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 مقدمه

استرلینگ که با انرژی موتور های زیادی از های پاک، نمونههای جدید و توجه به سوختامروزه با پیشرفت فناوری     

اند. ولید شدهتنمایند، تهیه و های انسانی عمل میپذیر گیاهی و یا انرژی حاصل از زبالههای اشتعالخورشیدی و یا روغن

ه بین گزارش اطر در ، به همین خادموتور افزایش یابهمین مزیت و تنوع در منابع انرژی باعث شده تا بازه عملکردی این 

 . ترین کاربردهای موتور استرلینگ اشاره می کنیمجدید

 

 موتور استرلینگ .1
میالدی ساخته شد. علت اختراع این موتور،  1816موتور استرلینگ توسط شخصی به نام رابرت استرلینگ در سال 

در  یی بود کهاالشار بفهای بخار آن زمان وجود داشت از جمله این مشکالت آفرینی بود که در موتورمشکالت فراوان و خطر

 شد.ها میهای بخار وجود داشت که منجر به انفجار آنهای موتوربویلر

ای هدر دما وعامل  عنوان سیالموتور استرلینگ یک موتور حرارتی است که با سیکل تراکم و انبساط با هوا و یا گاز به

 کند. باشد کار میداشتهگرمایی به کار مکانیکی وجود مختلف به صورتی که یک تبدیل خالص انرژی

ست که امیکی اکند و یک سیستم ترمودینسیکل استرلینگ یک سیکل بسته بازیاب حرارتی است که یا سیال گاز کار می

 باشد.سیال عامل آن پیوسته در سیستم می

 بندی کرد:توان تقسیمهای استرلینگ را به دو نوع میبه طور کلی موتور

 

 مدل آلفا 1-1

دو  رار دارد.قیستون پع آلفا دارای دو سیلندر مجزا برای فضاهای تراکم و انبساط بوده و در هر سیلندر یک موتورهای نو

 کنار رد سرد پیستون و گرم منبع کنار در گرم پیستون  اند.سیلندر مجزا به واسطه هیتر، بازیاب و کولر به هم متصل شده

 ر استرلینگاع ترکیبات موتوترین ترکیب را در میان انولحاظ مفهومی، سادهوتورها، از م از نوع این. گیردمی قرار سرد منبع

ه دلیل بتون گرم رود و مسئله آب بندی پیسبه شمار می دارند. گرچه احتیاج به آب بندی هر دو پیستون از معایب آن

 .ندالیی هستباشد. موتورهای آلفا دارای نسبت توان به حجم باتماس با منبع گرم از مشکالت فنی آن می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موتور استرلینگ مدل آلفا – 1شکل 
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 مدل بتا 1-2 
 وان اولیننگ به عنباشد. اختراع رابرت استرلیترین ساختمان موتورهای استرلینگ میموتور استرلینگ نوع بتا، قدیمی

نند. کتفاده میننده اسکت و جابجا است. موتورهای نوع بتا از ترکیب پیستون قدرموتور استرلینگ دارای ساختمان بتا بوده 

 .اندساختمان موتور به این گونه است که هر دو پیستون در یک سیلندر به طور خطی قرار گرفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موتور استرلینگ مدل بتا – 2شکل 

 

 مدل گاما 1-3
باشد. در این نوع موتور پیستون و ه میجابجا کنند -موتور استرلینگ نوع گاما همانند موتور نوع بتا دارای ترکیب پیستون

جابجا کننده در دو سیلندر مجزا قرار دارند. موتور استرلینگ گاما نسبت به نمونه های آلفا و بتا، دارای نسبت تراکم کمتری 

کانیکی باشد. اما به دلیل اینکه تنها پیستون قدرت نیاز به آب بندی دارد و همچنین سیلندرها مجزا هستند، از لحاظ ممی

 ها دارد.ترین آرایش را در میان سایر چیدمانساده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رلینگ مدل گاماموتور است – 3شکل                                                                                 
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 مزایای موتور استرلینگ .2

 

 باشد.یم %50دهی باشد و قادر به رسیدن ب بازمیموتور استرلینگ دارای بازدهی باال در مقایسه با موتور بخار  .1

 همیّت پیدااو صدا سر هایی که مسئلههایی مکانها در مکانها که موجب استفاده از آنکم سر و صدا بودن این موتور .2

 شود.ها میکند مانند زیر دریاییمی

 کنند.این موتور آلودگی بسیار کمی تولید می .3

 هایسوخت ا عالوه برهاندازی آنتوان برای راهاهمیّت باالیی برخوردار است، چون که میها از سوز این موتوربرون .4

 گرفت.های پاک و تجدیدپذیری مانند انرژی خورشیدی بهرهفسیلی از انرژی

ا و ه نیز ماشا یاریسباز کاربردها مانند  یاریاستفاده در بس یرا برا نگیاسترل یوجود دارد که ساخت موتورها یژگیدو و

 اترییبه تغ شد تاک یطول م یموتور مقدار یمنبع حرارت در خارج است برا نکهیا لیکند . به دل یم یعمل ریها غ ونیکام

صرف  یمانزوتور مو گاز داخل  لندریس یها وارهید نیانتقال حرارت ب یعکس العمل نشان دهد. برا لندریداخل س ییگرما

 معناست که : نیبد نیشود . ا یم

 دارد تا گرم شود . ازین یکند به مقدار زمان جادیرا ا دیکار مف نکهیاز ا موتورقبل .1

ا بوتور م نیباعث شده است که ا صینقا نیدهد . ا رییتواند به سرعت تغ یاش را نم یخروج یرویموتور ن .2

 نشود. نیگزیجا لیاتومب یاحتراق داخل یموتورها

 

   

 موتور استرلینگ  – 4شکل 
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 پر کاربردترین سیاالت مورد استفاده در موتورهای استرلینگ .3

نام بآن  ییتدااب یرعلت نامگذا نیشد و به هم یاستفاده م نگیعامل در موتور استرل الیدر ابتدا از هوا به عنوان س

دند. آن ش نیگزیاز جاگدو  نینسبت به هوا ، ا دروژنیو ه میبودن هلبوده است؛ اما بعد ها به علت سبکتر  ییهوا یموتورها

لکولها ودن موکوچک و سبک ب گرید یحجم و وزن موتور شده و از طرف هشمنجر به کا یعامل از طرف الیسبکتر بودن س

 اتیصخصوظ از لحا نگیموتور استرل یبرا آل¬دهیعامل ا الیس دوروژنی. در حال حاضر هگردد¬یموجب کاهش تلفات م

دارد.   یترکم یاستفاده کاربرد ،یتی. اما به خاطر خطرات آن و مسائل امنرود¬یبه شمار م یکیزیو ف یکینامیترمود

 شود . یعامل استفاده م الیبه عنوان س میاز هل شتریدر حال حاضر ب نیبنابرا

 

 منابع تامین کننده حرارت مورد نیاز موتور استرلینگ .4

وزاندن ستر  فتهشریکوچک پ یموتورها یمانند آن استفاده کرد. برا ایشمع  کیتوان از  یم ییابتدا یموتورها یبرا

 ز،ین یدیخورش گنیترلاس یشود. موتورها یاستفاده م یعیتر از گاز طب دهیچیالکل به عنوان سوخت، و در ابعاد بزرگتر و پ

 .رندیگ یم رهبه عنوان منبع گرما به دیاز نور خورش مایمستق

 

 ای با موتور استرلینگ در مرکز آنمتمرکز کننده نقطه – 5 شکل
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 پمپ آب خورشیدی استرلینگ .5

 ستمیس نیشود. در ا یم لیو پمپ آب تشک یدیکلکتور خورش نگ،یاز سه قسمت موتور استرل یدیپمپ آب خورش

کانون  ر نقطهنور را د شکل استفاده شده است که یسهمو یمتمرکز کننده بشقاب کیاز  ییگرما یانرژ یجمع آور یبرا

 .کند یمتمرکز م

 یانرژ ده بهشمتمرکز  یانرژ لیتبد یبرا یمناسب نهیگز  ،یخارج یدارا بودن منبع حرارت لیبه دل نگیاسترل موتور

 باشد. یم زین ییباال یبازده حرارت یموتور دارا نیاست. به عالوه ا یکیمکان

 

 

 

 نگیاسترل یدیپمپ آب خورش   – 6 شکل
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 های خورشیدیتورکلک .6

 ندی نمود:برت یر دسته ها انواع مختلفی دارند، که بر حسب متحرک یا  ساکن بودن، می توان آنها را به صوکلکتور    

 -کلکتور های ساکن 

 -کلکتورهای نیازمند به ردگیری تک محوره 

 -کلکتورهای نیازمند به ردگیری دو محوره 

 

     
 خورشیدی کلکتور   – 7 شکل

 

 استرلینگ در زیردریایی موتور .7

 ینند. گرماک یه مبرق استفاد دیتول یمحرکه و برا یرویبه عنوان ن زلید یامروز، از موتور ها یها یار کشت یاریبس

مبحث  نکهیبه ا توجه گذارد. با یم ایآب در یرا بر رو یاز موتور اثر ملموس یخروج یو گازها زلید یتلف شده در موتورها

ظر گرفتن نا در ب نگیباشد، موتور استرل یمهم م اریبس ینظام یها ییایردریبودن ز یریقابل ردگ ریکم صدا بودن و غ

که با  هشرفتیپ یاوتورهم یمبحث باشد. ژنرال موتور بر رو نیا یبرا یراه حل نیتواند ا یباشد، م ینم یاحتراق داخل نکهیا

 یابل توجهر حد قآب هستند، د ریز یکاربردها یبرا یتحرار یساز رهیذخ تیقابل یکنند و دارا یکار م نگیچرخه استرل

  .کار انجام داده است

 

 

 
 

 مجهز به موتور استرلینگ  SAGAزیردریایی    – 8 شکل
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 یتفاده ماس دانیبه عنوان اکس دیپراکس دروژنیکه از ه لندریموتور چهار س کیمتحده در حال توسعه  االتیا یطرف از

 UNITED STIRING در سوئد توسط شرکت 1990که در سال  ییایردریز SAGA ییایدر ریباشد. ز یکند، م

و با  ز شده استد، مجهکن یرا فراهم م هیمنبع تغذ و رومحرکهین یکه قدرت الزم برا نگ،یشد و به دو موتور استرل یاتیعمل

از  یعیوس فینجام طا تیقابل SAGA باشد. در حال حاضر یم عیما ژنیو اکس زلیسوخت مورد استفاده در آن، سوخت د

  .متر دارد 600آب تا عمق  ریها را در ز اتیعمل

شده است،  گنیبا موتور استرل ییایردریمدل ز 8تا حال، موفق به ساخت  1980از سال  Kockums یساز یکشت یکمپان

 تی، تا قابلنندک یحمل م نگیموتور استرل یبرا ازیمورد ن یگرما هیاحتراق سوخت و ته یفشرده  شده را برا ژنیکه اکس

 .باشند یارا مد یهسته ا یها ییایردریرا تنها ز یژگیو نیآب تا چند هفته را داشته باشند، که ا ریاستقامت در ز

 

 chpکابرد موتور استرلینگ  در  .8

 یهاروش نیتراز معمول یکی CHP ای( combined heat and power) یبیحرارت و توان ترک ایزمان هم دیتول

زمستان  درو درموتور خو کی .گرددیم دیتول دیو حرارت مف تهیسیزمان الکتراست و در آن به صورت هم یژانر افتیباز

. رودیمبه کار  خودرو یداخل یفضا دیمف شیگرما یموتور برا یحالت از حرارت اتالف نی. در اشودیم CHP کیبه  لیتبد

 .کننده حرارت داردبه مصرف یموتور حرارت یکیبه نزد یاریبس یبستگ CHP که نقطه استقرار دهدیمثال نشان م نیا

  

 

 

 

 
 

 CHPسیستم تولید همزمان    – 9 شکل

 

 یها ستمیکند. در س دیاختالف دما را تول نیتواند قدرت از ا یم ییموتور گرما کی ک،ینامیتوجه به قانون دوم ترمود با

CHP  ها  ستمیس نی. در ادگرددیالزم تول تهیسیگرما و الکتر شود تا یمصرف م نگیتوسط موتور استرل یعیمعموال گاز طب
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گاز به  یدر صد انرژ 25تا  10شود. از  یم یگرما و آب  گرم مصرف جادیصرف ا یعیگاز طب یدر صد انرژ 80تا 70معموال 

در  تهیسیالکتر دیرود .ارزش تول یدودکش هدر م قیگاز هم از طر یدرصد انرژ 15تا  10شود و  یم لیتبد تهیسیالکتر

 یها ستمیس مشابهگرما کامال  دیاز نظر تول CHP یکند. واحد ها یم هیرا توج CHP یبر رو یگذار هیخانه ، سرما

 زیبرق ن دیو ژنراتور موجود در آن ها قادر به تول نگیها به کمک موتور استرل ستمیس نیکنند. ا یعمل م  یحرارت مرکز

 هستند.

 
 Whispered شده توسط کمپانی ساخته  CHPنمونه میکرو    –10 شکل

 

 خش بویلر اینکه با موتور استرلینگ کار می کند، ارتقا داده است. ب CHPیک میکرو  Whisperedکمپانی نیوزلندی 

کت بازار موجود این شر 2004سیستم گاز سوز می باشد که می تواند برق مصرف نشده را به شبکه برق بفروشد. در سال 

 واحد مسکونی اعالم کرد.   80000انگلستان را  تولیدی خود در CHPبرای 

 
 

 قلب مصنوعی مجهز به موتور استرلینگ  .9
برنامه  نیا دفه .شد گذاری هیقلب پا یتوسط مؤسسه مل 1964در سال  کایمتحده آمر االتیدر ا یبرنامه قلب مصنوع

 .تبا قلب انسان اس ینیجاگز ایکه قادر به کمک کردن به قلب انسان  یدستگاه دیتول

 گرید یها گاهگردش خون موقت است ، دست یو برا مارستانیموجود محدود به استفاده در تخت ب های از دستگاه یبعض

  .شخص است یبرا یحرکت تیدر بدن انسان و بدون محدود یدائم یقادر به کارگذاز
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 کارگذاری قلب مصنوعی و تشابه آن با قلب انسان   –11 شکل

 

 ی درباره نهیزم نیا از مقاالت موجود در یکی در .ی باشدآن م ازیمورد ن یانرژ نینحوه تأم یوعاز مشکالت قلب مصن یکی

  .ی باشدبه پمپ خون م نگیاتصال کمپرسور گاز موتور استرل یبرا الیدستگاه کنترل س کی

شده  نگیاسترلور موتبا  یو ساخت قلب مصنوع یدانشگاه واشنگتن موفق به طراح یدانل ـ داگالس با همکارشرکت مک 

 است.

 
 دانل ـ داگالسشرکت مکقلب مصنوعی مجهز به موتور استرلینگ    –12 شکل

 

 سرمایش و گرمایش .10

و  شیسرما یبرا (Heat pump)ییمانند پمپ گرما تواند یشود م هیتغذ یکیمکان یرویتوسط ن نگیاگر موتور استرل

 .ستفاده کردا یرا در کاربرد برودت لنگیاستر کلیس تیفقهلند با مو پسیلیشرکت ف 1930سال  در .کار کند شیگرما

 فت.ام گرهوا انج هیو تهو شیگرما یاست برا نگیاسترل کلیکه محرک س یباد یآن با استفاده از انرژ شاتیآزما

 

 ((cryocoolersاسترینگ))  .11

ه ک یر حالرم شود دطرف موتور گ کی. اگر کند یکار م یمعکوس مانند پمپ حرارت کلسی صورت¬به نگیاسترل کلیس

ور موت کیال ا اتصرا ب یکیدهد . حال اگر کار مکان یانجام م یکیکار مکان نگیسرد شده باشد ، موتور استرل گریطرف د

 ین سرد مآ گریشود و طرف د یطرف موتور گرم م کی،  میکن یبه آن وارد م نگیموتور استرل یبه شافت خروج یکیالکتر

 . گردد

 یولرهاکشود.  یم لیکولر تبد کیکرده و به  جادیا یادیز یطرف سرد موتور ، سرما قیقدرست و د یطراح کی با

در  نگیترلکولر اس نیاولشود . یدارنداستفاده م ازین نیکلو 10 ریمثال ز نییپا اریبس یکه به دماها یقاتیدر تحق نگیاسترل

استفاده  عیما ژنتروین دیتول یعنوان واحدهابه  یو به صورت تجار دیرس یبه بهره بردار پسیلیف یدر کمپان 1950سال 

 . شد
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 نگیکوچک کولر استرل یها پک   –13 شکل

 

 نیکلو 80معادل  ییروند و سرما یمادون قرمزبه کار م یها پیخنک کردن چ یبرا نگیکوچک کولر استرل یها پک

 کند. یم جادیا
 

 پمپ حرارتی استرلینگ .12
رارتی معموال است، تفاوت اصلی این دو در این است که پمپ ح Stirling cry coolerپمپ حرارتی استرلینگ مشابه 

 کند.در دمای اتاق کار می

نرژی رف کمتر ابا مص امروزه کاربرد اصلی آن پمپ کردن حرارت از بیرون به درون ساختمان و متعاقبًا گرم کردن آن هوا 

ند توسط تواودی میانرژی مکانیکی ور باشد.اکم میدر این دستگاه جریان حرارت از فضای انبساط به فضای تر باشد.می

 سوز تأمین شود.موتور الکتریکی یا موتور احتراق درون
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 پمپ حرارتی استرلینگ  –14 شکل

 

 (ASC)مبدل پیشرفته استرلینگ .13

 NASA’s Glenn) ناسا قاتیمرکز تحق یبرا .Sunpower, Inc توسط شرکت نگیاسترل شرفتهیمبدل پ

Research Center (GRC) )  شده، ساخت و  تیحما یپروژه، که توسط ناسا از لحاظ مال نیاست. هدف ا افتهیتوسعه

 یم (RPS) زتوپیوایتوان راد ستمیدر جهت استفاده در س نانیباال، وزن کم و قابل اطم یبا بازده یمبدل انرژ کیتوسعه 

 .باشد یناسا م روی پش یها¬تیبه حداقل رساندن مصرف سوخت در مأمور یباال برا ی. بازدهباشد

ود آن از خ یوانجام شده ر های است و در تست دهیرس جهیبه نت افتهیتکامل  های¬ساخت مبدل قیاز طر ASC یتکنولوژ

  دارد. یخوب اریبس بندی است و آب لوگرمکی 1.3 حدود آن وزن. است را نشان داده ییباال یبازده

 

 

 مبدل پیشرفته استرلینگ  –15 شکل

 

ASC این  .ه استباشد که با یک دینام خطی برای تولد برق یکپارچه شدای یک پیستون آزاد موتوراسترلینگ میدار

 کنید.را مشاهده می ASC-E2را تولید کرده است، در شکل زیر دستگاه  ACSنسل از دستگاه  5شرکت 
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 ASC-E2دستگاه   –15 شکل

ن شده آوزن کم  ژی کلیدی در مبدل که آن باعث بازدهی باال ودر زیر نشان داده شده است. تکنولو ASCشکل ساده شده 

 باشد.ساخت آن می  گر آهنربایی خطی و فرایندهای گازی هیدرواستاتیک، تناوباست، یاتاقان

 

 نمای برش خورده مبدل پیشرفته استرلینگ  –16 شکل
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 نتیجه گیری
رسد و نظر می محدود بهپایان بشر به انرژی، ناکاربردهای آن با توجه به نیاز بی استرلینگ وموتور پژوهش ها در زمینه 

ق صنایع و ها، تأمین برموتور از جمله تأمین برق ماهوارهدر حال حاضر تحقیقات بر روی موارد استفاده از این نوع 

 دی و ساختآب بن ن و روش های مختلفکارخانجات، استفاده بیشتر در لوازم خانگی و غیره و همچنین افزایش راندمان آ

 .دید آن خواهیم بوای نزدیک شاهد نسل نوینی از این موتورها و کاربردهای جددر آینده در نتیجه .چنان ادامه داردهم


