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  چكيده

سازي انتقال حرارت در محفظه احتراق و منظور شبيهه ب.استاي محاسبه شده  جرقهشتعالانتقال حرارت در پيستون موتور ا ،قيقدر اين تح

 معادله انتقال حرارت با 24خازن،  -زمان بر اساس مدل شبكه حرارتي مقاومت به صورت هممحاسبه دماي گذراي پيستون در يك سيكل بسته،

 براي هر يك از چونبيني كرده و هاي محفظه احتراق را پيشخوبي دماي ديوارهه ب مدل استفاده شده.شود حل ميراق احتاي دو ناحيهمدل

 قابليت استفاده براي موتورهاي ت مواد به كار گرفته شده،مشخصا عباراتي برحسب هندسه موتور، متغيرهاي عملكردي موتور و رهاي مدلمتغي

هاي ده و نتايج با دادهش نوشته شده، انجام MATLAB كه در نرم افزار ايبرنامهبوسيله سازي شبيهوعه عمليات مجم. باشدمتفاوت را دارا مي

  . شده استي اعتباردهEF7.TCتجربي موتور 

 

  اي احتراقخازن، پيستون، مدل دو ناحيه - شرايط مرزي حرارتي، شبكه حرارتي مقاومت :هاي كليدي واژه

 

Transient Simulation of a SI Engine Piston Temperature, Using Combustion 
Chamber Thermal Analysis and Resistor-Capacitor Method 

 
  

J. Gharloghy  A. H. Kakaee 
Iran-Khodro Co. Iran Univ. of Sci. and Tech. 

  
 
ABSTRACT 
In this study, the SI engine piston heat transfer is calculated. In order to simulate the combustion chamber heat 
transfer and the transient temperature of the piston, a resistor-capacitor model for wall temperature prediction is 
used. Twenty four heat transfer equations coupled with two-zonal combustion model were solved simultaneously, 
based on the resistor-capacitor thermal network model. The model predicts the wall temperature well. For each 
model parameter, an expression as a function of the engine geometry, operational parameters, and material properties 
were derived to make the model applicable to other similar engines. The simulations were performed writing a 
computer program on MATLAB and the results were validated using the experimental data of the EF7.TC engine.  
 
Keywords: Thermal Boundary Condition, Resistor-Capacitor Thermal Network, Piston, Two-zone Combustion 

Model 
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  مقدمه -1

بارهاي حرارتي از جمله بارهاي پيچيده و مهم تحليل مسائل 

شناسايي و تعيين مقدار دقيق اين بارها، . باشندجامداتي مي

. مستلزم تعيين توزيع دقيق ميدان دمايي در جسم است

تعيين توزيع و محاسبه ميدان دما در قطعات، همواره از 

در برخي از مسائل . آيدهاي مهم طراحي موتور بشمار ميبحث

اثر توزيع  هاي ناشي از بارهاي حرارتي كه درمهندسي، تنش

شود، به مراتب از بارهاي مكانيكي بيشتر و از دما ناشي مي

  ]. 1-2[اهميت باالتري برخوردار است 

ها و محاسبه توزيع دماي پيستون به منظور كنترل تنش     

ميت بااليي هاي حرارتي در محدوده مجاز از اهتغيير شكل

توزيع دماي پيستون امكان طراحي بهينه . برخوردار است

هاي حرارتي، پيستون به لحاظ انتقال حرارت و كنترل تنش

ها، قبل از اينكه نمونه اوليه ساخته شود را با كمترين هزينه

بيشترين دماي هر نقطه از پيستون نبايد از . سازدفراهم مي

اين محدوده دمايي . ر شوددماي ذوب آلياژ مربوطه بيشت% 66

  كلوين است640براي آلياژ پيستون موتورهاي امروزي حدود

هاي يك موتور ترين بخش تاج پيستون از جمله داغ.]3[

به همين علت در درجه اول سيستم . احتراق داخلي است

 پيستون را در حد كاري وظيفه دارد كه دماي تاجخنك

ينه خود يستون از حد به زيرا اگر دماي تاج پمطلوب نگه دارد

و در )  در موتور1ايجاد كوبش(يي باالتر رود باعث افت كارآ

از طرفي . نهايت موجب آسيب ديدگي پيستون خواهد شد

افت بيش از حد دماي پيستون باعث افزايش اتالف حرارتي از 

لذا با توجه به اين نكات توصيه شده است كه . شودآن مي

 دماي كاركرد خود بيشينهدوده پيستون موتور احتراقي در مح

كاري موتور طوري باشد كه دماي كار كند و نبايد نرخ خنك

بنابراين آناليز حرارتي . پيستون را بيش از حد پايين آورد

پيستون در طراحي يك موتور با تلفات حرارتي پايين و دوام 

  ].4-5[مناسب از اهميت بسياري برخوردار است 

سازي ، روشي مناسب براي شبيه2يا     مدل پارامتر كلوخه

انتقال . هاي حرارتي استرفتار استاتيكي و ديناميكي سيستم

هاي حرارتي اي و مقاومتهاي كلوخهحرارت از ميان ظرفيت

سازي را مدل گيرد و به همين دليل اين روش شبيهصورت مي

                                                           
1- Knock 
2- Lumped Parameter 

خازن بصورت  -اگرچه مدل مقاومت. نامندخازن مي -مقاومت

هاي حرارتي مختلف استفاده شده ي سيستماي براگسترده

است، اما استفاده از اين مدل در موتورهاي احتراق داخلي، 

-اي، قسمتدر روش پارامتر كلوخه]. 6[اخيرا رايج شده است 

 تقسيم شده كه 3هاي مختلف موتور به تعداد محدودي گره

به طور كلي افزايش . شود فرض مي4هر گره بصورت همدما

 بر پيچيدگي برد اما در عوضا، دقت كار را باال ميهتعداد گره

  . افزايدبر بودن حل ميو زمان

 كه عبارت است از نسبت مقاومت هدايتي به 5     عدد بايو

مقاومت جابجايي در يك ناحيه، مشخص كننده اين است كه 

توان همدما در نظر گرفت و يا بايد آن را به كدام ناحيه را مي

اگر عدد بايو مربوط به يك ]. 7[يم كرد هاي مجزا تقسگره

توان با دقت قابل گره بسيار كمتر از يك باشد، آن گره را مي

  .قبولي، همدما فرض كرد

ليل حرارتي پيستون صورت      در كارهايي كه اخيرا در تح

ه از روش اجزاي محدود و با استفادو همكاران  6، وانليگرفته

سازي الينر، به شبيه-نروغ-بعدي همزمان پيستونتحليل سه

بعدي با اين سازي سهگسسته. اندحرارتي پيستون پرداخته

م روغن به صورت مقاومت فرضيه صورت پذيرفته است كه فيل

  ].8[كند بعدي عمل ميحرارتي يك

 به بررسي اثر سرعت 7 هاري گايا و تودا،     در تحقيقي ديگر

ها با آن. اندشعله بر شار حرارتي در محفظه احتراق پرداخته

اي، دماي گاز را محاسبه كرده و با استفاده از روش دو ناحيه

حرارتي در نقاط تفاده از يك روش آزمايشگاهي، شاراس

   نتايج نشان . اندمختلف محفظه احتراق را محاسبه كرده

حرارتي زايش سرعت شعله ميزان بيشينه شاردهد كه با افمي

رابطه تجربي بين عدد  يك ،آنان همچنين. يابدكاهش مي

و عدد رينولدز ) با مبناي ضريب انتقال حرارت محلي(نوسلت 

  ].9[اند بدست آورده) بر مبناي سرعت شعله(

افزارهاي هري و غفارپور با استفاده از نرم     اصفهانيان، جوا

KIVA_3V و NASTRAN به بررسي اثر شرايط مرزي بر 

ها روش تحليل آنسه . اندرفتار حرارتي پيستون پرداخته

استفاده از مقادير متوسط سطحي و زماني براي : عبارتند از
                                                           
3- Node 
4- Isothermal 
5- Biot Number 
6- Wanli 
7-Harigaya & Toda 
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دماي تاج پيستون، مقادير محلي متوسط زماني براي دماي 

 گذراي محلي براي تاج پيستون و استفاده از مقادير كامالً

اند كه استفاده از شرايط ها نشان دادهآن. دماي تاج پيستون

به عنوان شرايط مرزي سمت مرزي محلي و متوسط زماني 

  ].1-3[احتراق پيستون تقريبي مناسب و مهندسي است 

سازي حرارتي پيستون با دقت باال و  شبيه،     در كار حاضر

ها و تاج پيستون به محاسبه دقيق شرايط مرزي ناحيه رينگ

روش تحليل حرارتي شبكه مقاومتي و حل همزمان معادالت 

براي دو سوخت گاز و  1اياحيهبا معادالت مدل احتراق دو ن

سازي ، در كنار شبيهدر اين تحقيق. بنزين انجام گرفته است

حرارتي محفظه احتراق، عملكرد موتور در دو حالت سوخت 

 موتور در آزمايشگاز و بنزين بررسي شده و نتايج با نتايج 

  .مقايسه شده است) ايپكو(ران خودرو مركز تحقيقات موتور اي

  

  ايق دو ناحيهمدل احترا -2

باشد كه بطور احتراق در موتور، فرآيندي بسيار پيچيده مي

اي براي هاي ساده شدهمدل. كامل شناخته نشده است

ها اگرچه اين مدل. شودتوصيف اين پديده پيچيده استفاده مي

كنند، اما قادرند هميشه جزئيات فرآيند احتراق را تشريح نمي

وتور مانند فشار، دما،  اصلي و مهم كاركرد ممتغيرهاي

 دقيق سوخت، كوبش، سرعت موتور و غيره را به صورت نسبتاً

  . مرتبط سازند

     از آنجا كه در اين تحقيق، هدف تحليل حرارتي پيستون 

ها و كوبش در موتور مد نظر نيست، لذا است و بررسي آالينده

اي سازي احتراق، از يك مدل احتراق دو ناحيهبمنظور شبيه

   .فاده شده استاست

 در يك سيكل بسته صورت گرفته، حرارت انتقال      بررسي

 در سازيمدل تخليه، و مكش مرحله دو نظر ازصرف بابنابراين 

  . انجام شده است انبساط احتراق و تراكم، مراحل

 همچنين ها ونشتي از درزها و شكاف نظر ازبا صرف     

 زير براي محاسبه فشار ت معادالاستفاده از معادله حالت گاز،

  ]:10-11[آيند و دما در مرحله تراكم بدست مي

)1(  (1 ) ,htdP dQdV
P V

d dd
γ γ

θ θθ
⎡ ⎤= + −⎢ ⎥⎣ ⎦

 

                                                           
1- Two-zone Combustion 

)2(  1 1
( ).

dT dV dP
T

d V d P dθ θ θ
= +  

 روابط حاكم در روابط حاكم بر مرحله انبساط نيز مشابه

  .باشدميسيكل تراكم 

     با نوشتن قانون اول ترموديناميك براي هر يك از نواحي 

گيري از معادله حالت گاز و تركيب و نسوخته و مشتقسوخته 

معادالت، در نهايت معادالت زير براي محاسبه فشار و دماي 

آيد هاي سوخته و نسوخته در مرحله احتراق، بدست ميناحيه

 شده ناحيه يكنواخت فرض  براي دوفشار داخل سيلندر(

  ]:10-11 [).است

)3(  
1

,u u u

u pu u pu

dT V dQdP

d m C d m C dθ θ θ
= +  

)4(  
[ ( )

],

b b b u u b

b b

u u u u

pu pu

dT R m R m dmP dV

d R m d P P d

R m R dQdP V dP

PC d PC d P d

θ θ θ

θ θ θ

= − − −

− +

 

)5(  
{(1 ) ( ) ( )

( ) }/ ( ).

vb u b
b u vu b u

b b

vu vb u u vu vb u vb
u u

pu b pu pu b pu b

C R dmdP dV
P u u C T T

d R d R d

C C R dQ C C R CdQ
V V V

C R C d d C R C R

θ θ θ

θ θ

⎡ ⎤
= + + − − − +⎢ ⎥

⎣ ⎦

− − − +

 

 u انديس و نشانگر ناحيه سوخته b انديس ،در اين روابط

  ].10-11[است نشانگر ناحيه نسوخته 

     به منظور محاسبه مجهوالت دما و فشار، از روش عددي 

  . استفاده شده است2كوتا-رانج

  اني آغاز  كه اشتعال زمشود چنين فرض مي،در عمل     

گردد كه حجم هسته اوليه شعله از يك هزارم حجم كل مي

براي تخمين دماي .  در آن لحظه تجاوز نمايدمحفظه احتراق

 باشد رابطه تجربي ذيل قابل استفاده مي،هسته اوليه شعله

]13-12:[  

)6(  
(2500 ) 1,

(2500 )

(700 ( 1)) 1.

Kernel f

Kernel f

f

T T x for

T T x

x for

φ φ
φ

φ φ

= + × × ≤
= + × × −

× − ≥

 

نسبت هم ارزي  ϕ سوخت ور جرمي كسfxابط فوق،ودر ر

  .باشدمي

ابر تعداد زاويه لنگ براي آنكه حجم هسته اوليه شعله بر     

 3اشتعالدر  را زاويه تأخير يك هزارم حجم كل سيلندر گردد

هاي متعددي خير در اشتعال مدلبراي محاسبه تأ. نامندمي

                                                           
2- Runge-Kutta 
3- Ignition Delay 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


       1389، 2، شماره 6، جلد )انتقال حرارت و پيشرانش(هوافضا مجله مكانيك                                                                                                 74

 

 شودمدل زير استفاده مي از ،در اين تحقيق. ارائه شده است

]12:[  

)7(  32
,

3Kernel fV rπ=  

)8(  
360

.f

T

n r
Ignition Delaay

u

× ×=  

شعاع هسته  frحجم اوليه هسته شعله، KernelV در روابط باال،

 دور  سرعت موتور برحسبn وشفته آ شعله سرعتTuشعله،

  .باشدمي بر ثانيه

براي محاسبه سرعت شعله آرام از رابطه تواني زير استفاده 

  :شده است

)9(  ,0
0 0

,u
L L

T P
S S

T P

α β
⎛ ⎞ ⎛ ⎞

= ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

 α و LS,0 درجه حرارت و فشار مرجع و 0p و 0T ،كه درآن
 براي يك سوخت معين و نسبت هم ارزي مشخص، βو 

يك بنزين مرجع با متوسط وزن (براي بنزين . باشندثابت مي

CH و نسبت 107مولكولي    ها ، اين ثابت)69/1 برابر /

  : به صورت زير نشان داده شوندتوانندمي
  

)10(  

3.51

2.77

2
,0

2.4 0.271 ,

0.357 0.14 ,

( ) ,

g

g

L m mS B Bφ

α φ

β φ

φ φ

= −

= − +

= + −

 

  نسبت هم ارزي است وmϕ نماد بنزين و g انديس ،كه در آن

0,LS حداكثر برابر mB متغيرهاي. باشدمي mϕ ،mB ،ϕB 

 متر  -546/0 و 305/0 ، 0121/0براي بنزين به ترتيب برابر 

  ].14[باشند بر ثانيه مي

هاي همبستگي مناسبي با داده) 10(براي متان، معادالت      

با وجود .  مربوط به موتورها ندارندuT و pتجربي در محدوده 

اين، اطالعات سرعت سوختن آرام از آزمايش بمب كروي 

حجم ثابت، در امتداد يك مسير آيزنتروپيك گاز نسوخته، 

دست آمده ش فشار در بمب در طول احتراق، بههنگام افزاي

در امتداد چنين و تغييرات در سرعت سوختن آرام . است

   آيزنتروپيك متناسب با قانون تواني زير يگازهاي نسوخته

  ]:14[باشد مي

)11(  , ,0
0

.u
L S L

u S

S S

ε
ρ
ρ

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠

 

  . به طور خالصه عنوان شده است1در جدولεو  SL,0مقادير 

  براي سوخت متان در ε و SL,0  مقادير ):1(جدول 

 .]14[اي هم ارزي متفاوته نسبت

ε
  

SL,0 
cm/s  

Pi atm  ϕ  

0.2  35  1.0  1.0  

0.17-0.19 ---- 1-8 0.8-1.2 

  

عنوان هبراي تبديل سرعت آرام به آشفته، از ضريبي ب     

، كه اين ضريب تابعي از چندين شودضريب شعله استفاده مي

1باشد كه به پيشنهاد كوهلكميت مي

002.0_0017.0=ff 

  ].14 [تخمين زده شده است

)12(  LT Snffu ××+= ))(1( . 

مشخصات هندسي پيشروي شعله در محفظه احتراق از      

  ].15[ بدست آمده است 2مدل آناند

ها بخصوص در طي مرحله انتقال حرارت گاز به ديواره  

ز احتراق از لحاظ راندمان حرارتي موتور، يك مورد منفي و ا

در . كاري قطعات از جمله پيستون، مفيد استلحاظ خنك

تجربي با توجه به روابط نيمهديناميكي از هاي ترمومدل

در . شودشرايط كاري موتور، نرخ انتقال حرارت محاسبه مي

 بمنظور محاسبه ضريب انتقال حرارت، از مدل ،اين تحقيق

د اين مدل از ارتباط بين اعدا.  استفاده شده است3وشني

  . رينولدز و نوسلت استنتاج شده است

)13(  8.0Re*035.0=Nu . 

-مي  پس از وارد كردن ابعاد و مشخصات عملكردي موتور، 

توان براي همه زواياي چرخشي ميل لنگ، ضريب انتقال 

حرارت جابجايي گازهاي داخل سيلندر را بر حسب زاويه لنگ 

  :به صورت رابطه زير بدست آورد

)14(  0.2 0.8 0.55 0.83.26 .ch b P T w− −=  

 فشار سيلندر در P قطر سيلندر برحسب متر، b ،در اين رابطه

 دماي Tهر لحظه از زاويه ميل لنگ برحسب كيلوپاسكال، 

 پارامتر سرعت w وسيلندر در هر زاويه لنگ برحسب كلوين 

باشد كه تابعي از سرعت پيستون و اختالف فشار داخل مي

  .ستاسيلندر با فشار داخل سيلندر در حالت بدون احتراق 

                                                           
1- Kuhl  
2- Annand 
3- Woschni 
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)15( 1 2 ( ),d r
P m

r r

V T
w C S C P P

PV
= + −  

)16( 
1 2

3
1 2

1 2

6.18, 0 ,

2.28, 3.24 10 ,

2.28, 0 ,

C C Intake and Exhuast Cycle

C C Ignition and ExpansionCycle

C C CompressionCycle

−

= =

= = ×
= =

 

)17( ( )
1

,

d c

c
m atm

V r

r
P P

V

γ

γ
−=  

)18( 2 .PS SN=  

 بيانگر فشار، Tr , Vr , Pr حجم جابجائي، Vdدر روابط باال، 

انند زمان بسته شدن سوپاپ نقطه مرجع ميك  دما در  وحجم

 نسبت rcدر در حال بدون احتراق،  فشار داخل سيلنPm ، هوا

 N و كورس موتور برحسب متر S  فشار اتمسفر، Patmتراكم، 

  .]16 [دنباشمي rpm سرعت دوراني موتور برحسب

  

    ايمدل حرارتي ظرفيت كلوخه -3

اي با نوشتن معادله بقاي انرژي براي هر روش ظرفيت كلوخه

 دماي T ،بطهدر اين را. شودبيان مي) 19(گره بصورت رابطه 

 گرماي Cv جرم و m منبع انرژي، Q مقاومت حرارتي، Rگره، 

 و j و iهاي  بيانگر گرهj و iهاي انديس. ويژه حجم ثابت است

نده گام زماني قبلي و جاري   نشان دهp و p+1هاي باالنويس

  . اندازه گام زماني است∆t هستند و

)19(  

1 1 1 1 1. .

, , ,

1

, .

cond
conv

p p p p prad flow in flow out
j i j j i

p p p
j j ji j i j i j

p p
p i i
gen i v i

gen

T T T T T

R R R

T T
Q m C

t

+ + + + +

+

− −
+ − +

−=
Δ

∑ ∑ ∑

∑

 

 با تفاضل پس �كه روش تفاضل محدود ضمنيبا توجه به اين

بي قيد و شرط پايدار بطور  �رونده، نسبت به روش صريح

با وجود . كنداست، استفاده از آن شرط پايداري را ارضا مي

پايداري روش ضمني، اندازه گام زماني از اهميت بااليي 

اگر اندازه گام زماني بسيار بزرگ باشد، . برخوردار است

اگر . ها با تقريب زيادي همراه خواهد بودگرهتخمين دماي 

-گام زماني خيلي كوچك باشد زمان حل مسئله افزايش مي

در زمان شروع بكار سرد موتور با توجه به شرايط گذراي . يابد

موتور بايد از گام زماني كوچك استفاده شود، ولي در شرايط 

  ].6[تواند بزرگتر شود پايدار گام زماني مي

                                                           
1- Implicit Finite-Difference 
2- Explicit 

خازن از شش نوع مقاومت حرارتي به  -ومتدر روش مقا

  :شودشرح زير استفاده مي

  : �مقاومت هدايتي محوري) الف

)20(  ,
L

R
KA

=  

  :�مقاومت هدايتي شعاعي) ب

)21(  
2

1
( )

,
2

rLn r
R

HKπ
=  

  :�مقاومت همرفتي) پ

)22(  
1

,
s

R
hA

=  

  :مقاومت تشعشعي خطي شده) ت

)23(  2 1
4 4

12 2 1

,
( )s

T T
R

F A T Tεσ
−=

−
 

  :)گره ورودي(مقاومت جريان ) ث

)24(  
,

1
,

in p in

R
m C

=  

  :)گره خروجي(مقاومت جريان ) ج

)25(  
,

1
.

out p out

R
m C

=  

 فاصله بين دو L ضريب هدايت حرارتي، Kدر روابط فوق، 

 شعاع داخلي و r2 , r1 سطح مقطع عبور شار حرارتي، Aگره، 

 ضريب انتقال حرارت h ارتفاع سيلندر، Hا، هخارجي گره

،  سطح مقطع در معرض انتقال حرارت همرفتيAsهمرفتي، 

ε ،قابليت انتشار σتزمن،  ثابت استفان بولF12 ،ضريب شكل ،

m جرم و Cp6 [باشد مي گرماي ويژه فشار ثابت.[  

براي هر گره بصورت مجزا نوشته ) 19(پس از اينكه معادله  

كه بصورت ضمني حل ) 20(عادالت خطي شود، دستگاه م

   ]:6[شود گردد، حاصل ميمي

)26(  [ ] [ ] [ ]
{ } { } { },old

C C
G T F T

t t

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
+ = +⎜ ⎟ ⎜ ⎟Δ Δ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

 ماتريس هدايت،[G] ،كه در آن
ijij RG 1= ،[C] ماتريس 

قطري ظرفيت،
ipiii cmC  بردار نيرو است كه براي {F} و =,

به صورت ) 20 (دسته معادالت. شودتبديل انرژي محاسبه مي

  .شود حل مي{T}ضمني براي تعيين بردار 
                                                           
3- Axial Conduction Resistor 
4- Radial Conduction Resistor 
5- Convection Resistor 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


       1389، 2، شماره 6، جلد )انتقال حرارت و پيشرانش(هوافضا مجله مكانيك                                                                                                 76

 

 از آنجا كه قابليت انتشار گازهاي درون در اين تحقيق 

 بدليل اينكه انتقال حرارت تابشي سيلندر كم بوده و همچنين

) جز در موتورهاي ديزل(نسبت به انتقال حرارت جابجايي 

. ستنظر شده ا است، از انتقال حرارت تابشي صرفناچيز

سازي در يك سيكل بسته صورت گرفته است  مدل،همچنين

 در شبكه مقاومتي تنها از سه نوع مقاومت هدايت ،بنابراين

  ].16 و 6[شود محوري، هدايت شعاعي و همرفتي استفاده مي

مرحله شروع بكار سرد موتور تا گرم شدن موتور در اين  

سازي در حالت تعادل حرارتي بررسي مدل نشده و شبيه

) 19(با توجه به فرضيات فوق، معادله . موتور انجام شده است

  :]16 و 6[آيدبه صورت ساده شده زير در مي

)27(  
1 1 1

,
,

.

cond
p p p pconv
j i i i

i v ip
j i j

T T T T
m C

R t

+ + +− −=
Δ∑  

سازي در يك سيكل بسته انجام شده و با توجه به اينكه شبيه

مراحل مكش و تخليه مدل نشده است، لذا محاسبه شرايط 

دماي اوليه . اي اهميت استاوليه دماي محفظه احتراق دار

 به ANSYSسازي و نرم افزار پيستون از كوپل كردن كد شبيه

  ].3[صورت زير محاسبه شده است 

  

  
  .فلوچارت محاسبه دماي اوليه پيستون  ):1(شكل 

.  شار حرارتي عبوري از تاج پيستون استqP، 1در شكل   

 تكرار 7ميزان خطا يك كلوين انتخاب شده و پس از 

 .ايي حاصل گرديده استهمگر

شود زيرا در اين آورده نمي) 27( در معادله Qgenجمله       

شود، دماي اي كوپل ميمعادله كه با مدل احتراق دو ناحيه

گازهاي داغ درون سيلندر به صورت يك دماي معلوم وارد 

شود و جمله مربوط به انرژي حرارتي سوخت در مدل دو مي

عالوه بر اين از حرارت ناشي از . اي ديده شده استناحيه

ها با ديواره سيلندر، بدليل اصطكاك پيستون و رينگ

پيچيدگي و همچنين ناچيز بودن در برابر حرارت آزاد شده از 

  .سوخت، صرف نظر شده است

  

  پيكربندي شبكه حرارتي -4

 شبكه مقاومتي در نظر گرفته شده براي تحليل 2شكل 

حرارت ناشي از احتراق به . دهدحرارتي پيستون را نشان مي

 سرسيلندر وسه سطح اصلي شامل پيستون، ديواره سيلندر 

 گره با دماي مجهول و سه گره 24لذا با تعيين . يابدانتقال مي

، ) سيال خنك كاريوروغن ،  داغهايگاز( با دماي مشخص 

  گراديان دما در ناحيه تاج . شوددل مقاومت حرارتي كامل ميم

  

  

  .دل شبكه مقاومت گرمائيم ) :2(شكل 
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 پيستون � زياد است ولي در ناحيه دامن�ها و رينگ�پيستون

به همين دليل در ناحيه تاج . يابدتغييرات دما كاهش مي

هاي بيشتري نسبت به دامن ها از تعداد گرهپيستون و رينگ

  . پيستون استفاده شده است
  

   شرايط مرزي حرارتي-5

به چهار ناحيه اصلي توان ميا شرايط مرزي حرارتي پيستون ر

  :نمودبندي تقسيم

  ،تاج پيستون در معرض احتراق) الف

  ،هاها و نواحي بين رينگرينگ) ب

  ، دامن پيستون)پ

   و پيستون�نواحي دروني) ج

                  .پين پيستون) د

 با گازهاي 1 گره ،2 مطابق شكل تاج پيستوندر ناحيه      

ا گازهاي نسوخته، تبادل حرارتي  ب14داغ سوخته و گره 

ي تاج پيستون و دو ناحيه هامقاومت حرارتي بين گره. دارند

  .دادشان توان ن مي)28 -29( گازها را با روابط

)28(  1_
3

1
,

_ ( ). ( )bgasR
h b Cθ θ

=  

)29(  14_
3

1
.

_ ( ).( ( ))ugasR
h u Ap Cθ θ

=
−

 

_)(، اين روابطدر  θbhت همرفتي  ضريب انتقال حرار

_)(، سوختهگازهاي θuh ضريب انتقال حرارت همرفتي 

3)( و  تاج پيستون كل مساحتAp ، نسوختهگازهاي θC 

   .مساحت تاج پيستون در تماس با گازهاي سوخته است

هاي ي گرههاي حرارتي برابه صورت مشابه، مقاومت     

مربوط به سيلندر و سرسيلندر در تماس با گازهاي سوخته و 

  .شود، مدل مي)30-33(نسوخته به صورت روابط 

)30(  12 _
1

1
,

_ ( ). ( )bgasR
h b Cθ θ

=  

)31(  24_
1

1
,

_ ( ).( ( ))ugas
ch

R
h u A Cθ θ

=
−

 

)32(  9 _
2

1
,

_ ( ). ( )bgasR
h b Cθ θ

=  

                                                           
1- Piston Crown 
2- Ring Land 
3- Skirt 
4- Underside Piston 

)33(  22_
2

1
.

_ ( ).( ( ) ( ))ugasR
h u bS Cθ π θ θ

=
−

 

1)(سرسيلندر،   كل مساحتchA، اين روابطدر  θC  مساحت

 ارتفاع قسمتي θS)(سرسيلندر در تماس با گازهاي سوخته، 

2)(از سيلندر در تماس با گازهاي درون سيلندر و  θC 

   .مساحت سيلندر در تماس با گازهاي سوخته است

هاي كن، مقاومت فرض ثابت بودن دماي سيال خنكبا      

 از سرسيلندر 13 از سيلندر و گره 23 و 10هاي حرارتي گره

  :گرددبه صورت روابط زير تعيين مي

)34(  ,
)).2((

1
_10 Stbh

R
blockcoolant

coolant +×
=

π
 

)35(  ,
)).2((

1
_23 Stbh

R
blockcoolant

coolant +×
=

π
 

)36(  .
1

_13
chcoolant

coolant Ah
R

×
=  

كورس سيلندر، S،اين روابطدر 
blockt  ضخامت تقريبي

 ضريب انتقال حرارت جابجايي از coolanthديواره سيلندر و 

مقدار ] 3[ها است كه در مرجع سيال خنك كن به ديواره

)( 2Km
W1,481براي آن پيشنهاد شده است  .  

هاي حرارتي دن دماي روغن، مقاومتبا فرض ثابت بو     

  :گردد از سيلندر به صورت زير تعيين مي22 و 9هاي گره

)37(  9_ 22_
_

1
.

( .( ( )))oil oil
oil block

R R
h b S Sπ θ

= =
× −

 

 ،در اين رابطه
blockoilh  ضريب انتقال حرارت بين روغن و _

)(مقدار ] 6[ديواره سيلندر است كه در مرجع  2km
w400 

  .يشنهاد شده استبراي آن پ

 در زير تاج پيستون و 11هاي حرارتي براي گره مقاومت      

 در ناحيه داخلي دامن پيستون كه با روغن 21 و 8هاي گره

  .شوندمحاسبه مي) 38 -39(شوند، از روابط خنك مي

)38(  11_ 2
_

1
,

( ( 2 ) )4
oil

oil ucp p s

R
h b tπ=

× −
 

)39(  8_ 21_
_

2
.

( ( 2 ). )oil oil
oil us p s Skirt

R R
h b t Lπ

= =
× −

 

ucpoilh،در اين روابط  ضريب انتقال حرارت همرفتي روغن _

usoilhدر ناحيه زير تاج پيستون،   ضريب انتقال همرفتي _

 st قطر پيستون، pbروغن در ناحيه داخلي دامن پيستون، 
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رتفاع تقريبي دامن  اskirtLضخامت تقريبي دامن پيستون و 

  .پيستون است

 در  طراحي موتوربر اساسسطوح داخلي پيستون      

روغن، به يكي از سه روش   باكاري زير پيستونچگونگي خنك

  :دگردكاري ميخنك زير

  ، � پاشش روغن از طريق ميل لنگ-1

   و � پاشش روغن از پين پيستون-2

  .� پاشش روغن از طريق ايجاد جريان جت روغن-3

 در مراجع ضريب همرفتي براي هر يك از حاالت فوق     

  :  پيشنهاد شده است2 بصورت جدول ]6و18[

با توجه به اينكه دبي جريان روغن در موتور با افزايش       

رود، لذا ضريب انتقال حرارت همرفت بين سرعت، باال مي

  روغن و پيستون با تغيير سرعت موتور، دستخوش تغيير 

سرعت   با روغنرابطه وابستگي ضريب همرفتي. گرددمي

  ]:6[است ) 40(به صورت رابطه موتور 

)40(  .
b

ref
ref

N
h h

N

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠

 

قابل استخراج از (ريب همرفت مرجع  ضrefh در رابطه فوق،

، )2 جدول
refN  ،دور موتور مرجعN  مورد دور موتور

 bبراي] 6[در مرجع . يك ثابت تجربي است b بررسي و

 rpm 4,600  مقداربراي دور موتور مرجعو  35/0 مقدار

، EF7.TCبه اينكه در موتور  با توجه .پيشنهاد شده است

لذا  گيرد، صورت مي از طريق ايجاد جت روغنكاريخنك

ucpoilhمقادير  و _
usoilh _

با انتخاب ) 38 -39( در روابط 

 در دور 3,000ضريب انتقال حرارت جابجايي مرجع برابر 

rpm5,500محاسبه شده است .  

 
 ضريب همرفتي روغن براي خنك كاري سطوح ):2(جدول 

  .]6و18[داخلي پيستون 

Skirt Underside  
Crown 

Underside  

Convective coefficient 
(W/m2K) 

Method of Oil 
cooling 

240  900-1000  Splash  

2100-2800  Forced  

2050-3220  Jet  

                                                           
1- Splash Cooling 
2- Forced Cooling 
3- Jet Cooling 

شكاف بين تاج پيستون و الينر، پيستون هيچ  ناحيه در     

تماسي با الينر ندارد و تنها گاز داخل سيلندر باعث انتقال 

ن فاصله بسيار كم است و در در اين ناحيه چو. شودحرارت مي

 كه گاز در آن شود وجود دارد، فرض مي�واقع تنها يك شكاف

اين بدان معني است كه دماي گاز درون . محبوس شده است

]. 18[هاي اين ناحيه است شكاف، متوسط دماي ديواره

 انتقال حرارت در اين ناحيه از نوع رسانش است كه ،بنابراين

تقريبي، ضريب انتقال حرارت ضريب هدايت را به صورت 

. شودها در نظر گرفته ميهدايت هوا در دماي متوسط ديواره

اين انتقال حرارت با يك انتقال حرارت جابجايي به صورت زير 

  :گرددمدل مي
  

)41(  " ( ) ,piston wall
piston wall

T T k
q k h T T h

δ δ
−

= = − ⇒ =  

 )42(  0.5 .
2

pistonb b
mmδ

−
= ≈  

نتقال حرارت هدايتي هوا در دماي  ضريب اk ،در اين روابط

 لقي بين پيستون و الينر در δمتوسط ديواره و پيستون، 

  .  ضريب انتقال حرارت جابجايي معادل استhناحيه تاج و 

 با 15 و 2هاي با اين فرضيات مقاومت حرارتي بين گره     

  :شوديالينر به صورت زير مدل م

)43(  
2 _ 9 15_ 22

1

ln( )

.(2 )
piston

air l

b

b
R R k hπ= =  

  . ارتفاع ناحيه شكاف است1lh ،در رابطه فوق

ها با ها و فواصل بين آنانتقال حرارت از ناحيه بين رينگ     

  ]:3[شود فرضيات زير مدل مي

 ،يكنواخت فرض شده استضخامت اليه روغن  -

 ،انددگي فرض شده صاف و بدون تابيها كامالًرينگ -

وجود لقي پيستون در سيلندر باعث ايجاد حركت ثانويه  -

ود كه  شپيستون و در نتيجه ايجاد ناپيوستگي در روغن مي

نظر شده و فيلم روغن پيوسته به علت پيچيدگي از آن صرف

  وشوددر نظر گرفته مي

 در ناحيه رينگ و دامن انتقال حرارت در اليه روغن، -

  فرض ي هدايتوجه به كوچك بودن عدد بايو،پيستون با ت

 .گرددمي

                                                           
4- Crevice 
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 از شيار رينگ به سيال  مسير انتقال حرارت3شكل      

' و 1Rدر اين شكل . دهدكن را نشان ميخنك
1R مقاومت 

 3R،  مقاومت رينگ2Rروغن در باال و پايين شيار رينگ، 

 مقاومت بلوك سيلندر 4Rمقاومت روغن بين رينگ و الينر، 

براي ] 19[در مرجع . كن است مقاومت سيال خنك5Rو 

كه ) 44 -45(ها مقاديري مطابق با روابط مجموع اين مقاومت

اند، در نظر دست آمدههاي آزمايشگاهي ببا استفاده از روش

  .گرفته شده است

  

  

 به سيال  رينگ شيار از حرارت انتقال  مسير):3(شكل 

  .خنك كن
  

)44(  
1 2 3 4 5

1
1200,

R R R R R
=

+ + + +
 

)45(  '
1 2 3 4 5

1
1000.

R R R R R
=

+ + + +
 

  از روابط زير محاسبه 5R تا 2Rهاي مقادير مقاومت     

  ]:3[وند شمي

)46(  
2

ln( )
,

(2 )

out

in
ring

ring ring

r
r

R R
k tπ

= =  

)47(  
3

ln( )
,

(2 )
out

oil
oil ring

b
r

R R
k tπ

= =  

)48(  
4

2ln( )
,

(2 )

block

block
block ring

b t
bR R

k tπ

+
= =  

)49(  5

1
.coolant

coolant s

R R
h A

= =  

ترتيب شعاع داخلي و خارجي  بهinr و outr ،در اين روابط

انتقال حرارت هدايتي رينگ،  ضريب ringkرينگ، 
ringt 

 ضريب انتقال حرارت هدايتي روغن، oilkضخامت رينگ، 

blockt ،ضخامت تقريبي بلوك سيلندر blockk ضريب انتقال 

 انتقال حرارت مؤثر  سطحsAحرارت هدايتي بلوك سيلندر، 

 ضريب انتقال حرارت coolanthدر تماس با سيال خنك كن و 

كن است كه پيشتر مقدار آن توضيح جابجايي سيال خنك

  .داده شد

ها كمتر چون مقاومت اليه روغن نسبت به ديگر مقاومت     

است، از تغييرات ضخامت روغن و همچنين اثرات حركت 

نظر شده است رت از اليه روغن صرفتقال حراپيستون بر ان

  ].3و20[

 را به صورت R'1 و R1هاي توان مقادير مقاومتاكنون مي     

  :زير محاسبه كرد

)50(  1 2 3 4 5

1
( ),

1200
R R R R R= − + + +  

)51(  '
1 2 3 4 5

1
( ).

1000
R R R R R= − + + +  

از آنجا كه براي شيار رينگ يك گره در نظر گرفته شده       

هاي موازي، استفاده از قانون مقاومتتوان با است لذا مي

' و 1Rمقاومت معادل 
1Rمحاسبه ) 52(صورت رابطه  را به

  .نمود

)52(  
'

1 1
'

1 1

.
.e

R R
R

R R
=

+
 

توان مقاومت حرارتي اكنون مي     
9_3R را به صورت زير 

  :محاسبه كرد

)53(  3_ 9 2 3.eR R R R= + +  

هاي ديگر در نواحي سوخته و نسوخته براي شيار رينگ     

  .شودنيز به همين ترتيب شرايط مرزي حرارتي مشخص مي

ها نيز بنابه در ناحيه دامن پيستون و فواصل بين رينگ     

، انتقال حرارت از )27(داليل ذكر شده در فرضيات و رابطه 

مقاومت حرارتي مربوط . شودميروغن به صورت هدايت فرض 

 از رابطه زير 19 و 17، 6هاي  و به طور مشابه گره4به گره 

   :شودمحاسبه مي

)54(  
4 _ 9

2

ln( )
.

(2 )
piston

oil l

b
b

R
k hπ

=  

  . ارتفاع ناحيه بين شيار رينگ است2lh ،در رابطه فوق

 به طور مشابه در ناحيه دامن پيستون نيز مقاومت حرارتي     

  .شودمحاسبه مي) 55(از رابطه 

)55(  
8_9 21_9

ln( )
.

(2 )
piston

oil skirt

b
b

R R
k Lπ

= =  
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  . ارتفاع تقريبي دامن پيستون استskirtL ،در اين رابطه

 در ضريب انتقال حرارت همرفت در دماي مرجع روغن     

، ناحيه پين پيستون
Km

W
2

  ].3 [پيشنهاد شده است 1,000

هاي حرارتي داخلي پيستون، سيلندر و  مقاومتكليه     

سرسيلندر از نوع هدايتي و از هر دو نوع هدايت محوري و 

  ها از معادالتكليه اين مقاومت. باشدهدايت شعاعي مي

  .اندو بر اساس هندسه پيستون، محاسبه شده) 21-20(

  

   و بحث نتايج-6

حالت در دو ) موتور ملي (EF7.TCسازي براي موتور شبيه

 مشخصات 3جدول. سوخت گاز و بنزين انجام شده است

 در حالت تمام بار در دور EF7.TCموتور توربو شارژر 

RPM5500دهد را نشان مي.  

  

   .EF7.TC   موتور كلي مشخصات  ):3(جدول 

Bore size(mm) 78.6 
Stroke(mm) 85 
Connecting rod length(mm) 133.5 
Number of cylinder 4 
Compression ratio 9.9 
Bore of piston(mm) 77.592 
Height of piston (mm) 51.7 
Height of piston skirt(mm) 33.4 
Mass of piston (g) 327 
Oil Temperature (k) 403 
Coolant Temperature (k) 363 
IVC  (deg aBDC)  26 
EVO  (deg bBDC)  25 
Spark time (deg bTDC) (gasoline) 11.5 
Spark time (deg bTDC) (CNG) 35.6 

ϕλ 1= (gasoline) 0.73 

ϕλ 1=  (CNG) 0.93 

RPM 5500 
Manifold pressure (kpa) (gasoline) 173 
Manifold pressure (kpa) (CNG) 160 
Input Manifold Temperature (k) (gasoline) 312.6 
Input Manifold Temperature (k) (CNG)  306.75 

  

، فشار گاز درون سيلندر بر حسب زاويه  4-5 هايشكل     

 را در دو EF7.TCلنگ و مقايسه آن با نتايج تجربي موتور 

هاي تجربي داده(دهد حالت سوخت گاز و بنزين  نشان مي

ر مركز  دEF7.TCفشار از گزارشات تست آزمايشگاهي موتور 

از آنجا كه تنها ). اندتحقيقات موتور ايران خودرو بدست آمده

داده تجربي در مورد موتور مورد بررسي در اين تحقيق، 

اطالعات فشار درون سيلندر است لذا به ناچار تنها مرجع 

. باشندسازي اين اطالعات مياعتبار دهي به نتايج مدل

 وجود فرضيات هاي تجربي و مدل در سيكل تراكم بامنحني

اي كه در نظر گرفته شد، همگرائي خوبي داشته و ساده كننده

اين امر نشان دهنده قابل قبول بودن . برهم منطبق هستند

 فشار حداكثراختالف بين % 5/7حدود . ها مي باشدن فرضاي

اختالف بين % 3/6دو منحني در حالت سوخت بنزين و حدود 

اين . ت گاز وجود دارد فشار دو منحني در حالت سوخحداكثر

ها در حالت ها و نشتيها ناشي از بسياري از افتميزان اختالف

  .سازي استواقعي نسبت به شرايط مدل

  

  

سازي درون سيلندر  مقايسه فشار تجربي و شبيه):4(شكل 

  . در حالت سوخت گاز

  

  
سازي درون سيلندر مقايسه فشار تجربي و شبيه :)5(شكل 

  .زين در حالت سوخت بن
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، فشار و دماي گذراي گازهاي درون 6-7هاي شكل      در

سيلندر بر حسب زاويه لنگ براي دو سوخت گاز و بنزين 

  .نشان داده شده است
  

  
  .فشار گاز داخل سيلندر برحسب زاويه لنگ :  )6(شكل 

  

  
   . دماي گاز داخل سيلندر برحسب زاويه لنگ:)7(شكل 

  

دهد،  نشان مي 6اي شكل حني مقايسههمانگونه كه من      

پيش افتادگي بيشتر جرقه در حالت سوخت گاز نسبت به 

 فشار در حالت حداكثرباعث باالتر بودن ) 3جدول(بنزين 

 نشان 7شكل . ت به سوخت بنزين شده استسوخت گاز نسب

تر بودن دوره احتراق در حالت سوخت گاز دهنده طوالني

و بنابراين باالتر ماندن دماي ) متربدليل سرعت شعله ك(

ميزان تاخير در اشتعال . محصوالت احتراق در اين حالت است

 درجه زاويه لنگ و در حالت 16در حالت سوخت گاز حدود 

  . درجه زاويه لنگ است11سوخت بنزين حدود 

، ضريب انتقال حرارت جابجايي 8-9هاي  شكلدر     

 زاويه لنگ براي دو سوخت گازهاي درون سيلندر بر حسب

از آنجا كه مطابق رابطه . گاز و بنزين نشان داده شده است

در ( فشار 6/1ضريب انتقال حرارت جابجايي با توان ) 14(

 دما نسبت 55/0نسبت مستقيم و با توان ) مرحله احتراق

 بيشينه 6-7هاي شكلدارد و همچنين اينكه مطابق عكس 

 فشار در حالت بيشينهيز ولي دما در دو حالت اختالف ناچ

سوخت گاز بسيار بيشتر از سوخت بنزين است، ضريب انتقال 

حرارت جابجايي در حالت سوخت گاز بيشتر از سوخت بنزين 

  .است

  

  
 ضريب انتقال حرارت جابجايي گازهاي سوخته و :)8(شكل 

  .نسوخته در حالت سوخت گاز 

 

  
اي سوخته و ضريب انتقال حرارت جابجايي گازه :)9(شكل 

  .نسوخته در حالت سوخت بنزين
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 شار حرارتي عبوري از سطح تاج پيستون كه از 10     شكل 

همانگونه كه . دهدمدل وشني محاسبه شده است را نشان مي

از نمودار مشخص است، در ابتدا مقدار شار حرارتي منفي 

است بدين معني كه حرارت از سطح پيستون به گازهاي 

شود كه در ادامه با باال رفتن دماي قل ميدرون سيلندر منت

  .شودگازها جريان حرارتي معكوس مي

  

  
 شار حرارتي عبوري از سطح تاج پيستون :)10(شكل 

   .برحسب زاويه لنگ

  

سازي جريان  بمنظور شبيهCFDاز يك كد ] 4[در مرجع      

در اين مرجع . سيال درون محفظه احتراق استفاده شده است

 حرارت جابجايي و شار حرارتي عبوري از سطح ضريب انتقال

اي مدل دوناحيه-تاج پيستون كه با استفاده از رابطه وشني

 ذكر شده، بدست آمده با هم مقايسه CFDاحتراق و روش 

نشان داده شده كه تطابق بسيار خوبي بين نتايج . اندشده

بدست آمده از دو روش وجود دارد كه بيانگر دقت باالي روش 

سازي حرارتي اي احتراق در شبيهو مدل دوناحيهوشني 

  .موتورهاي احتراق داخلي است

 دماي پيستون، سيلندر و حداكثر منحني 11شكل      

تغييرات . دهدسرسيلندر را بر حسب دور موتور نشان مي

دماي سيلندر با افزايش دور موتور كمتر از تغييرات دماي 

 احتراق سطح پيستون و سرسيلندر است زيرا در مرحله

پيستون و سرسيلندر همواره در معرض احتراق بوده در حالي 

  .باشدكه در رابطه با سيلندر چنين نمي

  
 .ها بر حسب دور موتور تغييرات دماي ديواره:)11(شكل 

  

هاي مختلف پيستون دماي قسمت 12-13 هايدر شكل     

ده بر حسب زاويه لنگ براي دو سوخت گاز و بنزين نشان دا

  . شده است
  

  
 دماي بخشهاي مختلف روي پيستون برحسب :)12(شكل 

  .زاويه لنگ در حالت سوخت گاز
  

  
 دماي بخشهاي مختلف روي پيستون برحسب  :)13(شكل 

  .زاويه لنگ در حالت سوخت بنزين
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     در هر دو حالت دماي تاج پيستون در ابتداي مرحله تراكم 

ت و هواي سرد ورودي، بدليل در تماس بودن با مخلوط سوخ

ها است كه در ادامه سيكل و شروع كمتر از ديگر بخش

احتراق بدليل انتقال حرارت بيشتر از گازهاي داغ به تاج 

با توجه به . شودپيستون، دماي تاج از ديگر نقاط بيشتر مي

% 7 دما در حالت گاز حدود حداكثرنمودار مشخص است كه 

توان اينگونه مي. شتر است دما در حالت بنزين بيحداكثراز 

استنباط نمود كه در نتيجه طوالني بودن زمان احتراق متان، 

انتقال حرارت به محفظه احتراق بيشتر و به دليل طوالني 

بودن زمان ماندگاري حرارت داخل محفظه، عمق نفوذ حرارت 

 ،همچنين. يابدبه داخل پيستون و ساير اجزا افزايش مي

 ضريب انتقال حرارت جابجايي گازها ،8-9هاي مطابق منحني

در حالت سوخت گاز بيشتر از سوخت بنزين است كه يك 

عامل اساسي در باالتر بودن دماي پيستون در حالت سوخت 

  .گاز است 

  

  گيرينتيجه -7

توان به صورت زير نتايج بدست آمده از اين تحقيق را مي

  :خالصه كرد

 ساده و روش تحليل حرارتي شبكه مقاومتي، روشي -

 يل حرارتي اجزاي مختلف موتور است،مناسب براي تحل

اي روشي مناسب براي تعيين دما، روش احتراق دو ناحيه -

رايط مرزي درون فشار و ضريب انتقال حرارت گاز و ش

 محفظه احتراق است،

در حالت سوخت گاز با توجه به ضريب انتقال حرارت  -

يشتر حرارت در باالتر، ماندگاري بيشتر شعله و نفوذ ب

بت به حالت سوخت محفظه احتراق، دماي قطعات موتور نس

 بنزين بيشتر است،

منظور كاهش ميزان هبا توجه به طراحي ويژه پيستون ب -

انتقال حرارت از ناحيه تاج پيستون به ناحيه زيرين پيستون 

، تغيرات دماي ناحيه دامن )تا حد مقاومت حرارتي پيستون(

 ر از ناحيه تاج پيستون است ور كمتپيستون، بسيا

خير در تشكيل هسته اوليه شعله در حالت  ميزان تأ-

سوخت گاز بيشتر از سوخت بنزين بوده و سرعت شعله گاز 

  .تر استنسبت به سوخت بنزين پايين
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