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مقدمه ای بر موتور استرلینگ (1  

اسرلینگ هم گفته می شود , یک موتورحرارتیموتور استرلینگ که به آن ماشین   

-موتور استرلتوسط دکتر رابرت استیرلینگ اختراع شد. 1816است که در سال   

-ینگ قابلیت بازدهی بیشتری نسبت به موتور بنزینی و دیزلی دارد اما امروزه م  

-تورهای استرلینگ فقط در برخی کاربرد های خاص مانند زیردریایی ها یا ژنرا  

های کمکی در قایق ها )که عملکرد بی صدا مهم است( استفاده می شود. اگرتور   

 چه موتورهای استرلینگ به تولید انبوه نرسید , اما برخی اختراعات پرقدرت با 

 این موتور کار می کند. گاز استفاده شده در موتورهای استرلینگ ,هیچ گاه موتور

دیزلی , سوپاپ ورود و خروج ورا ترک نمی کنند و مانند موتورهای بنزینی و   

 محفظه احتراق ندارد. به همین علت موتورهای استرلینگ بسیار بی صدا هستند.

-موتورهای استرلینگ , انرژی گرمایی خود را از منبعی در بیرون سیلندر دریا  

-فت می کند. از ویژگی های منحصر به فرد موتور استرلینگ این است که میتوا  

-موتوراند از هر نوع انرژی گرمایی اعم از تجدید پذیر و احتراقی استفاده کرد.   

 سترلینگ این انرژی گرمایی را به تراکم وانبساط متوالی سیال عامل تبدیل میکند.

 همچنین در موتور استرلینگ یک بازیاب حرارتی وجود دارد که در تبادل بخشی

وتور استرلینگ به دلیل عملکرد بر از گرمای سیال عامل موثر است. همچنین م  

 مبنای چرخه استرلینگ که یک چرخه گرمایی نزدیک به چرخه کارنو است ,

%( برخوردار است.50از بازده حرارتی باالیی )تا  
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( مبانی و مفاهیم ترمودینامیکی2  

 

 مبنای عملکرد موتوراسترلینگ چرخه استرلینگ

فرآیند زیر تشکیلاست , که به ترتیب از چهار   

 شده است :

( انبساط همدما)گرماگرفتن از منبع خارجی(1-2  

 

( بازیابی هم حجم )انتقال گرمای از سیال2-3  

 عامل به بازیاب(

 

( تراکم همدما )انتقال گرما به منبع خارجی(3-4  

 

( بازیابی هم حجم )انتقال گرمای درونی از4-1  

 بازیاب به سیال عامل(

 

بازده گرمایی چرخه استرلینگ با چرخه کارنو برابر است :از نظر تئوری ,   

ηstirling = ηcarnot 

 اما عواملی وجود دارد که باعث می شود , بازده موتور واقعی از حالت ایده آل

 فاصله بگیرد. این عوامل عبارتند از :

انتقال گرمای همرفتی -1  

جریان ویسکوز -2  
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( انواع موتورهای استرلینگ3  

 موتورهای استرلینگ به سه دسته آلفا , بتا و گاما تقسیم بندی میشوند.

( موتور استرلینگ مدل آلفا1-3  

درجه نسبت به  90موتور استرلینگ , مدل آلفا از دو پیستون که با زاویه 

 هم قرار گرفته اند تشکیل شده است. هرکدام از پیستون ها به ترتیب با منبع

-است. این مدل , از نسبت توان به حجم باالیی برخورگرم وسرد در تماس   

-دار است و البته به دلیل خزش فوالد پیستون گرم , از مشکالتی نیز برخو  

 ردار است. عملکرد موتور آلفا از چهار مرحله زیر تشکیل شده است :

 سیلندر در عامل سیال بیشتر( 1مرحله 

 با  عامل سیال  تماس .  دارد قرار گرم

 و آن شدن گرم باعث سیلندر های دیواره

 پیستون نتیجه در.  شود می فشار افزایش

 گرم سیلندر که آنجا از.  شود می منبسط

 سیلندر و دارد قرار خود حجم ماکزیمم در

 حجم, دارد قرار خود مینیمم حجم در سرد

 سیلندر  به  گاز از بخشی انتقال با سیستم

.یابد می افزایش سرد  

سیستم در ماکزیمم حجم خود( 2مرحله   

-قرار دارد.گاز با سیلندر سرد تماس بیش  

 تری دارد. از این رو گاز گرمای خود را

 به منبع سرد میدهد و فشارش کاهش می 

و حجم سیلندر سرد کاهش می یابد . یابد  

 به دلیل برآیند گشتاور ها روی چرخ لنگر
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 همزمان با حجم پیستون سرد , حجم

ن گرم هم کاهش می یابد.پیستو  

تمام گاز اکنون در سیلندر سرد ( 3مرحله 

قرار دارد و سرد شدن گاز )انتقال گرما به 

منبع سرد( ادامه می یابد. از این رو پیستون , 

پیوسته متراکم می شود و حجم سیستم کاهش 

 می یابد .

 

 

 

 

 

سیستم در مینیمم حجم خود قرار  (4مرحله 

بیشتری با سیلندر گرم دارد. دارد و گاز تماس 

در نتیجه حجم سیستم با انبساط سیلندر گرم 

 افزایش می یابد.
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( موتور استرلینگ مدل بتا2-3  

 موتور استرلینگ مدل بتا از یک سیلندر و دو پیستون تشکیل شده است. یکی از 

-جاب این پیستون ها , پیستون قدرت و دیگری پیستون جابجایی نام دارد. پیستون  

-جایی هیچگونه انتقال توانی انجام نمی دهد. اما به عنوان یک منتقل کننده بین پی  

 ستون سرد و گرم عمل می کند. عملکرد مدل بتا در چهار مرحله زیر خالصه 

:می شود   

پیستون قدرت , گاز را به طور کامل متراکم می ( 1مرحله 
جابجا شونده در نقطه ایست که تمام گاز درتماس کند . پیستون  

 در تماس با منبع گرم قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

 ( 2مرحله                                                          

 گاز گرم شده فشارش افزایش می یابد و پیستون قدرت را

 به باالترین نقطه سیلندر هل می دهد.
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پیستون جابجایی به سمت پایین حرکت کرده و گاز( 3مرحله   

 را به قسمت سرد سیلندر تزریق می کند.

 

 

 

 

 

برآیند گشتاور چرخ لنگر به گونه ایست که گاز( 4مرحله   

 سرد شده را متراکم می کند. این مرحله انرژی کمتری میبرد

با گرفتن گرما در مرحله قبل کاهش داده زیرا فشار گاز را 

یم.ا  

 

 

 

( موتور استرلینگ مدل گاما3-3  

 موتور استرلینگ مدل گاما , نوع خاصی از مدل بتاست که در آن پیستون قدرت

 در یک سیلندر جداگانه مجزا از سیلندر جابجایی تعبیه شده است. اما کماکان هر

 دو پیستون به یک چرخ لنگر متصل اند. در این مدل گاز میتواند از یک لوله 

یلندر جابجا شود. در این مدل نسبت تراکم کمتر است , اما از طرف بین دو س  

 دیگر این مدل از نظر مکانیکی ساده تر است و در موتور های استرلینگ چند

 سیلندر می توان از آن استفاده کرد.
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( مزایا و معایب موتورهای استرلینگ4  

د :موتور استرلینگ , می توان به موارد زیر اشاره نمو مزایایاز   

تطبیق پذیر با هرنوع انرژی گرمایی : همانطور که قبال اشاره شد , می -1  

-توان از هر نوع انرژی گرمایی به عموان منبع گرم برای موتور استرلینگ است  

 فاده کرد. برای مثال در زیر دریایی ها از ترکیب سوخت دیزل و اکسیژن مایع 

 استفاده می شود , درحالیکه در نیروگاه های خورشیدی از انرژی خورشیدی می

 توان استفاده کرد.

بی صدا بودن : یکی از مزیت های این موتور نسبت به موتور احتراق داخلی  -2  

در موتوراسترلینگ احتراقی صورت نمی گیرد.بی صدا بودن است. چون اصوال   

بازدهی باالتر : چون این موتور بر مبنای چرخه استرلینگ کار میکند و بازده -3  

 چرخه استرلینگ با چرخه کارنو برابر است , در نتیجه این موتور از بازدهی 

 باالیی نسبت به موتور احتراق داخلی برخوردار است. در نتیجه مصرف سوخت 

موتور کمتر و هزینه در واحد انرژی پایین تر است.این   

اصوال در موتورهای استرلینگ یاتاقانروغنکاری کمتر و طول عمر بیشتر :  -4  

 ها و بلبرینگ ها را درطرف سرد موتور قرار می دهند. در نتیجه به روغنکاری

 کمتری احتیاج می شود.

پاپ , محفظه احتراق , شمعمکانیزم ساده تر : این موتور به دلیل نداشتن سو -5  

 و ... از مکانیزم ساده تری نسبت به موتورهای احتراق داخلی برخوردار است.
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موتورهای استرلینگ میتوان به موارد زیر اشاره کرد : معایباز   

به دلیل اینکه منبع حرارت در خارج استغیرعملی بودن دراتومبیل ها :  -1  

به تغییرات گرمایی داخل سیلندر واکنش  برای موتور مقداری طول می کشد تا  

 نشان دهد. برای انتقال حرارت بین دیواره های سیلندر و سیال عامل زمان نیاز

 است. این بدین معناست که موتور قبل از این که کارمفید را ایجاد کند به زمانی

 برای انتقال حرارت نیاز دارد. به تبع آن , موتور نمی تواند بالفاصله سرعت 

 خود را تغییر دهد. تمام این عوامل باعث شده این موتور با موتورهای احتراق

 داخلی درون اتومبیل جایگزین نشود.

نیاز به مواد خاص )هزینه باالی مواد اولیه( : چون همیشه یک قسمت سیلندر -2  

 با منبع گرم با دمای باال در تماس است , بنابراین به مواد با خاصیت خزش باال

-درصد هزینه ساخت یک موتور استرلینگ صرف مواد می 40نیاز داریم. حدود   

 شود.

اشاره شد انتقال 1طوالنی بودن روند استارت موتور : همانطور که در مورد  -3  

 حرارت بین منبع گرم و سیال عامل نیاز به زمان دارد.

موتور نیاز به دو مبدلنیاز به دو تبادل کننده گرمایی : به دلیل مبنای عملکرد  -4  

 گرمایی داریم.

( کاربردهای موتور استرلینگ5  

 با وجود اینکه از موتور استرلینگ نمی توان در اتومبیل ها استفاده کرد اما حوزه

 های دیگری هستند که این موتور کاربرد زیادی در آن ها دارد , از جمله :

مصنوعی و ... (قلب4(فضاپیما ها 3( نیروگاه ها 2( زیردریایی ها 1  
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( زیردریایی ها1-5  

ساخت کشور سوئد , مجهز به دو موتور استرلینگ میباشد SAGAزیردریایی   

 که به طور مجزا هرکدام برای تولید برق و ایجاد نیروی پیشران استفاده میشوند.

 سوخت مورد استفاده در موتورهای استرلینگ این زیردریایی سوخت دیزل و

  اکسیژن مایع می باشد.

 

 

 

( نیروگاه های خورشیدی2-5  

 از موتور استرلینگ میتوان برای تبدیل مستقیم انرژی خورشیدی به برق استفاده

-نمود. در اینجا صفحات کلکتور منبع حرارتی الزم را برای کارکرد موتور است  

 رلینگ فراهم میکند.
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( تامین برق فضاپیماها5-3  

, یک موتور رادیوایزوتوپی است که توسط مرکز تحقیقات ناسا ASRGموتور   

 بر مبنای عملکرد موتوراسترلینگ طراحی شده است.این گرمای ناشی از تخریب

 مواد پرتوزا را به برق موردنیاز برای فضاپیما تبدیل می کند. بازده این موتور

وخت آن( و مصرف س RTG)چهار  برابر موتورهای رادیوایزوتوپی نسل قبل   

-سال یک فضاپ 17, برق  ASRG( یک چهارم است. هر موتور 238تونیم)پلو  

 یما را تامین می کند. ناسا از این موتور برای ماموریت کاوش در تیتان )قمر

 سیاره زحل استفاده خواهد کرد.
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ژنراتور انواع و اقسام تبدیل انرژی ها را می بینیم. درابتدا یک-در این موتور  

 ژنراتور با سوخت رادیو اکتیو قرار دارد که گرمای مورد نیاز موتور استرلینگ

موتور استرلینگ , یک هستهرا فراهم می کند. سپس حرکت متناوب پیستون   

 مغناطیسی را درون یک حلقه سیم به حرکت در می آورد. بنا به قانون فارادی 

می کند. میدان مغناطیسی متغیر , یک جریان الکتریکی را ایجاد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( قلب مصنوعی5-4  

, در ایاالت متحده پایه گذاری شد. هدف 1964برنامه قلب مصنوعی در سال   

 این برنامه تولید دستگاهی برای جایگزینی قلب انسان است. یکی از مشکالت

 این برنامه نحوه تامین انرژی مورد نیاز قلب مصنوعی می باشد. شرکت مک

داگالس با همکاری دانشگاه واشنگتن موفق به طراحی یک قلب مصنوعی-دانل  

 بر مبنای عملکرد موتور استرلینگ شده است.
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( نتیجه گیری6  

با توجه به نیاز بی پایان پژوهش ها در زمینه موتور استرلینگ و کاربردهای آن  

تحقیقات برروی مواردبشر به انرژی , نامحدود به نظر می رسد و درحال حاظر   

 استفاده از موتور استرلینگ از جمله تامین برق ماهواره ها, تامین برق صنایع و

 کارخانجات, استفاده بیشتر در لوازم خانگی وغیره و همچنین افزایش راندمان آن

دهآینده شانتیجه دردر و روش های مختلف آب بندی وساخت هم چنان ادامه دارد.  

های جدید آن خواهیم بود.نسل نوینی از این موتورها و کاربرد  


