حالت آیزنتروپیک،3       4

 ،شود(: انتقال حرارت در حجم ثابت )دریچه اگزوز باز می4       1

 ،3مرگ پایین دود اگزوز در نقطه هیتخل: 1       5

 

                                                 
1Otto 

2Top Dead Center (TDC) 

3Bottom Dead Center (BDC) 
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 آزمایش موتور بنزیني 

در  هیخلو چون عمل تنفس و ت باشدیم w، کار موتور برابر با استشدهمشخص  P-V اگرامیهمانطور که در د

 ریز یار منفبرابر است با ک 5-1 یمنحن ریپس کار مثبت ز ،ردیگیانجام م اتمسفر، فشار یعنی بر،فشار برا

 ریز یرو تنفس در فشا ستین پذیرامکانکار  نیدر عمل ا یول ندینمایم یرا خنث گریکدیکه  1-5 یمنحن

 اما. باشدیم w یکه حاصل آن کار منف گیردمیانجام  اتمسفرباالتر از فشار  یدر فشار هیو تخل اتمسفر فشار

 :دارد از جمله یاریبس الیلکه د، استکارنو  کلیمتفاوت با س اریکار موتور بس ،در عمل

 . ستین ریبرگشت پذ 1-2تحول  گریعبارت ده. بشودمیانجام نآیزنتروپیک تراکم در حالت  -1

 .شودمیباال که باعث اتالف حرارت  یهاحرارتگاز در  هیتجز -2

 .شودمیاز شدت حرارت، باعث اتالف حرارت  یحفظ جدار فلز وربه منظ لندریجدار س -3

 .کندمی رییتغ V-P ی، شکل منحنBDCدر  هیو تخل TDCعلت انجام نگرفتن احتراق در هب -4

 .شودمید اصطکاک و اغتشاش در حرکات باعث اتالف فشار وجو -5

 .گذاردیم ریکار موتور تأث یکرده و رو ریی، فشار تراکم تغیورود یدر اثر گرم شدن زودرس هوا -6

طور خالصه هآل کارنو متفاوت خواهد بود. بدهیبا موتور ا یقیموتور حق یگفته شده شکل منحن لیبه دال

که در  کارنو خواهد بود ینحنکار م اگرامیکوچکتر از مساحت د یلیخ 1یداخل یدیکار تول اگرامید مساحت

 .نشان داده شده است (2-2)شکل 

                                                 
1 Indicated Work 
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 آزمایش موتور بنزیني 

 
 مقایسه مساحت کار تولیدی و کارنو ( 2-2) شکل

 روابط حاکم -2-2

 توان موتور محاسبه -1-2-2

فلکه را با سرعت  نیو موتور ا است شده کوپلترم Rبه شعاع ( (3-2))شکل  یکه موتور به فلکه ا میفرض کن

N ن آمؤثر به  ییطمح یروی. هرگاه چرخ فلکه، ترمز شود و نچرخاندمی قهیدور در دقF آنگاه ،باشد وتنین: 

𝑊 یرو = کارن× مکان  رییتغ (1-2) = 𝐹 × 2𝜋𝑅      [𝑁. 𝑚] 

 که برابر است با کار در یک دور گردش موتور.

 
 Fتحت نیروی  Rموتوری به شعاع  ( 2-3) شکل
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 آزمایش موتور بنزیني 

 دور موتور برابر است با: Nاما کار در 

(2-2) 𝑊 = 𝐹 × 2𝜋𝑅 × 𝑁        [𝑁. 𝑚] 

 شود با:کار موتور در یک دقیقه برابر می

(3-2) 𝑃 = 𝐹 × 𝑅 ×
2𝜋𝑁

60
[
𝑁. 𝑚

𝑠
]  𝑂𝑟 [

𝑗

𝑠
]  𝑂𝑟 [𝑊] 

𝐹مقدار  × 𝑅  را بر حسب  آن توانمیو  دهدمیرا نشان  آن ماًید مستقجوکه دستگاه مو استگشتاور

  [𝑁. 𝑚]ا کرد. اگر گشتاور را ب ادداشتیƮ خواهیم داشت: آنگاه مینشان ده 

(4-2) 𝑃 =
𝜋𝑁

30000
× 𝜏 یا 𝑃 =

2𝜋𝑁

60
× 𝜏 [𝑊] 

 موتور يمصرف یحاسبه هوام -2-2-2

سوراخ به  کی. است خدو سورا یکه دارا گیریممیدر نظر  ایمحفظهموتور،  یمصرف یمحاسبه مقدار هوا یبرا

 سیفیر اورطزاد راه دارد. با در دست داشتن قآ یبه هوا که مرتبط است سیفیبا اور گریسر کاربراتور و سوراخ د

و داخل  رونیب یهوا یمحاسبه نمود. برا توانمیرا  یمصرف ی، مقدار هواسیفیفشار دو طرف اور الفو اخت

 استفاده کرد. توانمی یمحفظه هوا از فرمول برنول

(5-2) 
𝑃𝑎

𝛾
=

𝑃𝑖

𝛾
+

𝑉2

2𝑔
→  𝑃𝑎 − 𝑃𝑖 =

𝜌𝑉2

2
 

(6-2) 𝑉 = √
2∆𝑃

𝜌
[
𝑚

𝑠
] 

]فشار محیط بر حسب  𝑃𝑎که 
𝑘𝑁

𝑚2] ،𝑃𝑖  فشار هوای داخل محفظه بر حسب[
𝑘𝑁

𝑚2] ،g شتاب گرانش ،∆𝑃  اختالف

توان به شکل همچنین فشار محیط را میچگالی هواست.  𝜌و متر آب فشار دو طرف اوریفیس بر حسب میلی

 زیر نوشت.

(7-2) 𝑃𝑎 = 𝜌. 𝑅. 𝑇𝑎 

]برای هوا برابر با  𝑅دمای محیط بر حسب کلوین است. همچنین  𝑇𝑎که در آن 
𝑁.𝑚

𝐾𝑔.𝐾
 رابطهلذا  است. 2/287 [

 زیر نوشت: (8-2رابطه ) توان به شکل( می7-2) ( را با جایگذاری در رابطه2-6)
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 آزمایش موتور بنزیني 

(8-2) 𝑉 = 237.5√
∆𝑃. 𝑇𝑎

1000𝑃𝑎
[
𝑚

𝑠
] 

 ( بدست آورد.9-2توان از رابطه )بنابراین دبی حجمی هوا را می

(9-2) 𝑄 = 𝐴. 𝑉. 𝐾 

( خواهیم 8-2که پس از جایگذاری در رابطه سرعت )مساحت اوریفیس است. Aضریب تخلیه اوریفیس و  Kکه 

 داشت.

(10-2) 𝑉 = 0.00354𝐷2√
∆𝑃. 𝑇𝑎

𝑃𝑎
[
𝐿𝑖𝑡

𝑠
] 

 آید.می هوا از رابطه زیر بدست میهمچنین دبی جر

(11-2) �̇� = 𝜌. 𝑉𝑎 

 و داریم:

(12-2) 𝜌 =
𝑃𝑎

𝑅. 𝑇𝑎

 

 پس از جایگذاری:

(13-2) �̇� = 0.01232𝐷2√
∆𝑃. 𝑃𝑎

𝑇𝑎
[
𝑔𝑟

𝑠
] 

 محاسبه مصرف سوخت -3-2-2

 آید.مصرف سوخت از رابطه زیر بدست می

(14-2) 𝑉𝐹 =
3600𝑉𝐺

𝑡
[
𝐿𝑖𝑡

ℎ𝑟
] 

گیری شده بر حسب لیتر حجم سوخت مصرفی اندازه 𝑉𝐺زمان مصرف سوخت بر حسب ثانیه،  tدر رابطه باال 

 آید.است. مصرف مخصوص سوخت نیز از رابطه زیر بدست می

(15-2) 𝑉 =
𝑉𝐹

𝑃
[

𝐿𝑖𝑡

ℎ𝑟. 𝐾𝑤
] 

 توان است. Pدر رابطه باال 
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 آزمایش موتور بنزیني 

 محاسبه نسبت هوا به سوخت -4-2-2

 آید.دبی جرمی سوخت از رابطه زیر بدست می

(16-2) �̇� =
𝜌𝐹 . 𝑉𝐹

3600
[
𝑔𝑟

𝑠
] 

]درجه سانتیگراد برابر  20چگالی سوخت بنزین در دمای 
𝑔𝑟

𝐿𝑖𝑡
]و گازوئیل برابر  740 [

𝑔𝑟

𝐿𝑖𝑡
 است.  850 [

(17-2) 
𝐴𝑖𝑟

𝐹𝑢𝑒𝑙
=

�̇�𝑎

�̇�𝐹
 

 1فشار متوسط ترمزی -5-2-2

ادل و مساحت آن مع استشدهرسم  P-Vفشار متوسط ترمزی ارتفاع مستطیلی است که به قاعده دیاگرام 

 باشد. Wمساحت دیاگرام یا بطور کلی جانشین کار 

 

 و فشار متوسط ترمزی P-Vدیاگرام  ( 2-4) شکل

 

(18-2) �̅� = 𝐵𝑀𝐸𝑃 = [
𝑃 − 𝑉مساحت دیاگرام

حجم مفید سیلندر
] = [

کار

حجم جابجایی پیستونها
] 

(19-2) �̅� =
𝑃 × 𝐾

𝑁 × 𝑉𝑆
[

𝐾𝑤

𝑅𝑃𝑀. 𝐿𝑖𝑡
] 

 پس از تبدیل واحدها فشار متوسط ترمزی برابر خواهد بود با:

                                                 
1Break Mean Effective Pressure (BMEP) 
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 آزمایش موتور بنزیني 

(20-2) �̅� =
60000𝑃 × 𝐾

𝑁 × 𝑉𝑆
[
𝐾𝑁

𝑚2
] 

نیز برای موتورهای دوزمانه  Kهمچنین ضریب باشد. همان توان است که واحد آن کیلووات می Pدر روابط باال 

هاست که مطابق رابطه نیز حجم جابجایی پیستون 𝑉𝑆ترم  است. 2برابر  چهار زمانهو برای موتورهای  1برابر 

 زیر است.

(21-2) 𝑉𝑆 =
𝜋𝑑2 × 𝑆 × 𝑛

4000000
      [𝐿𝑖𝑡] 

 کورس پیستون بر حسب میلیمتر است.  Sقطر سیلندر بر حسب میلیمتر و  dدر رابطه باال 

 يكیمحاسبه راندمان مكان -6-2-2

که راندمان  رودمیقدرت در داخل موتور به هدر  یمتحرک موتور، مقدار یهاقسمت نیدر اثر اصطکاک ب

 .کرد گیریاندازه توانمی قیرا به چند طر یکی. راندمان مکاناستشدت و ضعف آن  انگرینما یکیمکان

 :کاتوریتوسط اندالف( 

 .است یبرابر با قدرت داخل P - Vیمنحن ری. سطح زکندمیرا رسم  P-Vمنحنىاست که  یدستگاه کاتوریاند

 :تلف شده یکیقدرت مکان*

 قدرت مکانیکی تلف شده برابر است با:

(22-2) 𝑃𝐿𝑜𝑠𝑠 = 𝐼 − 𝑃𝑜          [𝐾𝑤] 

 آید.راندمان مکانیکی نیز از رابطه زیر بدست می

(23-2) ɳ𝑚𝑒𝑐ℎ =
𝑃𝑜

𝐼
 

 :مورس ستمیتوسط س( ب

مورس محاسبه  ستمیبا س هاشمعق قطع یطراز را  یکی. راندمان مکانستیدر دسترس ن کاتوریکه اند یدر مواقع

شمع  ،باشندمیوصل  هاشمعتمام  کهیموتور در حال یکه پس از محاسبه توان خروج قیطر نی. به اکنندمی

قطع کرده و دوباره توان  شمع دوم را سپس، کنندمیمحاسبه  تحال نیول را قطع کرده و توان موتور را در اا

و  دهندمیقطع شده، انجام  زیخر نآکه شمع سوم و سپس شمع  یکار را در حالت نیو ا کنندمی هبساحمرا 
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 آزمایش موتور بنزیني 

را وصل کرده و دوباره توان موتور  هاشمعتمام  شیقسمت آزما نیو در آخر کنندمیرا هر بار محاسبه  هاناتو

 .(کند رییتغ دیو دور موتور نبا گیردمیدور موتور ثابت انجام  کیتمام محاسبات باال در ) کنندمیرا محاسبه 

𝜏 باشندمیوصل  هاشمع تمام → 𝑃 

𝜏1 اول قطع است شمع → 𝑃1 

𝜏2 شمع دوم قطع است → 𝑃2 

𝜏3 شمع سوم قطع است → 𝑃3 

𝜏4 قطع است چهارمشمع  → 𝑃4 

𝜏 باشندمیوصل  هاشمع تمام → 𝑃 

 .آیدمیتوان خروجی متوسط از رابطه زیر بدست 

(24-2) 𝑃𝑜 =
𝑃 + 𝑃

2
[𝐾𝑤] 

 قدرت داخلی سیلندر اول:

(25-2) 𝐼1 = 𝑃𝑜 − 𝑃1[𝐾𝑤] 

 قدرت داخلی سیلندر دوم:

(26-2) 𝐼2 = 𝑃𝑜 − 𝑃2[𝐾𝑤] 

 قدرت داخلی سیلندر سوم:

(27-2) 𝐼3 = 𝑃𝑜 − 𝑃3[𝐾𝑤] 

 قدرت داخلی سیلندر چهارم:

(28-2) 𝐼4 = 𝑃𝑜 − 𝑃4[𝐾𝑤] 

 :آیدمیتوان داخلی موتور نیز از رابطه زیر بدست 

(29-2) 𝐼 = 𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3 + 𝐼4 = 4𝑃𝑜 − [𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4] 

 :آیدمیقدرت مکانیکی تلف شده از رابطه زیر بدست 

(30-2) 𝑃𝐿𝑜𝑠𝑠 = 𝐼 − 𝑃𝑜 

 :شودمینهایتا راندمان مکانیکی از رابطه زیر محاسبه 
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(31-2) ɳ𝑚 =
𝑃𝑜

𝐼
 

 راندمان حرارتي -7-2-2

 .شودمیبرای محاسبه راندمان حرارتی از روابط زیر استفاده 

(32-2) ɳ
𝑡ℎ

=
کار تولید شده

حرارت داده شده
=

𝑃𝑜𝑡

𝑉𝐺𝜌𝐹𝐻𝐿
 

 های موجود به شرح زیر هستند.در رابطه باال ترم

𝐻𝐿 انرژی حرارتی سوخت = 4.10868 [
𝐾𝐽

𝐾𝑔
] 

1 مصرف سوخت

𝑉
=

𝑃. 𝑡

𝑉𝐺
 

𝜌 سانتیگراد(درجه  20چگالی سوخت )بنزین در دمای  = 0.74 [
𝐾𝑔

𝐿𝑖𝑡
] 

 راندمان حجمي -8-2-2

(33-2) ɳ
𝑣𝑜𝑙

=
وزن هوای وارد شده در سیلندرها 

 وزن هوایی که باید وارد شود
=

𝑉𝑎
𝑉𝑠

𝐾
×

𝑁

60

=
𝑉𝑎 × 𝐾 × 60

𝑁 × 𝑉𝑠
 

 است. 2برابر  چهار زمانهو برای موتورهای  1برای موتورهای دوزمانه برابر  Kمقدار 

 هدر رفتهمحاسبه گرمای به -9-2-2

 های باز:اول ترمودینامیک برای سیستمقانون 

(34-2) �̇�1→2 + �̇�1 +
�̇�1𝑉1

2

2𝑔𝑐
+

�̇�1𝑔𝑐𝑍1

𝑔𝑐
= �̇�2 +

�̇�2𝑉2
2

2𝑔𝑐
+

�̇�2𝑔𝑐𝑍2

𝑔𝑐
+ �̇�1→2 

 .شودمیآنتالپی هوای ورودی از رابطه زیر محاسبه 

(35-2) �̇�1 = �̇�𝑎𝐶𝑃𝑇𝑎 [
𝐽

𝑆
] 

 دمای هوای ورودی است. 𝑇𝑎در رابطه باال 

 .آیدمیآنتالپی گاز خروجی از اگزوز نیز از رابطه زیر بدست 
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(36-2) �̇�2 = [�̇�𝑎 + �̇�𝐹]𝐶𝑃𝑇𝑒 [
𝐽

𝑆
] 

 درجه حرارت اگزوز با واحد سانتیگراد است. 𝑇𝑒که در رابطه باال 

 .شودمیهمچنین گرمای حاصل از احتراق سوخت از رابطه زیر محاسبه 

(37-2) 𝑄1→2 = 𝐻 − 𝑄1 − 𝑄2 

 شكل دستگاه -3-2

دهنده کار و . موتور انجامنامومتریموتور و د :استشده لیاز دو قسمت تشک ینیموتور بنز شیدستگاه آزما

مجهز هستند که اکثر  یمختلف گیریاندازهل یوسا هدو قسمت ب نیاز ا کی. هر باشندمیکار  رندهیگ نامومترید

شماتیک دستگاه  (5-2در شکل ) .اندشدهنصب  صفحه کنترلبه نام  یاصفحه یکار رو یسادگ یبرا هاآن

 است.های حرارتی دانشگاه علم و صنعت ایران نشان داده شدهموجود در آزمایشگاه ماشین

 
 های حرارتی دانشگاه علم و صنعت ایرانشماتیک موتور بنزینی موجود در آزمایشگاه ماشین ( 2-5) شکل

صفحه  یکه رو یمدرج یاشهیش وارد ظرف استشدهموتور نصب  یکه در باال یاز مخزن قرمز رنگ نیبنز -1

کنترل رابط مخزن سوخت با کاربراتور  ریش یستی. بارودمیو سپس به کاربراتور  شودمی، استشدهکنترل واقع 

، وارد کاربراتور شود. مقدار سوخت است گیریاندازهد در ظرف مدرج که قابل جوقطع شده و فقط سوخت مو

 .استرییقابل تغ صفحه کنترل قرار دارد یدسته گاز که رو لهیبوس
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قرار دارد وارد کاربراتور گشته و با سوخت مخلوط  نامومترید یکه باال یرنگ دیهوا از داخل محفظه سف -2

 کرد. گیریاندازه توانمی، نصب شده رلصفحه کنت یکه رو یفشارسنج لهیرا بوس یورود ی. مقدار هواشودمی

 یکه رو یریموتور قرار دارد و مقدار آن توسط ش یدر باال یرنگ یمخزن آبآب خنک کننده موتور در  -3

 یمدرج یهاهنااستو شهی. آب خنک کننده قبل از ورود به موتور از ششودمی، کنترل استشدهصفحه نصب 

 .شودمیصفحه کنترل خوانده  یآن از رو یخروج و یو درجه حرارت ورود ی، دبعبور کرده

ه کنترل حو درجه حرارت گاز به صف شودمی تیهدا شگاهیخارج از آزماه ب یلوله خرطوم لهیگاز اگزوز بوس -4

 .گرددمیمنتقل 

 صفحه کنترل قرار دارد. ی، روهاشمعقطع و وصل کردن  یمورس برا دیکل -5

 و درجه حرارت روغن شودمیموتور قرار دارد کنترل  ریکه در ز یریش لهیخنک کننده روغن موتور بوس آب -6

 .گرددمیصفحه کنترل مشخص  یرو

 .شودمیخوانده  ماًیمستق قرار دارد نامومترید یکه رو یسنجدور لهیدور موتور بوس -7

موتور و با  یمقدار بار رو. )شودمیکنترل  یو خروج یورود ریدو مس لهیبوس نامومتر،یبه د یآب ورود -8

با  نامومتریاز د ی( درجه حرارت آب خروجداد رییتغ توانمی زین نامومترید یکردن با شیر آب خروج یباز

 .کرد گیریاندازه توانمینصب شده و  نامومتریکه در کنار د یدماسنج

 .کرد گیریاندازه توانمیقرار دارد،  نامومترید یگشتاورسنج که باال یاز رو ماًیگشتاور را مستق -9

 گیریاندازه نیو همچن COمقدار گاز  گیریاندازه یهست و برا ستمیدستگاه دودسنج که مجزا از س -10

گاز اگزوز قرار دارد  یکه در قسمت خروج یابه زائده یکیلوله الست لهیبوس ،رودمیبکار نسبت هوا به سوخت 

 .شودمیوصل 
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 مشخصات موتور -4-2

 دانشگاه علم و صنعت ایران های حرارتیماشینمشخصات موتور بنزینی موجود در آزمایشگاه  ( 2-1) جدول

 شیانجام آزما قهیطر -5-2

 بایستی کارهای زیر را انجام دهید: قبل از روشن کردن موتور

 .دیکن دیروغن موتور را بازد -1

 .دیکن دیرنگ را بازد یو مقدار آب در مخزن آب دیآب خنک کننده موتور را باز کن یرهایتمام ش -2

 .دیآب خنک کننده موتور را باز کن ریش -3

 .دانیساعت تا انتها بچرخ یهارا در جهت عکس عقربه نامومترید یچرخ دست -4

 .یدرا بطور کامل باز کن نامومتریآب د یرهایش -5

 .دیبکش مهین تارا  ساسات -6

 .دیباز کن مهیدسته گاز را تا ن -7

 rpmدر دور کم ) یمدت دیو اجازه ده دیصفحه کنترل قرار دارد روشن کن یکه رو یاستارت لهیموتور را بوس

از  یآب خروج دمای که دیتوجه کن دیکه موتور روشن است، با یدر تمام مدت کار کند تا گرم شود.( 1200

 دیتوانمی یبه مخزن آب یآب ورود یرهایباز کردن ش شترینشود و با ب شتریب درجه سانتیگراد 80موتور از 

. آهسته دی( را در جهت عقربه ساعت حرکت دهزگا چهیدرکنترل سوخت ) رهی. دستگدیآن را کنترل کن یدما

ساعت  یهاقربهدر جهت ع نامومترید ی، تا دور موتور باال رود. سپس چرخ دستدیکن ادیمقدار سوخت را ز

را  یو چرخ دست دیکن ادی( باز مقدار گاز را زشودمیدور کم  جهیدر نت) ابدی شیتا بار موتور افزا دیبچرخان

که موتور در حالت تمام گاز کار  دیکار را آنقدر انجام ده نیو ا دیساعت بچرخان یهادر جهت عقربه شتریب

 شود.  تیتثب rpm 1500 موتور باشد که دور موتور، در یکند و آنقدر بار رو

 نوع روغن نوع سوخت نسبت تراکم ستونیکورس پ ستونپیقطر  لندرهایحجم س کشور ساخت موتور نوع

 SAE  20-30 سوپر نیبنز cc 1300 mm 81  mm 63 9:1 انگلستان Fordفورد 
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چون  طور موارد نی. در اکندمی، روان کار نیزدگدر اثر زنگ نامومترید یموارد چرخ دست ی: در بعض*نکته

بار  عیبه کنترل سر اجی، احتدهدمی رییتغ ابار موتور اثر گذاشته و دور ر یرو و کندمی رییفشار آب شهر تغ

 یدادن دب رییبسته رها کرده و با تغ مهیرا در همان حالت ن نامومترید یبهتر است چرخ دست نیبنابرا. است

ثابت نگاه  شیدور موتور را در طول هر آزما جهیمقدار بار و در نت یکنترل آب خروج ریتوسط ش یآب خروج

افراد  هی. بقردیعهده بگر کنترل بار و دور موتور را ب تیکنندگان، فقط مسئولشیاز آزما یکی دیداشت، با

 خواهند کرد. ادداشتیرا  ریمشاهدات ز

𝑃𝑎بر حسب  طیفشار مح -1 [
𝐾𝑁

𝑚2]  دیکن ادداشتیرا. 

 . دیکن ادداشتیبه موتور را  یورود یدرجه حرارت هوا س،یفیحفره اور یترمومتر جلو کی نگهداشتن با -2

 متر آبیبر حسب سانترا  سیفیدو طرف اور نیدور کرده و اختالف فشار ب سیفیاور یجلو زترمومتر را ا -3

 .دیکن ادداشتی

𝑉𝐺را بسته و زمان مصرف  نیمخزن بنز ریش -4 = 1500 𝑐𝑐 و بالفاصله  دیکن گیریاندازهنومتر رورا با ک نیبنز

 .دیرا دوباره باز کن نیمخزن بنز ریش

 .دیکن ادداشتی متریبر حسب سانتسنج آب خنک کننده موتور( را  ی)دب Xر امتترو یدرجه رو -5

 .دیسیبنو درجه سانتیگراد بر حسب را ،𝑇2و  𝑇1، از موتور یو خروج یدرجه حرارت آب ورود -6

 .دیسیبنو درجه سانتیگرادبر حسب را  𝑇𝑒درجه حرارت اگزوز  -7

 .دیکن ادداشتی N.mبر حسب گشتاور را  -8

شود و دور در این قسمت از آزمایش مورس را روی عدد یک قرار دهید و به این ترتیب شمع اول قطع می -9

گردد.  تیتثب rpm 1500 . به آهستگی بار موتور را کم کرده تا دور موتور دوباره درآیدمیپایین موتور پایین 

شود و  ادیتا دور موتور ز دیقرار ده 2 و 1 نیدرجه، ب یمورس را رو دی. بعد کلدیرا بخوان 𝜏1سپس گشتاور 

و گشتاور  دیکن ثابتدور اولیه  یدور را دوباره رو ،دادن بار ریغیاشته و با تگذ 2عدد  یسورس را رو دیسپس کل

𝜏2 تکرار کرده و  4 و 3عدد  یمورس رو دیعمل را با قرار دادن کل نیا .را یادداشت نمایید𝜏3  و𝜏4  را بدست
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 یکردن بار و قرار دادن دور موتور رو ادیاز چهار قرار داده و با ز ددرجه بع یمورس را رو دی. سپس کلدیآور

rpm 1500، دار قم𝜏  دی( برگردانکیقبل از خود ) هیاول یمورس را سر جا دیس از آن کلپد و نیک ادداشتیرا. 

گاز  رصدو مقدار د دیاگزوز قرار ده ونرا در آن یکیگاز را به برق وصل کرده و لوله الست زیدستگاه آنال -10

CO دیکن ادداشتیرا  نسبت هوا به سوختمقدار  نیو همچن . 

کرده و تمام  ثابت rpm 200 ی، دور موتور را روو با کم کردن بار موتور افتهیخاتمه  شیآزما نیاول نجایدر ا

تکرار  قهیدور بر دق 4000و  3500و  3000و  2500 یعمل را در دورها نی. ادیمشاهدات باال را تکرار کن

 .دیشده ثبت کن میرا در جدول تنظ شاهداتو تمام م دیکن

از  یآب خروج یو دما درجه سانتیگراد 80از موتور از  یآب خنک کننده خروج یدما یمورد چیتوجه: در ه

 نیتجاوز کند، در صورت لزوم مسئول دینبا rpm 5000 و دور موتور از درجه سانتیگراد 60از  نامومترید

 را مطلع نمایید. شگاهیآزما

 آزمایش هدف -6-2

 .دیجدول اعداد محاسبه شده را پر کن (الف*

 . دیرا رسم کن ریز یهایمنحن (ب*

 .محورها کیبر حسب دور موتور در  Pقدرت  و 𝜏گشتاور  -1

مقدار بدست آمده از دستگاه آنالیز گازی و راندمان حجمی از فرمول و  شده محاسبهنسبت هوا به سوخت  -2

ɳ
𝑣𝑜𝑙

 بر حسب دور موتور در یک سیستم محورها. 

ɳی کیراندمان مکان و 𝑃𝐿𝑜𝑠𝑠 یکیو افت مکان P یفشار متوسط مؤثر ترمز -3
𝑚𝑒𝑐ℎ

 کیبر حسب دور موتور در  

 .محورها ستمیس

ɳ یراندمان حرارت ،V ژهیمصرف سوخت و -4
𝑡ℎ

 ستمیس کیبر حعبه دور موتور در  2Qو حرارت تلف شده  

 .محورها

 نسبت هوا به سوخت محاسبه شده.بر حسب  COد درص -5
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 .یورئمحاسبات با ت سهیو مقا شیآزما ءبه جزء جز یریگجهینت (ج*

 محاسبات آزمایش موتور بنزیني -7-2

 جدول اعداد خوانده شده موتور بنزینی ( 2-2) جدول

  واحد نشان پارامتر

 N RPM 1500 2000 2500 3000 3500 4000 موتوردور 

       𝑃𝑎 2KN/m فشار آزمایشگاه

       𝑇𝑎 C دمای محیط آزمایشگاه

       𝑃 O2cmH∆ اختالف فشار مانومتر

       𝑉𝐺 CC حجم سوخت مصرف شده

       t sec زمان مصرف سوخت

       X cm ارتفاع آب روتامتر

       𝑇1 C موتوردمای آب ورودی به 

       𝑇2 C دمای آب خروجی از موتور

دمای دود اگزوز خروجی از 

 اگزوز
𝑇𝑒 C       

گشتاور موتور که مستقیما 

 دهدعقربه نشان می
𝜏 N.m       

گشتاور موتور که با از کار 

عقربه نشان  1انداختن شمع 

 دهدمی

𝜏1 N.m       

گشتاور موتور که با از کار 

عقربه نشان  2انداختن شمع 

 دهدمی

𝜏2 N.m       
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گشتاور موتور که با از کار 

عقربه نشان  3انداختن شمع 

 دهدمی

𝜏3 N.m       

گشتاور موتور که با از کار 

عقربه نشان  4انداختن شمع 

 دهدمی

𝜏4 N.m       

 𝜏 N.m       

       % CO دودهای خروجی COدرصد 

        Air/Fuel به سوختنسبت وزنی هوا 

 جدول اعداد محاسبه شده آزمایش موتور بنزینی ( 2-3) جدول

  واحد نشان

N RPM 1500 2000 2500 3000 3500 4000 

𝑃 Kw       

𝑉𝑎 lit/sec       

�̇�𝑎 gr/sec       

𝑉𝐹 lit/hr       

𝑉 lit/Kw.hr       

�̇�𝐹 gr/sec       

�̇�𝑎

�̇�𝐹
 ---       

�̅� 
𝐾𝑁

𝑚2
       

𝐼 Kw       

𝑃𝐿𝑜𝑠𝑠 Kw       

ɳ
𝑀𝑒𝑐ℎ

 %       

ɳ
𝑡ℎ

 %       
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ɳ
𝑣𝑜𝑙

 %       

𝐻 J/sec       

𝐻1 J/sec       

𝐻2 J/sec       

�̇�𝑊 gr/sec       

𝑄1 J/sec       

𝑄2 J/sec       
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 مقدمه -1-3

 گریکدیبه  هیشب کامالً هاندارد. شکل دستگاه ینیموتور بنز شیبا آزما یچندان تفاوت یزلیموتور د شیآزما

. از نظر دهندمیقرار  یزلید نزیموتور پرک ینیموتور فورد بنز یموتور است که بجا نوعو تنها تفاوت در  است

حال آنکه در موتور  ،گیردمیاحتراق در حجم ثابت انجام  ینیاست که در موتور بنز نیتفاوت عمده در ا یتئور

 و سپس سوخت گیردمی قرار که ابتدا هوا را تحت فشار بیترت نید. به ادهرخ میاحتراق در فشار ثابت  یزلید

داخل محفظه  یکه درجه حرارت هوا شودمیچون فشار هوا باعث  ،شودیم قیبه داخل محفظه احتراق تزر

. گیردمیبه جرقه انجام  اجیبدون احتو خود  یحتراق بخودارجه حرارت احتراق سوخت باشد عمل باالتر از د

 .کندمی لعم ریطبق شکل ز یزلیآل ددهیموتور چهار زمانه ا

 

 آل دیزلیایده زمانهچهار موتور  ( 3-1) شکل

 ،تنفس اهوا یمکش : مرحله 0     1

 : تراکم در حالت آیزنتروپیک،1       2

 ،گیردمیصورت در فشار ثابت عمل احتراق  3: در نقطه 2       3

 : انبساط در حالت آیزنتروپیک،3       4

 ،شود(: انتقال حرارت در حجم ثابت )دریچه اگزوز باز می4       1

 ن.مرگ پایی دود اگزوز در نقطه هیتخل: 1       0
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 نیست. پذیرامکان یزیچ نیچن عملدر  یول گیردمیانجام  TDCدرست در نقطه  قعمل احترا

 

 آل و عملی برای موتور دیزلهای ایدهدر حالت P-Vمقایسه نمودار  ( 3-2) شکل

 ، توضیحات و شكل دستگاهروابط حاکم -2-3

 توضیحات .استشدهاثبات  ینیموتور بنز یاست که برا همانند روابطی، یزلیموتور دروابط حاکم بر آزمایش 

 یزلیموتور د ،ینینزموتور ب یتفاوت که بجا نیبا ا اما است ینیموتور بنز هیشب دقیقاً آن نیزدستگاه و شکل 

 قرار دارد. 

 مشخصات موتور -3-3

 دانشگاه علم و صنعت ایران های حرارتیماشینمشخصات موتور دیزلی موجود در آزمایشگاه  ( 3-1) جدول

 شیانجام آزما قهیطر -4-3

 بایستی کارهای زیر را انجام دهید: قبل از روشن کردن موتور

 .دیکن دیروغن موتور را بازد -1

 .دیکن دیرنگ را بازد یو مقدار آب در مخزن آب دیآب خنک کننده موتور را باز کن یرهایتمام ش -2

 .دیآب خنک کننده موتور را باز کن ریش -3

 نوع روغن نوع سوخت نسبت تراکم ستونیکورس پ ستونپیقطر  لندرهایحجم س کشور ساخت موتور نوع

 SAE 30-40 لیگازوئ cc 1760 mm 5/79 mm 89 22:1 انگلستان Perkins نزیپرک
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 .دانیساعت تا انتها بچرخ یهارا در جهت عکس عقربه نامومترید یچرخ دست -4

 .یدرا بطور کامل باز کن نامومتریآب د یرهایش -5

 .دیبکش مهین تارا  ساسات -6

 .دیباز کن مهیدسته گاز را تا ن -7

 1200در دور کم ) یمدت دیو اجازه ده دیصفحه کنترل قرار دارد روشن کن یکه رو یاستارت لهیموتور را بوس

rpm ).از  یآب خروج دمای که دیتوجه کن دیبا است،که موتور روشن  یدر تمام مدت کار کند تا گرم شود

 دیتوانمی یبه مخزن آب یآب ورود یرهایباز کردن ش شترینشود و با ب شتریب درجه سانتیگراد 80موتور از 

. آهسته دی( را در جهت عقربه ساعت حرکت دهزگا چهیکنترل سوخت )در رهی. دستگدیآن را کنترل کن یدما

ساعت  یهادر جهت عقربه نامومترید یس چرخ دست، تا دور موتور باال رود. سپدیکن ادیمقدار سوخت را ز

را  یو چرخ دست دیکن ادی( باز مقدار گاز را زشودمیدور کم  جهی)در نت ابدی شیتا بار موتور افزا دیبچرخان

که موتور در حالت تمام گاز کار  دیکار را آنقدر انجام ده نیو ا دیساعت بچرخان یهادر جهت عقربه شتریب

 شود.  تیتثب rpm 1500 موتور باشد که دور موتور، در یکند و آنقدر بار رو

طور موارد، چون  نی. در اکندمی، روان کار نیدر اثر زنگ زدگ نامومترید یموارد چرخ دست ی: در بعض*نکته

به کنترل  اجی، احتدهدمی رییتغ ابار موتور اثر گذاشته و دور ر یرو جهیو در نت کندمی رییفشار آب شهر تغ

 رییبسته رها کرده و با تغ مهیرا در همان حالت ن نامومترید یبهتر است چرخ دست نیبار است. بنابرا عیسر

 شیدور موتور را در طول هر آزما جهیمقدار بار و در نت یکنترل آب خروج ریتوسط ش یآب خروج یدادن دب

 هی. بقردیعهده بگر کنترل بار و دور موتور را ب تیکنندگان، فقط مسئولشیاز آزما یکی دینگاه داشت، باثابت 

 خواهند کرد. ادداشتیرا  ریافراد مشاهدات ز

𝑃𝑎ر حسب ب طیفشار مح -1 [
𝐾𝑁

𝑚2
 .دیکن ادداشتیرا  [

 . دیکن ادداشتیبه موتور را  یورود یدرجه حرارت هوا س،یفیحفره اور یترمومتر جلو کی نگهداشتن با -2

 متر آبیرا بر حسب سانت سیفیدو طرف اور نیدور کرده و اختالف فشار ب سیفیاور یجلو زترمومتر را ا -3
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 .دیکن ادداشتی

𝑉𝐺را بسته و زمان مصرف  نیمخزن بنز ریش -4 = 1500 𝑐𝑐 و بالفاصله  دیکن گیریاندازهرا با کرونومتر  نیبنز

 .دیدوباره باز کن را نیمخزن بنز ریش

 .دیکن ادداشتی متریسنج آب خنک کننده موتور( را بر حسب سانت ی)دب Xر امتترو یدرجه رو -5

 .دیسیبنو درجه سانتیگراد را بر حسب 𝑇2و  𝑇1 از موتور یو خروج یدرجه حرارت آب ورود -6

 ید.سیبنو درجه سانتیگرادرا بر حسب  𝑇𝑒درجه حرارت اگزوز  -7

 .دیکن ادداشتی N.mبر حسب گشتاور را  -8

 آزمایش هدف -5-3

 .دیجدول اعداد محاسبه شده را پر کن (الف*

 :دیرا رسم کن ریز یهایمنحن (ب*

 ،محورها ستمیس کیبر حسب دور موتور در  P توانو  Ʈگشتاور  -1

 بر حسب دور P یو فشار متوسط مؤثر ترمز ɳ𝑣𝑜𝑙 یمحاسبه شده و راندمان حجم نسبت هوا به سوخت -2

 ،محورها ستمیس کیدر  موتور

 ستمیس کی بر حسب دور موتور در 𝑄2و حرارت تلف شده  ɳ𝑡ℎ یراندمان حرارت V ژهیمصرف سوخت و -3

 ،ورهاحم

 ی.محاسبات با تئور سهیو مقا شیآزما ءبه جز ءجز گیرینتیجه (ج*

 محاسبات آزمایش موتور دیزلي -6-3

 جدول اعداد خوانده شده موتور دیزلی ( 3-2) جدول

  واحد نشان پارامتر

 N RPM 1500 2000 2500 3000 3500 دور موتور

      𝑃𝑎 O2cmH فشار آزمایشگاه
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      𝑇𝑎 C دمای محیط آزمایشگاه

      𝑃 O2cmH∆ اختالف فشار مانومتر

      𝑉𝐺 CC حجم سوخت مصرف شده

      t sec زمان مصرف سوخت

      X cm ارتفاع آب روتامتر

      𝑇1 C آب ورودی به موتور دمای

      𝑇2 C دمای آب خروجی از موتور

      𝑇𝑒 C دمای دود اگزوز خروجی از اگزوز

گشتاور موتور که مستقیما عقربه نشان 

 دهدمی
𝜏 N.m      

 جدول اعداد محاسبه شده آزمایش موتور دیزلی ( 3-3) جدول

  واحد پارامتر

N RPM 1500 2000 2500 3000 3500 

𝑃 Kw      

𝑉𝑎 lit/sec      

�̇�𝑎 gr/sec      

𝑉𝐹 lit/hr      

𝑉 lit/Kw.hr      

�̇�𝐹 gr/sec      

�̇�𝑎

�̇�𝐹
 ---      

�̅� 
𝐾𝑁

𝑚2
      

ɳ
𝑡ℎ

 %      

ɳ
𝑣𝑜𝑙

 %      

𝐻 J/sec      
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𝐻1 J/sec      

𝐻2 J/sec      

�̇�𝑊 gr/sec      

𝑄1 J/sec      

𝑄2 J/sec      
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 آزمایش موتور وانكل

 مقدمه -1-4

ت هوا به سوخت بسنو  هاناشتاور و راندمگ توان،و بدست آوردن  لکبا موتور وان ییآشنا شیآزما از این هدف

موتور چهار زمانه  کیمشابه  یکینامیکار ترمود کلیموتور وانکل از نظر س یورئت است. مختلف یدر دورها

 لندری، سدر موتور وانکل است هیو تخل نفجارهار مرحله مکش و تراکم و قدرت اچ یدارا یعنیاست.  ینیزنب

س آن همواره بر أدوار است که سه ر یآن مثلث ستونیپاست و  دیئترکو یپا یاست که شکل منحن ایمحفظه

( مطابق یداخل دندهچرخ) استشده دهیدر وسط آن تراش هاییدندهچرخدارد و  هیتک دیترکوئ یاپ یجداره داخل

. به عنوان است مذکور یداخل دندهچرخ یهاآن تعداد دندانه یهاکه تعداد دنده یچکترکو دندهچرخشکل 

است و حرکت  ریدرگ یداخل دندهچرخ( با کوچکتر است دندهچرخمتصل به  یموتور )محور اصل یمحور اصل

و محور موتور به  شودمیدنده کوچکتر منتقل به چرخ یلخده داندچرخ لهیدوار بوس یمثلث ستونیپ یدوران

 .زندمی، محور موتور سه دور دوار ستونیدور پ کی، با نیدنده کوچکتر متصل است. بنابراچرخ

 روابط حاکم -2-4

 توان مفید موتور -1-2-4

 آید.توان مفید موتور از رابطه زیر بدست می

(1-4) 𝑃 =
𝑁. 𝐹

36.04
   [𝑊𝑎𝑡𝑡] 

 توان الكتریكي -2-2-4

 کنیم.برای محاسبه توان الکتریکی از رابطه زیر استفاده می

(2-4) 𝑃 = 𝑉. 𝐼    [𝑊𝑎𝑡𝑡] 

 حجم هوای مصرفي توسط موتور -3-2-4

 شود.از رابطه زیر محاسبه می 𝑉𝑎حجم هوای مصرفی موتور 
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(3-4) 𝑉𝑎 = 0.003536 𝐷2√
∆𝑃. 𝑇𝑎

𝑃𝑎
      [

𝐿𝑖𝑡

𝑠𝑒𝑐
] 

اختالف فشار دو طرف اوریفیس )بر حسب سانتیمتر  𝑃∆میلیمتر(،  05/22قطر اوریفیس ) Dدر رابطه باال 

𝐾𝑁فشار محیط )بر حسب  𝑃𝑎دمای محیط )بر حسب کلوین( و  𝑇𝑎آب(، 

𝑚2
 ( است.

 مصرفي توسط موتورجرم هوای  -4-2-4

(4-4) �̇�𝑎 = 0.01232 𝐷2√
∆𝑃. 𝑃𝑎

𝑇𝑎
       [

𝑔𝑟

𝑠𝑒𝑐
] 

 حجم سوخت مصرفي توسط موتور -5-2-4

(5-4) 𝑉𝐹 =
3600 𝑉𝐺

𝑡
       [

𝐿𝑖𝑡

ℎ𝑟
] 

𝑉𝐺  استشده گیریاندازهحجم سوخت مصرفی. 

 مصرف مخصوص سوخت -6-2-4

(6-4) 𝑉 =
𝑉𝐹

𝑃
       [

𝐿𝑖𝑡

𝐾𝑤. ℎ𝑟
] 

 دبي جرمي سوخت مصرفي -7-2-4

(7-4) �̇�𝐹 =
𝜌𝐹𝑉𝐹

3600
       [

𝑔𝑟

𝑠𝑒𝑐
] 

 است. gr/lit 740درجه سانتیگراد برابر  20چگالی سوخت در دمای 

 مطابق زیر بدست آورد. (7-4( و )4-4)سوخت را با استفاده از روابط  توان نسبت هوا بهاکنون می

(8-4) (
𝐴𝑖𝑟

𝐹𝑢𝑒𝑙
) = (

�̇�𝑎

�̇�𝐹
) 

 افت مكانیكي -8-2-4

 یکیموتور الکتر لهیتا جرقه نزند و بوس کنیممی( مدار شمع وانکل را قطع 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠) یکیمحاسبه افت مکان یبرا

 کسویاز برق شهر که  یکیموتور الکتر نی. اآوریممیکل را به دوران در نموتور وا ،ل هم محور استککه با وان

 تررمپمآ یاز رو کندمیکه مصرف  یرآمپو  گیردمیرا  v 220 و DCولتاژ  نیا. بنابرشودمی هی، تغذاستشده



 های حرارتیآزمایشگاه ماشین

37 

 

 

 آزمایش موتور وانكل

فقط صرف برطرف  استشدهچون وانکل روشن ن، شودمیداده  یکیکه به موتور الکتر قدرتی. کنیممی ادداشتی

 این حالت داریم:در  .کندمیت دوران ثابو با دور  شودمیموتور وانکل  یکیکردن تلفات مکان

(9-4) 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 = 𝑉1𝐼1ɳ𝐺 

 است. نیز راندمان کلی ژنراتور ɳ𝐺، ولت( 220ولتاژ )= Vشدت جریان بر حسب آمپر و  Iدر رابطه باال 

 راندمان کلي ژنراتور -9-2-4

(10-4) ɳ𝐺 = (
قدرت خروجی

ورودیقدرت
) =

𝑉. 𝐼

𝑃𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒
     [%] 

 راندمان مكانیكي -10-2-4

(11-4) ɳ𝐺 =
𝑃

𝑃 + 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠
    [%] 

 راندمان حرارتي -11-2-4

(12-4) ɳ𝑡ℎ = (
کار تولید شده

حرارت داده شده
) =

𝑃. 𝑡

𝑉𝐺𝜌𝐹𝐻𝐿
 

 انرژی سوخت برابر است با:

(13-4) 𝐻𝐿 = 41868   [
𝐽

𝑔𝑟
] 

(14-4) 
𝑃. 𝑡

𝑉𝐺
=

1

𝑉
 

 .استمصرف مخصوص سوخت  Vکه در رابطه باال 

 خواهیم داشت: (12-4در رابطه ) (14-4) پس از جایگذاری رابطه

(15-4) ɳ𝑡ℎ =
3.6 × 106

𝑉𝜌𝐹𝐻𝐿
     [%] 

 راندمان حجمي -12-2-4

(16-4) ɳ𝑣𝑜𝑙 = (
وزن هوای حقیقی وارد شده

وزن هوایی که میبایست وارد میشد
) =

𝑉𝑎

𝑉𝑆.
𝑁

60
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 .استلیتر  160/0برای موتور حاضر برابر که  استحجم جابجایی  𝑉𝑆در رابطه باال 

 مشخصات دستگاه آزمایش -3-4

 :استشدهی زیر تشکیل هاقسمتآزمایش مطابق شکل شماتیک از دستگاه مورد 

 :نکلاور وتمو -فال

بدست آورد و  توانمیرا  T و P∆که  شودمیوارد  سیفیتانک و سوراخ اور کیل خموتور از دا یمصرف یهوا

حجم سوخت  هاآن لهیبوس توانمیکه  کندمیمدرج عبور  ایشیشهو از ظرف  نیموتور از داخل تانک بنز نیبنز

 .را اندازه گرفت یمصرف

 :است میمستق انیموتور جر کیکه  یکیامومتر الکترندی -ب

و  شوندمی یاندازبه عنوان موتور راه ،داده شود هاآنه ب DCم اگر برق یمستق انیجر یکه موتورها میدانیم

نصب شده  روسنجیآن دورسنج و ن یرو .کنندمی دیتول میمستق انیبه عنوان ژنراتور، جر میرا بچرخان هاآناگر 

 .شودمیخوانده  قهیو دور بر حسب دور بر دق وتنیبر حسب ن رویکه ن

 :تابلو -ج

متر  ولت یکتابلو  ی. روشودمی متصلبه ژنراتور  یکابل لهیو بوس شودمیشدن وارد آن  کسویبرق شهر پس از 

 .میریشده توسط ژنراتور را اندازه بگ جادیا انیولتاژ و جر میتوانمی هاآن یمتر قرار دارد که از رومپرآ کیو 

ها قطب کیشده در مدار تحر یمقاومت سر توانمی آن لهیبوسفلکه رئوستا قرار دارد که  کیتابلو  یرو

 رییکه باعث تغ کندمی رییژنراتور تغ یهاقطب انیشدت جر جهی( را تغییر داد که در نتیکیالکتر یها)کفشک

 لیتبد دیتابلو کل یگذارد. رویم ریولتاژ القاء شده در ژنراتور تأث یکه رو شودمی یسیمغناط دانیشدت م

. استارت موتور قرار دارد فلکه نیینصب شده و در پا هایروشن کردن بخار-خاموش دیژنراتور به موتور و کل

 نیو ا شودمی دیتول DCدر ژنراتور برق  ،)ژنراتور( باشد G یرو K دیکه موتور وانکل روشن باشد و کل یموقع

 .ابلو اندازه گرفتت یرو توانمیرا  یمصرف انیشده و جر دیو ولتاژ تول شودمیمصرف  هایبرق در بخار

 :هایبخار -د
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عدد  4یا  3، 2، 1 دتوانمیتابلو قرار دارد،  یکه رو یدیکل لهیهستند و بوس یکیمقاومت الکتر چهار عدد

 را در مدار مورد مصرف قرار داد. مقاومت

 
 های حرارتی دانشگاه علم و صنعت ایرانموجود در آزمایشگاه ماشین شماتیک موتور وانکل ( 4-1) شکل

 کار موتور اصول -4-4

فقط  نجایشرح داده شده و در ا لیقدرت با موتور وانکل به تفص دیتول یهااصول کار موتور وانکل در کتاب

 .شودمیاشاره  نه آب یمختصر
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 موتور وانکل ( 4-2) شکل

به  دیواره و 3و  1 یهاحرکت کند و حجم محصور بین رأسطابق شکل در جهت دوران دوار م ستونیپ اگر

و مخلوط سوخت  کندمی ینسب خأل جادیا ،است شیو چون حجم آن در حالت افزا شودمیمربوط  یمومه ورود

 2 یجا 1راس  و 1 یجا 3أس ر یعنی. دیآیدر م Aمحفظه  شکل دوران به 120مکد و پس از یو هوا را م

مرحله مکش است و در  یدر انتها A، محفظه مطابق شکل نیاربناب .یابدمی انیو مرحله مکش پا گیردمیقرار 

 Eدر نقطه  2و رأس  Fدر نقطه  1 سأر کهی. بطورکندمیشروع به کم شدن  Aادامه دوران، حجم محفظه 

 .کندمیمتراکم  ،بود دهیرا که مک ییو مخلوط سوخت و هوا دهیبه حداقل رس Aو حجم محفظه  گیردمیقرار 

بر ضلع  ندیبرآ یروین کی ،. فشار حاصل از احتراقگیردمیحتراق صورت او  زندمیلحظه شمع جرقه  نیدر ا

و  کندمیگشتاور اعمال  نیبنابرا ،محور است خارج از مرکز روین ندیو چون نقطه اثر برآ کندمیوارد  2و  1

 یخروج ری، دود حاصل از مسمرحله نیمرحله قدرت است و در آخر نی. اآوردمیدوار را به حرکت در  ستونیپ

 . شودمی هیتخل

 شینحوه انجام آزما -5-4

 DCبه  لیو تبد شودمیرا که برق شهر وارد آن  کننده کسوی دی، کلروشن کردن موتور وانکل یابتدا برا

 Onحالت روشن یا  یرا رومجاور تابلو قرار دارد که آن هم در ضلع  یدی. در ضمن کلکنیممیروشن  گرددمی

، یکیتا موتور الکتر زنیممیرا ( Start) دکمه استارتموتور قرار داده و یا  M حالت یرا رو K دی. کلدهیممیقرار 
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 .وانکل را به دوران در آورد و موتور وانکل روشن شود

حالت  یفلکه رئوستا رو یستیبا م،یعنوان موتور استفاده کنه ب نامومتریاز د خواهیممیکه  ی: در حالتنکته*

حالت کمینه  یکه وانکل روشن شد، ابتدا فلکه رئوستا را رو یوقت .زنیممیباشد و بعد استارت  Max بیشینه یا

را تک تک در مدار قرار داده و  های( قرار داده و بخارژنراتور) G یرا رو K دیقرار داده و سپس کل Min یا

هر چهار مقاومت را در مدار  نیتا حالت تمام گاز برقرار شود. بنابرا کنیممی ادیز بتدریج همزمان گاز وانکل را

، با استفاده از فلکه رئوستا، دور موتور وانکل رییتغ یبه بعد برا نیتمام گاز است. از ا زیو گاز وانکل ن ایمدادهقرار 

شود دور کم  یادترگشتاور ز. هر چه دهیممی ریی، تغشودمیژنراتور اعمال  لهینکل بوساو یرا که رو یبار

 یوقت) کنیممی میظفلکه رئوستا تن لهیبوس rpm 3500 مثالً  ،خواسته شده ریدور را در مقاد .و بالعکس شودمی

بطرف  یاشهیسوخت را از داخل ظرف ش .(مسئول ثابت نگهداشتن دور باشد یستینفر با کی شد میدور تنظ

 نیکه به سوم ی. وقتاندازیممیرنومتر را بکار وک د،یعالمت رس نیسطح سوخت به اول یو وقت میفرستیموتور م

را اندازه  t ، زمان مصرف سوختبیترت نیبد .اندازیممیرنومتر را از کار و( کCC 50=GV) دیعالمت رس

 لهیو بوس گیریممیهوا اندازه  مخزن یرا از رو atو  ∆P، شودمیسوخت مصرف  کهیو در مدت زمان گیریممی

 روین خواهیممیبار که  است و هر N 50 یسنج روروین أ. مبدخوانیممی وتنیرا بر حسب ن Fی روین ،روسنجین

را  انیرا خواند. ولتاژ و جر F یرویرا بر هم منطبق کرد و بعد ن روسنجین ینوک رو وکه د یستی، بامیرا بخوان

دستگاه دودسنج که به اگزوز موتور وصل  لهیرا بوس COو %نسبت هوا به سوخت و  خوانیممیتابلو  یاز رو

و جدول  دهیممیشرح فوق انجام  بقرا ط شیمختلف، آزما یدورها یبرا بیترت نیو بد خوانیممی شودمی

که در قسمت محاسبات  مطابق توضیحی وانکل را یکی، تلفات مکانانتها در. کنیممیاعداد خوانده شده را پر 

 .آوریممیبدست  ،شد گفته

 آزمایش هدف -6-4

 .دیجدول اعداد محاسبه شده را پر کن (الف

 :دیرا رسم کن ریز یهایمنحن (ب
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 .محورها ستمیس کیبر حسب دور موتور در  Pو قدرت  F یروین -1

]نسبت هوا به سوخت،  -2
�̇�𝑎

�̇�𝐹
 و راندمان حجمی بر حسب دور موتور در یک سیستم محورها. [

 .بر حسب دور موتور یکیراندمان مکان -3

 .محورها ستمیس کیبر حسب دور موتور در  ی( و راندمان حرارتVمصرف مخصوص سوخت ) -4

 نسبت هوا به سوخت محاسبه شده.بر حسب  COدرصد  -5

 .یمحاسبات با تئور سهیو مقا شیجزء به جزء آزما گیرینتیجه -6

 محاسبات آزمایش موتور وانكل -7-4

 جدول اعداد خوانده شده موتور وانکل ( 4-1) جدول

  واحد نشان پارامتر

 N RPM 1500 2000 2500 3000 3500 دور موتور

      𝑇𝑎 C دمای محیط آزمایشگاه

      𝑃 O2cmH∆ اختالف فشار مانومتر

      𝑉𝐺 CC حجم سوخت مصرف شده

      t sec زمان مصرف سوخت

      F N نیرو

شدت جریان تولید شده توسط 

 ژنراتور
I A      

      V V ژنراتورولتاژ تولید شده توسط 

       Air/Fuel نسبت هوا به سوخت

موجود در دود خروجی از  COدرصد 

 اگزوز
%CO %      
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 جدول اعداد محاسبه شده آزمایش موتور وانکل ( 4-2) جدول

  واحد پارامتر

N RPM 1500 2000 2500 3000 3500 

𝑃 Kw      

𝑉𝑎 lit/sec      

�̇�𝑎 gr/sec      

𝑉𝐹 lit/hr      

𝑉. 𝐼 Kw      

�̇�𝐹 gr/sec      

�̇�𝑎

�̇�𝐹
 ---      

𝑃𝐿𝑜𝑠𝑠 𝐾𝑤      

ɳ
𝑚𝑒𝑐ℎ

 %      

ɳ
𝑡ℎ

 %      

ɳ
𝑣𝑜𝑙

 %      

ɳ
𝐺

 %      

V lit/Kw.hr      
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 : 5 فصل

با نسبت  بنزیني چهار زمانهزمایش موتور آ

 تراکم متغیر
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 زمانه بنزیني با نسبت تراکم متغیرموتور چهار آزمایش 

 مقدمه -1-5

 لیتشک هیو تخل ، احتراقتراکم ش،مکیا  نفسکه از چهار مرحله ت یکلیزمانه بر اساس س چهار ینیبنز موتور

 یسوپاپ ورود قیاز طر سبهوا و سوخت با غلظت منا یمرحله تنفس مقدار ی. در طکندمیعمل  ،استشده

به سمت نقطه مرگ باال  زین یمقدار ،سدرب نیبه نقطه مرگ پائ ستونیپ کهیشده و تا زمان لندریهوا وارد س

متراکم  لندریداخل س یبسته و سوخت و هوا یورود پاسپس سوپ. استباز  یسوپاپ ورود ،حرکت کند

فشار و درجه  ،گرددمیشمع محترق  لهیو بوس دهینسبت تراکم مورد نظر رسکه به  Sو در نقطه  شودمی

قدرت  ،ستونیپمرحله  نیدر ا .شودمیقدرت شروع  یعنی دیو مرحله جد افتهی شیافزا نیحرارت بطور ناگها

مرحله قدرت  یدر مراحل انتهائ. دهدمیلنگ انتقال لیرفتن به م نیرا با پائت شده از احتراق سوخ دیتول

 کلیو س یابدمیبه نقطه مرگ باال ادامه  دندود شروع و تا رسی هیو از آنجا مرحله تخل شودمیدود باز  پسوپا

 چهار زمانه ینیموتور بنز کلیس کیاز  یگفته شد شرح مختصر کنونتا . آنچهشودمیدوباره شروع  دیجد

 .است

 (1-5). شکل میقرار ده یمراحل را مورد بررس یدر ط هوادود و  یهاپاپسو یبندزمان اگرامید اکنون

درجه قبل از  10از  یورود پدر مرحله مکش سوپا اگرامید نی. بر اساس ااست پاپسو یبندماندهنده زنشان

سوپاپ  نیاو بنابر ماندمی یهمچنان باز باق نییمرگ پانقطه  زدرجه بعد ا 40مرگ باال باز شده و تا نقطه 

باال از  یدر دورها لندریبدان خاطر است که س نیا .استلنگ باز  لیم هیدرجه از زاو 230در حدود  یورود

  .ابدی شیو قدرت موتور افزا یپر شود و راندمان حجم یترصورت بهسوخت و هوا ب
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 زمانه بنزیني با نسبت تراکم متغیرموتور چهار آزمایش 

 

 [2] زمانه بنزینی با نسبت تراکم متغیردر موتور چهار  P-Vنمودار  ( 5-1) شکل

. استمرگ باال باز نقطه از  ددرجه بع 1تا مرگ باال نقطه  ازدرجه قبل  10سوپاپ دود از ، در مرحله مکش

 نیبه ا ، که اصطالحاًاستباز  یورود پاپد و هم سووهم سوپاپ د لنگ لیم هیدر چند درجه از زاو نیابنابر

. هستندبسته  یورود یواسوپاپ هدود و هم پاپ . در مرحله تراکم هم سوندیگو هاسوپاپ یقیچمرحله زمان 

  .مرحله قدرت ادامه دارد انیعمل تا پا نیا

 

 [3] زمانه با نسبت تراکم متغیر دیاگرام زمانی موتور بنزینی چهار ( 5-2) شکل



 های حرارتیآزمایشگاه ماشین

47 

 

 

 زمانه بنزیني با نسبت تراکم متغیرموتور چهار آزمایش 

درجه  30که از  استلنگ لیم هیزمان جرقه برحسب زاو حد استشدهمشخص  اگرامیکه در د یگرید پارامتر

رنج  نیکه ا ،تاردیدرجه ر 10درجه آوانس و  30 یعنی. استدرجه بعد از آن  10مرگ باال تا  قبل از نقطه

 هباز شد نییمرگ پا نقطه درجه قبل از 90سوپاپ دود از  هی. در مرحله تخلاستلنگ  هیدرجه زاو 40 اًعمجمو

 . است درجه باز 221 است که جمعاًال باز بامرگ نقطه درجه بعد از  1 و تا

عامل  نیچند ،میکنبا نسبت تراکم متغیر استفاده ور تومنوع  نیا که از سازدمیما را ملزم  زامروکه  آنچه اما

گذاری عظیمی بر روی آن و سرمایهت مطرح صنع که در . امروزه آنچهشوداشاره می هاآندر ادامه به  هک است

مصرف  نیترمک داشتن قدرت و راندمان ول وزن و حداکثر با حداق ییو ساختن موتورها یساز، بهینهاستشده

 لیمستلزم تحل موارد گفته شدهکردن هر کدام از  یرو بررس نی. از ااست لیقب نیاز ا یسوخت و مسائل ژهیو

 منوع سوخت و نسبت تراک هاآنه ملکه از ج است یداخل حتراقا یمهم موتورها یتک تک پارامترها یو بررس

فته گبه اهداف  دسترسی یفوق برا شیمنظور از دستگاه آزما نیا یبرا. است گرید یه و پارامترهاقو زمان جر

قادر به  دانشگاه علم و صنعت ایرانهای حرارتی اشینموجود در آزمایشگاه م . دستگاهشودیفاده ماست شده

است  مختلف یهاحالت یتلفات برا زانینوع سوخت و م ،هقزمان جر ،همچون نسبت تراکم ییپارامترهابررسی 

اثر  توانمی همچنین. میکن یرفتار موتور را بررسگفته شده، حاالت در تمام  دهد کهاین امکان را میو 

 ی. ارزش حرارتدو عملکرد موتور نشان دا یخروج یهمچون ضربه و انفجار را بر رو یکینامیودترمهای هدیپد

غلظت سوخت  زانیم نیهمچن. است مستیس یقدرت خروج زانیدر م یدد اکتان سوخت پارامتر مهمع و

 .دارد یرات فراوانثات اتلف زانیو م یدر قدرت خروج زینسبت به هوا ن

سوخت  ه ازایب جهیو در نت بوده شتریراندمان حاصل از احتراق ب ابدی شیتراکم سوخت هر مقدار که افزا نسبت

زمان  .است یزلید یموتورهادر  شرفتیاز عوامل پ یکیهمین امر . شودحاصل می یشتریمشخص قدرت ب

 .است موتور دیمر مفنیز عقدرت موتور و عملکرد آن و  ،در راندمان یه عامل مهمقجر
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 شدستگاه آزمای مشخصات -2-5

های حرارتی دانشگاه علم بنزینی با نسبت تراکم متغیر موجود در آزمایشگاه ماشین چهار زمانهمشخصات موتور  ( 5-1) جدول
 و صنعت ایران

 

 آزمایشتوضیح دستگاه  -3-5

 های موتور احتراقی مورد آزمایش عبارتند از:توانایی

 است. 10:1تا  4:1امکان تغییر نسبت تراکم از  -1

 دارای سیستم تغییر آوانس و ریتارد جرقه موتور. -2

 مختلف.بررسی انواع سوخت با عدد اکتان  امکان -3

 امکان بررسی تغییرات فشار بر حسب زاویه لنگ موتور.-4

 ان سیال خنک کن موتور )آب( و دمای ورودی و خروجی آن است.جری گیریاندازهامکان  -5

 پذیرد.کاری آن بوسیله پمپ روغن و قاشقکی که به میل لنگ متصل است، انجام میسیستم روغن -6

 .استشدهسیستم جرقه موتور از مغناطیسی است و شمع در وسط سر سیلندر واقع  -7

موتور قرار دارد و  یکه در جلو ی: هندل دستعبارتند از اندشدهموتور نصب  یکه بر رو یگرید تجهیزات -8

 ی. براشودمیاز آن استفاده  رهیو غ یراتیتعم یو کارها نانیاطم یحرکت دادن موتور قبل از استارت برا یبرا

وتور م یر کاربراتور بر روبه کاربراتور متصل است و در کنا یخاص یکه با اهرم بند یموتور از دسته گاز میتنظ

 قطر لوله اگزوز سرعت ماکزیمم حجم جابجایی ستونپیقطر  پیستونکورس  طول سیلندر دستگاه نوع
طول لوله 

 اگزوز

TE15/6511 mm 85 mm 5/82 mm 5/79 mLit 468  rpm 2500  mm 25  m 1 

 تیپ موتور حدود سرعت مجاز قدرت خروجی اسمی

Kw 3/2 rpm 1500-2000 Petter W1/PLINT VARIABLE COMPRESSION 
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ها در هنگام استارت استفاده سوپاپ نگهداشتن ازب یاهرم برا یک نهایتاًو  شوداست استفاده مینصب شده

 .استشده بموتور نص یشود که در قسمت جلومی

 

 دانشگاه علم و صنعت ایران های حرارتیماشینبنزینی موجود در آزمایشگاه  چهار زمانهشماتیک موتور  ( 5-3) شکل

اهرم  ،قرار دارد لندریسر س یکه بر رو صبعد از خالص کردن اهرم مخصو دینسبت تراکم با رییتغ به منظور

در اثر  چرخانده وشش گوش را  چیآچار مخصوص پ لهیبوس چرخاند.درجه  90و  دهیسمت باال کشه را ب

نشان  عدادخواهد کرد که با دانستن ا رییشروع به تغ لندریسر س ید بر روجوشمارنده مو یچ،پ نیخاندن اچر

بدست را  دکه موتور دار یتوان نسبت تراکم مورد نظرمی ریز یشمارنده با مراجعه به منحن لهیبوس هداده شد

 .آورد
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 نرخ تراکم برای موتور بنزینی با نسبت تراکم متغیر -نمودار شمارنده ( 5-4) شکل

 است.د، جدول زیر تنظیم شدهکننکه تنها با چند نسبت تراکم مشخص کار میاز آنجایی

 بنزینی چهار زمانهموتور  های آزمایشنسبت تراکم ( 5-2) جدول

 عدد نشان داده شده توسط شمارنده حجم محفظه احتراق نسبت تراکم

4:1 cc 156 0 

5:1 cc 117 107 

6:1 cc 936 172 

7:1 cc 78 215 

8:1 cc 67 245 

9:1 cc 5/58 268 

10:1 cc 52 286 
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 دینامومترمشخصات فني  -2-3-5

دانشگاه  های حرارتیماشینبنزینی با نسبت تراکم متغیر موجود در آزمایشگاه  چهار زمانهمشخصات فنی موتور  ( 5-3) جدول
 علم و صنعت ایران

 CECMD 132200 تیپ

 RPM 2500 سرعت ماکزیمم

 WE 13184901/02 شماره ژنراتور

 Kw 5.5 ظرفیت

 V 180 تحریک در آرمیچز

 V 210 تحریک در میدان

 Hz 50 -تک فاز -V 220 برق ورودی به دستگاه

و موتور احتراقی را استارت  کندمیکه ابتدا به عنوان محرک عمل  DCاین دینامومتر از یک موتور با برق 

 نمایدمیمل عمولد برق  عنوان ژنراتوره ب ،بعد از روشن شدن موتوراین دینامومتر . استشده، تشکیل کندمی

ست از عمل کردن بصورت ا عبارت یکیموتور الکتر نیا فهیوظ .گرددمی ارسالشده به شبکه  دیتول قکه بر

را در هر لحظه و  یشده توسط موتور احتراق دیتول یقدرت خروج بدین منظور که یکیالکتر ینامومتریک د

 .نشان دهد به یطیتحت هر شرا

 :ست ازا موتور عبارت یقدرت خروج

(1-5) 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 =
𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 [𝑁. 𝑚] × 𝑅𝑃𝑀

9.549
 

 زاتی. تجهودنم نییتعرا قدرت  بتوان تا دهدمیدو پارامتر دور و گشتاور را به ما  نامومترید نیا نیابنابر

 :عبارتند از اندشدهنصب  نامومترید یبر روکه دو پارامتر  نیا یریگاندازه

 :متررکوت الف(

 جیگنیاستر قطعه که توسط کیشده در  جادیا تنش تغییرات لهیکه بوس باشدمی از نوع پل مقاومتاین سنسور 

گردد که در اثر اعمال یو باعث م شودمیمقاومت  راتییتغ هب لیو تبد شودمی یریگدر چند نقطه از آن اندازه
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صفحه  یبر رو ،در فاصله اهرم رویحاصل ضرب ن ،مقدار گشتاور ،شودمیکه انجام  یمیقطعه با تنظ یبر رو روین

 است.گشتاور ثابت  یوبازشعاع  الزم به ذکر است که. شود( مشاهده N.mبرحسب ) یتالیجید

 mm 200 شعاع بازوی گشتاور

 mm 254 ارتفاع از مرکز

 Kg 5/0 جرم آویز

 :مشخصات آن عبارتند از و دهدمینشان  قهیدور بر دق ر حسبب را یموتور احتراق ی: دور خروجسنجورد ب(

 EVERSHED ساخت شرکت

 84C43041 شماره سریال

 FEK6-3-T نوع

فن سانتریفیوژ، که همزمان با برقراری جریان الکتریسیته  توانشده بر روی دینامومتر می از سایر تجهیزات نصب

 مشخصات فنی فن مذکور عبارتند از: شود، را نام برد.روشن می

 AIR CONTROL INSTALLATIONS ساخت شرکت

 VRL 4/3 نوع

 847257 سریالشماره 

 [Hz] 50، تک فاز، [V] 250 -220 نوع جریان مصرفی

های حرارتی دانشگاه علم و صنعت ایران مطابق شکل زیر کابین کنترل دستگاه موجود در آزمایشگاه ماشین

 است.
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حرارتی های زمانه بنزینی با نسبت تراکم متغیر موجود در آزمایشگاه ماشینچهار شماتیک کابین کنترل موتور  ( 5-5) شکل

 دانشگاه علم و صنعت ایران

 استفاده شده در دستگاه نیز به شرح زیر هستند:سایر تجهیزات 

 فنردار یلید اهرمک -1

از آن  کنترل نیشهر به داخل کاب یقطع و وصل نمودن برق اصل یبراو  استشدهکنترل نصب  نیل کاببغدر 

 .است مشخص دیکل یعالئم خاموش و روشن بودن بر رو همچنین .شودمیاستفاده 

فن،  لیاز قب قبر هکنندمصرف یهادستگاه یرو بر( برق Off( و خاموش کردن )Onروشن ) یدو دکمه برا -2

رنگ  چراغ سبز دی( باOnدر صورت فشار دادن دکمه ) .اندمشخص شده یاصل یهادیکه به کل رهیمگنت و غ

 شد. تحریک نخواهد نامومترید ،دکمه عمل نکند نیکه ا یو تا زمان آن روشن شود یباال

راغ چ دی( باRunدکمه ) ا زدنب .استشدهنصب  نامومتری( دStop) ( و توقفRunحرکت ) یبرادو دکمه  -3

 .آن روشن شود یرنگ باال یآب
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 1کنترل بار ومتریپتانس -4

. شودمینترل ک نامومترید ریچبرق آرم انیحد مجاز جر ایآن مقدار بار  لهیبوس و استشدهتابلو مشخص  یبر رو

ار بار . جهت و مقداستمتر ر آن در وسط صفحه آمپرفکه صوجود دارد  یامتر عقربهآمپر یکآن  یدر باال

در  نامومترید یعنی ،گردد لیت متمااگر عقربه آمپرمتر به سمت راسلذا  .کندمیمشخص  را نامومترید چریآرم

مپرمتر به اگر عقربه آ همچنین. نمایدمیعمل  یکیور الکترتعنوان موه است و ب بکهاز ش انیحال گرفتن جر

درت از به شبکه و گرفتن ق انیجر انتقالدر حال  نامومتریددر  بدین معناست که گردد لیامتمسمت چپ 

 .کندمیک ژنراتور عمل یعنوان ه ب ، یعنیاست یحتراقموتور ا

را  ومتریتانسپ دیبا چریبار آرم شیافزا یبرا استولوم  بصورت ومتریکه پتانس شیدستگاه آزما نیا در*توجه: 

 یبار بر رو شیافزا ← 998 ← 999به طور مشروح، حرکت داد.  دهدمیدر جهت عکس آنچه که نشان 

ک من یضدر  .حالت عمل نمود نیدر جهت عکس ا دیبا زیردن آن نکصفر  یبراهمچنین . استنامومترید

آن استفاده  زا یمیقفل کردن و ثابت نگه داشتن مقدار بار تنظ یقرار دارد که برا ومتریپتانس ریز در دیکل

ومتر ، شبیه پتانسیاستشدهمشخص  Speed Controlبر روی تابلو با  کنترل سرعت که ومتریپتانس .شودیم

 مثالً  کندمیل بصورت موتور عم نامومتریکه دهنگامی  وسیله آن مقدار سرعت دینامومتر،کنترل بار بوده که ب

 هلیبوس نامومتریذکر است که مقدار سرعت دزم به در ضمن ال شود.، کنترل میموقع استارت کردندر 

در جهت  نکاهش آهمچنین  .نمایشگر است لهینشان داده شده بوس عدادا شیمربوطه در جهت افزا ومتریپتانس

( RPM) حسب سرعت دوران را بر زین یا. یک سرعت سنج عقربهافتداتفاق می کنترل بار ومتریپتانسعکس 

 .دهدمینشان 

 زمان و مجموع کل دوراندیجیتالی  یهادهندهنشان -6

 ( بصورت5-5) در شکل که همانطور .باشدمی Resetو  Offو  Startسه دکمه  یدارا هادهندهنشان نیا

 Offلنگ و دکمه  لیزمان و تعداد دوران م شروع شمارش یبرا Startدکمه  ،نشان داده شده است کیشمات

                                                 
1Load Control 
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بکار گرفته و دوباره شروع کردن  یتالیجیپاک کردن صفحه د یبرا Reset خاموش کردن آن و دکمه یبرا

لنگ برحسب دور لیل دوران مک دادتع و ثانیهزمان برحسب  یتالیجیدهنده ددو نشان نیا لهی. بوسشودمی

 .شودمینشان داده 

 یتالیجیدهنده سرعت دنشان -7

نصب  لرکنت نیکاب یدر رو( rev/min) یقهدستگاه برحسب دور در دق یامقدار سرعت لحظه ننشان داد یبرا

 ومتریپتانس یشده رو میسرعت تنظ ،کندمیبصورت موتور عمل  نامومتریکه د یو فقط در زمان استشده

 .نمایدمیکه دستگاه در سرعت ثابت عمل  یا زمانیو  است تالیجیشده د دادهسرعت برابر با سرعت نشان 

 یتالیجیدهنده گشتاور دا نشانیکنتور  -8

( در هر لحظه از حرکت موتور از آن استفاده N.m) متر ×نیوتن  حسب نشان دادن مقدار گشتاور بر یبرا

ه داشتن عدد آن ثابت نگ کردمشخص است و عمل Holdیک رله دو کنتاکت است که با دکمه  یدارا .شودمی

 عدد یرو یاثر چیمتر هکروت راتییبعد از زدن دکمه تغ اًضمن است.صفحه  ینشان داده شده بر روگشتاور 

 .ثابت نگه داشته شده ندارد

 یو خروج یآب ورود یترمومترها -9

درجه حسب از آن را بر یبه موتور و خروج یورود مقادیر درجه حرارت نداشدهتابلو جداگانه نصب  کی یبر رو

 .دندهمینشان نتیگراد سا

 روتامتر -10

 بایستی کننده موتورمقدار آب خنک. شودمیاستفاده  موتور از آن کندبی سیال خنکمقدار  گیریاندازه یبرا

 نیکه در پائ یریعمل توسط ش نیا .راندمان باال را داشته باشد یالزم برا یکه موتور گرما شود میتنظ یطور

مدار  کیموتور را در  ببه گردش در آوردن آ فهیوظ پمپیک همچنین است.  پذیرامکانروتامتر قرار دارد 

داخل  یمشخصات روتامتر و ارتفاع مخروط آب یدب نییتع یکه برا ستیآور دای الزم به .دارد به عهدهبسته 

 .الزم است بنااستوانه از سطح م
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 نتمگقطع و وصل برق  دیکل -11

مگنت )شمع(  انیو مخصوص قطع جر کندمی( عمل Off( و خاموش )Runدر دو حالت روشن ) دیکل نیا

 .موتور قرار دارد یروغن در رو یهاجیدر وسط گ دیکل نیا .است

 نغفشار و درجه حرارت رو یهاجیگ -12

 دیذکر است که فشار روغن نباه . الزم بدندهمی نشان حاالت تمام در را غنها درجه حرارت و فشار روجگی نیا

 باشد.  بار یک از کمتر موتور کار زماندر 

 جرقه تاردیکننده آوانس و رمیتنظ -13

با چرخاندن آن  و شده لیتشک بودهمدرج  ایاستوانه یسر یکه دارا مخصوص چیکننده از پله پمیتنظ نیا

با  توانمیمورد نظر را  تاردیر ای آوانس زانیمهمچنین  کند.میآن قرار دارد، حرکت  یکه در باال یمگنت

ی که در ادامه گفته روش لهیبوس توانمی شتریب نانیاطم یبرا نمود. میمشخص شده تنظ یهابندیدرجه

نصب  جمدر یک تسمه فلزیموتور  یچرخ لنگر خروج ی. بر روکردرا کنترل  دیا ریتار مقدار آوانس شود،می

 نیع که مخصوص امیک ش همچنین .نمودرا مشاهده  آن توانمی نگیباز کردن محافظ کوپلبا که  استشده

شمع موتور را به شمع مورد نظر  ری. اگر واگرددمینصب  ،جداگانه آماده شده یشاس کی یکار است بر رو

مشاهده نمود که  توانمیبا چرخاندن آرام هندل  می( قرار دهRun) یبرق مگنت را رو دیو کل میوصل کن

 یبرابهتر است  .است تاردیر ای که همان مقدار آوانس زندمیه لنگ جرق هیاز زاو یاچه درجه یشمع بر رو

 .دیعمل را انجام ده نیمرتبه ا نیچند نانیاطم

جداگانه  بصورت استمصرف شده در موتور که همراه مخزن  یمقدار هوا گیریاندازهمربوط به  سیفیاور -14

 سیفیو اختالف فشار دو طرف اور یورود یهوا هوا الزم است درجه حرارت یدب نییتع یو برا گرددمینصب 

 .شوداندازه 

 .سوخت یسیس 25تا  گیریاندازهمخزن سوخت و واحد  -15
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. استشده ینیبشیمنظور اختالط دو سوخت مختلف پهکه ب استمخزن سوخت شامل دو تانک کوچک 

سوخت قابل کنترل ده تا مصرف ش یریگو سپس وارد مخزن واحد اندازه شودرد می یفسوخت ابتدا از صا

 انهاز پر شدن استو سمخزن سوخت باز شده و پ یرهایالزم است ابتدا ش یکنترل سوخت مصرف ی. براباشد

 .بسته شوندمربوطه  یرهایش آن گیریاندازهواحد 

ابتدا . کنیممیعمل  ریز وشره کردن ب برهیکال یبرا .شود برهیمتر کالرکوت دیاز استفاده از دستگاه ابتدا با قبل

ه یسک .میکنیروشن ماندازی شوند، راه نامومتریبدون آنکه موتور و د، دستگاه را یبرق اصل دقیقه 10مدت ه ب

 جعبه قیاز طر صوخصآچار م لهیو بوس آماده نمودهرا  کیلوگرم است، 5/0، که وزن آن یگذارمخصوص وزنه

 Zero میتنظ یهاچیدو سوراخ با پ یقرار دارد و داراالیه ژنراتور  متر که در منتهارکوکننده مربوط به ت تیتقو

ای به وزنه و زی. آنگاه آوصفر شود دیجیتالی متررکوت تا دیرا آنقدر بچرخان Zero مربوط به چیپ ،است Gainو 

اگر حال  .شود جادیمتر ا وتنین 81/9معادل  یگشتاور دیحال با .مکنیمیبه اهرم اضافه  Kg 5/4جرم 

د تا عدد نشان داده یرا آنقدر بچرخان Gain پیچآچار  لهینشان نداد بوسرا  81/9عدد  تالیجید هددهننشان

نشان  عددحساب محاسبه و با  نیرا با ماش ورگشتا زانیها را کم کرده و هر بار م. سپس وزنهباشد 81/9 شده

برای اطمینان هر چه عمل را  نیا .دیاستفاده کنها مطابق نکات گفته شده از پیچو  دیسه کنیاقداده شده م

 آرام صورت گیرد. ها بایستی کامالًهمچنین بایستی دقت شود که پیچاندن پیچ .دیبار انجام ده 10تا بیشتر 

 و کنترل دستگاه یاندازهرا -3-3-5

 شوند. کچ دیبا ریاز استارت کردن موتور موارد ز قبل

 .ودحاصل ش نانیاطم چرخدیدر حول محور خود م یکه به آزاد نامومتریاز حرکت د -1

هندل  لهیمنظور شمع را باز نموده و سپس بوس نی. بدحاصل شود نانیاز حرکت آزاد محور موتور اطم -2

 .دیانموتور را بگرد یدست

 .دیسوخت را باز نمائ ریو ش دیکارتل را با روغن مناسب و با را با سوخت مناسب پر کن -3

 .دیکن دیو مخزن آب را بازد دیآب را روشن نمائ کننده موتور را باز نموده و پمپخنک بآ -4
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 .دیو از آن دور کن دیدستگاه بردار یو ابزار را از رو لهیگونه وسهر -5

 .دیمرگ باال قرار دهنقطه قبل از  درجه 12را  و آوانس 6:1 ال بهتر است نسبت تراکم رارمحالت ن یبرا -6

 استارت کردن موتور -4-3-5

 .دیآن مطمئن شو نیال زمصزده و از ات برق زیشاخه دستگاه را به پر ود -1

 .دی( قرار دهOn) یدستگاه را بر رو یاصل هیتغذ دیکل -2

𝑂𝑛دکمه سبز رنگ ) -3

𝑚𝑎𝑖𝑛
چراغ سبز رنگ روشن شود. اهرم  تااتاقک را فشار داده  ی( مربوط به برق اصل

 .ردیانجام نگ و کمپرس ردیسرعت الزم را بگ ندتا موتور بتوا دیآور نیشکن را پائسوپاپ

 .دیصفر قرار ده یسرعت و بار را رو ومتریمقدار پتانس -4

 .دیرا چک کن ریموارد ز استموتور آماده استارت اکنون که  -5

 -دباش نیپائ هااهرم خالص کننده سوپاپ* -نرمال طیسرعت در شرا میتنظ ایدسته گاز * -سوخت باز ریش*

به  یموتور احتراف رهیباز بودن کار و غ زانیساسات و م چهیدر نیو همچن Runدر حالت  تنگجرقه م دیکل*

 .است شیآزما هدهندانجام یجودانش عهده

 ود.روشن ش یراغ آبچ ستییاب ،نامومترید کیرنگ مربوط به تحر یدکمه آبپس از فشردن  -6

 یکیموتور الکتر است که یمنظور سرعت .دیکن میاستارت تنظ هیسرعت اول یکنترل سرعت را رو ومتریپتانس -7

 .بچرخددر هنگام استارت باید 

الزم به ذکر است  .(400 - 600د )حدود یکن ممیکنترل بار مقدار بار را ماکز ومتریپتانس لهیوسبالفاصله ب -8

 .کندمیکنترل سرعت کار  ومتریپتانس عکسکنترل بار  ومتریکه پتانس

بار را کم کرده و  دیکند و اگر موتور نچرخ شاستارت شروع به گرد هیموتور در سرعت اول دیحالت با نیدر ا

 .دیاطالع ده گاهشیموضوع را به مسئول آزما و دیاقل برسانحد به

( را باال آورده شکن پسوپاسوپاپ ) هدنکنصاهرم خال ،دیمورد نظر رس هیموتور به سرعت اول نکهیبعد از ا -9

قادر به  یکینکته توجه شود که اگر موتور الکتر نیبه ا نجایدر ا. الزم است روشن شود یتا موتور احتراق
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را  یکیآورده و سرعت موتور الکتر نیکننده را پائالزم است که اهرم خالص بودن رتااست یرخاندن موتور براچ

 .دیو دوباره اهرم را باال ببر دیده شیافزا

 هقیقبعد از چند د دیتوانمیرد و کار خواهد کخود شروع به ثابتو  عادیدر حالت  نامومتریحالت د نیدر ا -10

 د.یهرا انجام د هاشیآزما

 خاموش کردن دستگاه -5-3-5

 یگاه بار بطور ناگهانهستند که هر یتیخاص یدارا DC یاست که موتورها نیانکته بسیار مهم در این قسمت 

و  روتمو یبرا یریناپذکرده و باعث خسارات جبران دایپ شیافزا انهناگ ورور موتد ،آن برداشته شود یاز رو

 .الزم است انیجودانش یبرا بیبه ترت رینکات ز تیرو رعا نی. از اگرددمی رنامومتید

 برسد. هیه سرعت اولو ب ابدیسرعت موتور کاهش  کهیطور. دیحالت نرمال برگردانه دسته گاز موتور را ب -1

 .دیداده شده را بردار یبارها هیشده را به حداقل رسانده و کل میار تنظب -2

 .دیموتور را خاموش کن -3

 .دیکنترل سرعت را به حداقل برگردان ومتریپتانس -4

 .خاموش شود رنگ یچراغ آب کهیبطور دیرا خاموش کن نامومترید -5

 خاموش شود. سبز رنگ نیزچراغ  کهیبطور دهرک ش( را خاموMainتابلو ) یکار برق اصل انیدر صورت پا -6

 .دیکن خارج زیو دو شاخه را از پر دیرا قطع کن یاصل دیکل

 کار دستگاه در حالت سرعت ثابت -6-3-5

 .دیقرار ده ممیدر حالت ماکز را دستگاه کنترل بار -1

به  یازین که کرد میتنظبصورتی کنترل سرعت  ومتریپتانس لهیسرعت موتور را بوس توانمیحالت  نیدر ا -2

 نباشد. یقگاز موتور احترا چهیدر میتنظ
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 کار دستگاه در حالت گشتاور ثابت -7-3-5

کنترل بار  ومتریپتانس ،از کار موتور در حالت نرمال گذشت قیقهچند د نکهیبعد از استارت موتور پس از ا -1

 .دهیممی شمقدار کاه ممینیرا به م

 – rpm 2000 بینعت مجاز )سر کنیممی میمقدار دلخواه تنط ممینیموی کنترل سرعت را ر ومتریپتانس -2

 .(است 1500

 .کنیممیم تنظیمقدار دلخواه  یرو زیسرعت موتور را ن میاز تنظگدسته  لهیوسب -3

 ادداشتی تالیجیسنج د سرعت ابت را عسر ییراتداده و تغ فزایشکنترل بار مقدار بار را ا ومتریپتانس لهیبوس -4

 نمایید.

 شیم آزمااانج يچگونگ -4-5

 6:1؛ نسبت تراکم شیاول آزما قسمت -1-4-5

نموده و زمان  میشده تنظ گفته توضیحاتبر اساس  6:1 یابتدا نسبت تراکم را رو شیمرحله از آزما نیدر ا

 کنیممیاستارت کرده و موتور را  میدرجه آوانس تنظ 12 یرو روشن کردن موتور در حالت سرد یجرقه را برا

 20جرقه را به  نسپس زما .شود و گرم دهیبه حالت نرمال رس تا موتور کامالً  کنیممیصبر  یتو سپس مد

کنترل بار را در حالت  ومتریپتانس ادابت، ار دستگاه در سرعت ثابتو بر اساس ک دهیممی رییدرجه آوانس تغ

 .میینمایم میتنظ یمقدار انتخاب ممیکنترل سرعت در ماکز ومتریقرار داده و سپس سرعت را با پتانس ممیماکز

 نیداده و تا شش مرحله ا رییو سپس دور را تغ کنیممی ادداشتیقت دجدول را به  مختلف ریمقادپس از آن 

دور در دقیقه و در حالت  2000 ممیماکز الترنج سرعت در حکه  استذکر الزم به  .کنیممیعمل را تکرار 

و سپس  دیدرجه آوانس برسان 19داده و به  رییزمان جرقه را تغ ادامه،در  .باشد قهیدق دور در 1000 ممینیم

 درجه 5و  درجه آوانس 12 یعمل را برا نی. ادیداشت کنیادالزم را  یداده و پارامترها رییدوباره سرعت را تغ

 .دیتکرار کن زین تاردیر
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 8:1ش؛ نسبت تراکم یقسمت دوم آزما -2-4-5

 باشد. 8:1تکرار نمایید، با این تفاوت که نسبت تراکم تمامی مراحل گفته شده در قسمت اول آزمایش را 

 10:1قسمت سوم آزمایش؛ نسبت تراکم  -3-4-5

 باشد. 10:1تمامی مراحل گفته شده در قسمت اول آزمایش را تکرار نمایید، با این تفاوت که نسبت تراکم 

 سوپر نیز تکرار کرد. توان برای سوخت دیگری مانند بنزینها را نیز میالزم به ذکر است که تمامی آزمایش

 زمانه چهارمحاسبات آزمایش موتور بنزیني  -5-5

 جدول محاسبات آزمایش قسمت اول آزمایش -1-5-5

 6:1جدول محاسبات آزمایش با نسبت تراکم  ( 5-4) جدول

 زمان نیرو دور موتور 
دمای آب 

 ورودی

دمای آب 

 خروجی

دمای هوای 

 ورودی

جریان 

 آرمیچر

10+ 

1250       

1500       

1750       

2000       

0 

1250       

1500       

1750       

2000       

10- 

1250       

1500       

1750       

2000       

20- 

1250       

1500       

1750       

2000       
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 جدول محاسبات آزمایش قسمت دوم آزمایش -2-5-5

 8:1جدول محاسبات آزمایش با نسبت تراکم  ( 5-5) جدول

 زمان نیرو موتوردور  
دمای آب 

 ورودی

دمای آب 

 خروجی

دمای هوای 

 ورودی

جریان 

 آرمیچر

10+ 

1250       

1500       

1750       

2000       

0 

1250       

1500       

1750       

2000       

10- 

1250       

1500       

1750       

2000       

20- 

1250       

1500       

1750       

2000       

 

 جدول محاسبات آزمایش قسمت سوم آزمایش -3-5-5

 10:1جدول محاسبات آزمایش با نسبت تراکم  ( 5-6) جدول

 زمان نیرو دور موتور 
دمای آب 

 ورودی

دمای آب 

 خروجی

دمای هوای 

 ورودی

جریان 

 آرمیچر

10+ 

1250       

1500       

1750       

2000       

0 

1250       

1500       

1750       
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1250       

1500       

1750       
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