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 :چكيده
اپ ها  افتِ جريانِ عبوريِ مخلوطِ سوخت و هوا ، از مجرايِ سوپاپ عامل بسيار موثر در طراحي و بهينه سازي سوپ                   

اگر سوپاپ از يك حدي بيشتر بلند شود، افتِ جريان عبوري از مجراي سوپاپ به طور قابل مالحظه اي                    .  مي باشد 
و اگر خيلي كم باشد، تنشهاي برشي        )  به دليل گردابه هاي تشكيل شده در پايين دست سوپاپ           (  افزايش مي يابد  

مقدار كل بلند   :  L/D)  L اين مقاله تاثير پارامتر       در.ديواره ها زياد شده و باعث افت در جريان عبوري مي شود              
 .برافتِ مخلوطِ عبوري ،  بررسي مي شود) قطر متوسط سيت سوپاپ: D_شدگي سوپاپ 

 

 بلند شدگي سوپاپ ، ضريب تخليه ، افت جريان عبوري ، سرعت آيزنتراپيك: واژه هاي كليدي

 

 مقدمه

د شبكه  براي مدل كردن مسئله از يك نرم افزار معتبر تولي             
(Gambit)      و يك نرم افزار معتبر CFD  (Fluent)  استفاده 

 ، نتايج عددي    (Validatin)براي بررسي و تائيد     .  شده است 
يِ جريان مكش عِ  روي توزي كه    T]1[T فورد شركتِ با نتايج تجربي  

انجام داده است ، مقايسه مي       سيلندر   بين مرز سوپاپ و سيتِ    
داغ انجام شده كه     به روش سيم      فورد شركتِ آزمايشات   .شود

 .نتايج آن در زير آمده است

 

  و  بين مرز سوپاپ    يع هاي جريان مكش    يتوز
 سيت سيلندر

 ،سيلندر  مرز  توزيع سرعت سه بعدي بين سوپاپ مكشي و         
اين .  براي احتراق در موتورهاي پيستوني بسيار مهم مي باشد        

عامل در طرح سيستم آزمايشي مؤثر بوده و در عين حال               
يان مغشوش، در سيلندر مي شود و عمل           سبب توسعه جر  

 .پروسه اشتعال و نرخ انتشار شعله را افزايش مي دهد

 

  به روش سيم داغاندازه گيري جريان سوپاپ
 توجه شود كه )1(نمودارهاي سرعت بدست آمده در شكل  به  

 .ندسرعت ها شعاعي نيستند و مقداري زاويه ساخته ا



 

 ٢

بط كردن چهار    اين چهار نقشه در هرشكل، به منظور مرت           
براي هركدام از   .  مكان محوري در بلند شدن سوپاپ مي باشد       

مكانهاي محوري، هجده سرعت در اطراف سوپاپ بدست           

نسبت  .  آمده است 
L
X         فاصله محوري سر سوپاپ در مقابل   

بطوري كه  .  كل بلند شدن سوپاپ را مشخص مي كند             

0=
L
X   اي آن است كه سطح سرسوپاپ در پائين            به معن

با فرض اينكه وقتي سوپاپ از        (ترين نقطه خود قرار دارد        
سوپاپ و سيلندر   بين   مجراي   ،پائين به طرف باال حركت كند     

نسبت  ).  باز مي شود  
D
L          مقدار كل بلند شدن سوپاپ در  

مي نشست سوپاپ بر روي سيت را بيان         متوسط   مقابل قطر   
 .كند

موازي با سطح صفحه سر        ( محلي    پيكانها جزء سرعتِ   
بزرگي خطهاي توپر    .  ، را به هم ارتباط مي دهد          )سوپاپ

چهار .  مقدار سرعت در مكان محلي خود را نشان مي دهد            
حالت از بلند شدن سوپاپ در نظر گرفته شده است كه در               
مجموع يك بلند شدن كامل سوپاپ را با اشاره به چهره هاي            

 .يژه جريان در هر مرحله را نشان مي دهدو

=15.0مورد    )1(a)(شكل  
D
L        در .    را نشان مي دهد 

1=
L
X 75.0   و=

L
X         توزيع جريان اطراف سوپاپ به   

طور يكنواخت بوده و سرعت نامي          
s
m63      را نشان مي  

  و      θ=0بجز در  .  شعاعي نمي باشد    جريانها   .  دهد
180=θ       درجه از حالت    10˚در بقيه مواقع بردارها حدود 

=5.0در.   شعاعي مجرا تأخير دارند   
L
X     سرعت به صورت  

240120ذاتي در باالدست جريان      〈〈θ)       قسمتي از مجراي
 كه به سمت مانيفولد مي باشد قسمت             سوپاپ و سيت   

 پائين دست  قسمت مخالف آن       به دست گفته مي شود و     باال
، كاهش پيدا مي كند     )) را نگاه كنيد   )2( شكل     (گفته مي شود  

=25.0و    
L
X       نتيجة  . در همه پشت سوپاپ اتفاق مي افتد 

) شعاعي نبودن  (اين كاهشِ سرعت، تغيير جهت سرعت          

بيان  ، ته بسيار مهم كه در اين موضوع نهفته است         نكU.  ميباشد
توانائي مجراي هوا در توليد چرخش، در داخل سيلندر مي            

 .باشد

=31.0مورد   )1(b)(شكل  
D
L    شكلهاي .   را نشان مي دهد

مي باشد، البته با يك سري           )1(a)(جريان شبيه شكل      
 .استثنائات كه در زير بيان مي شود

يز سرعت ها شعاعي نيستند بطوري كه        در اينجا ن   -1
 . درجه از حالت شعاعي مجرا تأخير دارند20˚، حدود بردار

=75.0در -2
L
X        در پشت سوپاپ، سرعت ها كم  

 .مي باشديكسان   تقريباً )1(a)(مي شود ولي در شكل 

=5.0در رژيم جريان     -3
L
X    سوپاپ،  باالدست  و 

 )1(a)(ماكزيمم سرعت است كه در شكل% 5سرعت كمتر از 
 .اين مقدار خيلي بيشتر است

از موارد ذكر شده فوق مي توان فهميد كه افت              -4
شكل (بيشتر از رژيم قبل     )  1(b)(شكل  (جريان در اين رژيم     

)(a)1 ((مي باشد. 

=31.0افت فشار در       -5
D
L      بعد(   بيشتر است 

 مي  بيشتر  ايجاد گرابه  و علت آن  )   قبل از سوپاپ    نسبت به 
 .باشد كه ورود هوا به داخل سيلندر را سخت تر مي كند

 

 كميت هاي كلي
از پروفيلهاي سرعت در سطح گذرندة هوا در مجراي               

، يكي بنام     ، دو كميت بسيار مهم بدست مي آيد           سوپاپ
 . شارجرمي و ديگري بنام شارمومنتوم زاويه اي

شار جرمي  ،  ن سوپاپ  ميانگين چهار مرحله بلند شد         از اگر
مي توان آن را با اندازه گيري جريان مخزني              محاسبه شود    

همچنين شار مونتوم   .  مقايسه كرده و دقت آن را مشخص كرد         
TP فورد زاويه را مي توان با نتايج خروجي دستگاه چرخش سنجِ          

1
PT 

(FSM)      ِبر مخزنِ  ،  عمالي اِ  گشتاورِ كه براساس اندازه گيري  

                                                           
1- Ford P

 
Pswirl meter P

 



 ٣

حاصل )  مخزن داخل    در چرخش سيال   بر اثر (نندة جريان آرام ك 
TPروديگ و زالود(مي شود مقايسه كرد 

1
PT 1969و تيپلمن TP

2
PT 1977.(  

 

 ب تخليهيضر
 ضريب تخليه، يكي از پارامترهاي اصلي در بيان بازده جرمي          

اين .  ، كاربرد دارد    سوپاپ)  در طراحي مجراهاي متفاوت    (  
،   )واقعي(پارامتر مقدار نرخ جريان جرمي مشاهده شده             

  ( قسيم بر نرخ جريان جرمي آيزنتراپيك در نازل دايره اي           ت
با همان افت فشارِ      )  به قطر برابر با قطر نشست سوپاپ          

 .مجراي سوپاپ، تعريف مي شود

  به قطر برابر با قطر     سطحي  (براي اين منظور سطح عبور هوا     
 و به ارتفاع بلند شدن سوپاپ              نشست سوپاپ    متوسط

LRA s ).2.(π=    (چهار [.   ناحيه تقسيم مي كنيم    72 به   را
 18 براي مدل كردن بلند شدن سوپاپ و         (j)  قسمت محوري 
. ] كه برابر بيست درجه مي باشد      (i))زاويه اي (تقسيم كماني   

 .نشانداده شده است) 2(درشكل مطلب فوق 
 

)1        (( )isenrefobsf VAmC ⋅⋅= ρ& 

 

         Where  

           

  )2(                       2
sref RA ⋅= π   

 

                                                             &obsm= در مخازن آرامشده جريان اندازه گيري نرخ

  ρ= دانسيته پائين دست 

   sR= شعاع نشست سوپاپ

                                                           
T1 T - Rodig and Zalud 
T2 T - Tippleman 

 isenV= فشار  بر اساس افت،  سيالت آيزنتراپيكسرع       

  پ                        سوپا ، از مجراي عبور در طولِ       ايجاد شده

 

iV  سرعت متوسط محلي كماني وijAثابت مي باشد . 
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سطح مؤثر محلي را بصورت سطح عمود شده جريان متوسط          
 .محلي برسطح مرجع محلي، تعريف مي كنيم
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  : ضريب تخليه تبديل به

 

)5              (isenieffifi VVAC /⋅=                                              

 

 .ضريب كلي بصورت متوسط ضرائب تخليه تعريف مي شود

 

)6                   ( ∑
=

=
18

1
18/

i
fif CC 

 



 

 ٤

پروفيل ضريب تخليه محلي برحسب تابعي از          )  3(شكل  
=15.0 براي   حول سوپاپ    θ)(كماني  مكان

D
L و 

31.0=
D
L   فرض كنيد كه اندازه ضريب براي دو        .  مي باشد

، تعريف   مورد فوق در شرايط جمع اثرات بلند شدن سوپاپ        
  fC،   اگر فرض كنيد كه افت جريان ثابت باشد         .مي شود 

=31.0 در
D
L      برابر     بايد دوfC    15.0 در=

D
L  

=31.0به دليل افت بيشتر      (   ولي در عمل      .باشد
D
L (  

 .مشاهده نمي شود

=15.0براي  
D
L         180    نمودار نسبت به محور=θ    

 به  θ=360  و  θ=40  در  fCدر اينجا   .    متقارن است 
  θ=40 بين دو زاويه    fC.  مقدار ماكزيمم خود مي رسد     

اين .  ماكزيمم خود كاهش مي يابد    %  45 به مقدار    θ=120و
نشان مي دهد كه افت جريان حتي در قسمت جلوي سوپاپ           

240120براي  .  نيز ديده مي شود    << θ ، fC    تقريباً در  
 سوپاپ  باال دستِ افت جريان در     .    ثابت است    25/0  مقدار

1(a)(اين نكته در پروفيل هاي سرعت شكل        .  بيشترين است 
ضريب تخليه % 45ضريب تخليه مينيمم،   .    نيز ديده مي شود   )  

 .ماكزيمم است

=31.0براي
D
L     مقدار كمي متقارت است     پروفيل به  .fC 

 مي  05/1 به مقدار ماكزيمم        θ=340 و    θ=320در
اين .  (ماكزيمم مي باشد   %  30مقدار مينيمم ضريب،     .  رسد

 ).است% 45مقدار در رژيم قبلي 

  عمود شده  نمودار نسبتِ سرعتِ متوسطِ محلّيِ    )  4(در شكل   

 برسرعت آيزنتراپيك   ،
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

isen

i

V
V   ِكماني    ، به محل )(θ  براي 

هردو پروفايل شبيه هم    .  هردو سوپاپ نشان داده شده است      
ماكزيمم .   متقارن هستند    θ=180هستند و نسبت به         

 شيب  θ=340,20در. ديده مي شود     θ=320,40,0در
 .كمي وجود دارد و نقطة اكسترمم است

مقدار سرعت ماكزيمم تقريباً برابر سرعت آيزنتراپيك مي            
 θ=180و در   )  افت جريان در اينجا مينيمم است      (باشد  

U.  ، مقدار مينيمم است و اين طبق انتظار ماست          نسبت سرعت 

يشتر بلند شونده،    ب نكته بسيار مهم اين است كه اساساً سوپاپِ       
 مقدار مينيمم در        θ=180 در      U.افت بيشتري دارد     

31.0=
D
L    15.0 مقدار ماكزيمم و در      25/0  برابر=

D
L  

600در     . مقدار ماكزيمم مي باشد        45/0برابر    <<θ 
360300و <<θبت است قريباً ثا ، نسبت سرعت ت. 

سطح مؤثر براي دو سوپاپ فوق نشان داده شده ) 5(در شكل 
، در زواياي جهتِ      مقادير ماكزيمم ضرائب سطح مؤثر    .  است

 كه به ترتيب        7/41 و      β     ،5/35)(جريانِ متوسط  

=15.0براي
D
L    31.0  و=

D
L      مينيمم  مي باشد و مقادير

 و  β    ،3/52)(  ، در زواياي جهتِ جريانِ متوسط       سطح مؤثر 

=15.0 به ترتيب     57
D
L     31.0  و=

D
L    مي باشد     )

 ). درجه مي باشد45زاويه نشست سوپاپ 

U               نكته قابل توجه، اين است كه زاوية جهتِ جريانِ محلّي
 اطالعات نشان مي دهد كه        U.شتري دارد ، بازده بي     كوچكتر

افزايش افت هاي جريان در ناحيه جلوي سوپاپ، منجر به             
 مي شود و نيز افزايش سطح مؤثر        β)(افزايش زاويه جريان    

الزم به ذكر   .  با كاهش سرعت در عقب سوپاپ رابطه دارد         
است كه ضريب تخليه، وابستگي زياد به ضريب سرعت در            

 .ن ناحيه دارداي

نشان مي دهند كه هرچه سوپاپ       )  5(  و  )4(  ،  )3(شكلهاي  
بيشتر بلند شود، افت جريان به ويژه در عقب سوپاپ بيشتر             

اين نتيجه براثر جدايش بيشتر جريان، در مجراي          .  مي شود 
در هر دو نوع سوپاپ نسبت سرعت در          .  بزرگتر مي باشد  

طح مؤثر در   س.  ناحيه جلوي سوپاپ با هم يكسان مي باشد         
هر دو نوع سوپاپ در پشت سوپاپ افزايش مي يابد،                 
بطوريكه در اين ناحيه زاوية متوسط كمتر يا مساوي زاويه             

اين مورد موجب مكانيزمهاي      .  نشست سوپاپ مي باشد     
زيادي مي شود، از جمله افت هاي جريان جرمي را به دنبال             



 ٥

 دارد، زيرا سرعت هاي كم در پشت سوپاپ منجر به توليد             
چرخش هوا در سيلندر و انحراف جهت سرعت در مجرا مي           

 .شود كه در نهايت باعث افت جريان جرمي مي شود

 

 شبيه سازي سه بعدي جريان  

در اين مقاله به ارائه نتايج حاصل از حل هاي عدديِ انجام            
در اين مقاله جريان    .  شده و بحث بر روي آنها مي پردازيم       

پ و داخل سيلندرِ موتورِ      در داخل مانيفولد، اطراف سوپا     
 .احتراق داخلي پرايد به صورت سه بعدي حل شده است

 (validation)در اين تحليل ابتدا يك مدل كسب اعتبارِ          
تجربي از شركت فورد انتخاب شده و در پايان،                    
. خروجيهاي حل عددي با اين مدل مقايسه شده است             

از كمتر  (جريان در داخل مانيفولد در محدوده زير صوتي          
همچنين رينولدز جريان در محدوده     .  مي باشد )   ماخ 3.0

بنابراين در اين شبيه سازي، جريان،         .  متالطم مي باشد   
 .تراكم ناپذير و متالطم مي باشد

هدف در اين مقاله رسيدن به يك مقدار قابل قبول براي              
بلند شدن سوپاپ مي باشد به طوري كه افت جريان                

 .شدكمترين با
 

 ايجاد هندسه
بايد آنرا به   )  حجم كلي   (در ابتدا براي ايجاد هندسة كلي        

قسمتهاي كوچكتر حجم تقسيم كرده و آنها را به طور               
 )).6(شكل( مجزا رسم كنيد 

در آخر ، آنها را با هم تركيب يا تفريق، كرده تا حجم كلي              
به عنوان مثال در اين پروژه، سه حجم سيلندر،         .  رسم شود   

 احتراق و مانيفولد با هم جمع ، سپس حجم                 محفظة
، از آن   )با توجه به مقدار بلند شدن آن       (انژكتور و سوپاپ    

 )).7(شكل(كم مي شود 
 

 شبكه بندي
 Gambit 1.1براي شبكه بندي در اين مقاله از نرم افزار           

اين نرم افزار ساخت شركت فلوئنت         .استفاده شده است   
ي با سازمان و بي       بوده و قابليت ايجاد انواع شبكه ها         

شبكه بندي مقالة فوق بي سازمان بوده و         .  سازمان را دارد  
تعداد كل المانها   .  با المانهاي چهاروجهي ساخته شده است     

در داخل محدوده محاسباتي معادل صد و سي هزار عدد            
اين تعداد براي مستقل نمودن حلِ جريان از            .  مي باشد 

 از اين شبكه    با تعداد كمتري  .  شبكه بندي بدست مي آيد     
بندي، نتايج داراي خطاي فاحشِ ناشي از شبكه بندي              

، در اين   )  چهاروجهي(نسبت كشيدگي المانها    .  خواهد بود   
در واقع  .  شبكه بندي در محدودة بسيار خوبي مي باشد           

يكي از مزيت هاي اصلي شبكه بندي بي سازمان، محدوده           
ي بين  تراكم شبكه بند  .  بسيار پائين كشيدگي المانها است     

مجراي سيلندر و سوپاپ براي محاسبه بهتر گردابه ، بيشتر           
در نقاط دوردست المانها داراي ابعاد بزرگتري           .  است  

هستند تا در نهايت تعداد كل شبكه ها خيلي  زياد نباشد              
 )).9(و شكل ) 8(شكل (
 

 نتايج
،  طبق نتايج تجربي مقدار فشار در اطراف سوپاپ كمترين         

 بيشترين و در داخل سيلندر به       (1))ز  مر ( در ورودي هوا  
 در اين مدل نيز اين مورد در تمام         .مقدار متوسط مي رسد     

براي اينكه بتوانيم   .  مقادير بلند شدن سوپاپ ديده مي شود      
مقايسه صحيح بين مدل عددي و مدل تجربي شركت فورد          
داشته باشيم سطح گذرنده هوا ، بين سيلندر و سوپاپ را به         

به طوري )) 10(شكل (ي تقسيم مي كنيم چهار سطح محور

كه اين سطوح را به بلندي        
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مواردي از اختالف را در     .  مدل تجربي فورد شبيه مي باشد     

 :زير آورده ايم
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بيشتر از مدل تجربي ، پيش بيني شده و در              )  سوپاپ  

)(dSur           نيز در پشت سوپاپ كمتر و در جلوي سوپاپ 
بيشتر پيش بيني شده است علت آن را مي توانيم در تغيير             
. طراحي شكل منيفولد ، در ورودي به سر سوپاپ دانست          
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گردابة بيشتر و افت بيشتر جريانِ مخلوطِ سوخت و هوا            
 . در پايين دست سوپاپ مي باشد

مقادير شش مدل با     )  1(در جدول   
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L    هاي متفاوت آمده 
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دل شبيه سازي   متوسط پارامترهاي طراحي م   )  2(در جدول   
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=15.0فقط براي دو مدل       
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L    موجود مي 

 .باشد

حال اين سؤال پيش مي آيد كه چگونه مي توان حالت               
كدام پارامتر بايد   .  قابل قبول يك سيستم را تشخيص داد         

آيا  .  متر بايد كمتر باشد     بيشتر و كدام پارا   
)(eisenV

V  بيشتر 
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 يي تمام مي شود ، آن        fCرا دنبال كرد تا ببينيد در چه         
بعبارت U.  ، مقدار بهينه است و افت جريان كمتر است          مقدار
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 بايد دو برابر شود و اگر كمتر از دو برابر شود            &obsmشود  

در واقع افت در سيستم افزايش يافته است و اين مهمترين           

=15.0 در اين مقاله در        .ه مي باشد   نكته اين مقال   
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 بحث و نتيجه گيري
 به نتايج و بحث هاي ارائه شده در قسمت قبل مي             با توجه 

افت جريان اطراف سوپاپ براي      كه  توان نتيجه گرفت      

=0.15 
D
L كمترين است . 
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امترهاي طراحي مدل شبيه سازي شده و تجربي متوسط پار-1جدول
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 115633.99 0 0.864 38.09 )سطح( مرز(1) 
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 (e)89987.55 15854.03- 0.949 154.946  سطح 

=133.0 115633.99 0 0.864 38.09 )سطح( مرز(1) 
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 (e)96396.76 10842.77- 0.937 129.293  سطح 
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 (e)102475.4 5220.92- 0.934 115.561  سطح 

=166.0 115633.99 0 0.864 38.09 )سطح( مرز(1) 
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 (e)102903.4 3998.15- 0.943 98.844  سطح 

=2.0 115633.99 0 0.864 38.09 )سطح( مرز(1) 
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=31.0 115633.99 0 0.864 38.09 )سطح( مرز(1) 
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 (e)108697.2 2229- 0.904 59.56  سطح 

      
      



 

 

  متوسط پارامترهاي طراحي مدل شبيه سازي شده و تجربي-2جدول
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)(eisenV
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fC effA 

1.0=
D
L 0.32 0.216 0.674 229.645 مدل تئوري 

133.0=
D
L 0.389 0.252 0.647 199.796 مدل تئوري 

 0.437 0.303 0.693 166.61 مدل تئوري
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 1.029 0.646 0.631  مدل تجربي
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 حالت عملي شركت فورد
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