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چكيده
خالصه چرخه ی  4زمانه ی دوبل ( )double 4 cycle engineاین طرح با عنوان چرخه ی  4زمانه ی
دوبل ماشین های گرمایی ،در زمینه ی علم مکانیک ،با تلفیق هوشمندانه ی چرخه های پیشین (4زمانه 2 ،
زمانه و 6زمانه) وبا بهره گیری ازچرخه ی کارنوی فیزیک ،نخستین ماشین گرمایی درجهان بوده که دارای
راندمانی باالی  07در صد میباشد.دراین چرخه ،مصرف سوخت حدود یک سوم چرخه ی  4زمانه ی رایج
دردنیا میباشد.دراین چرخه دیگر مشکل روغن سوزی ،هدر رفت زیاد انرژی  ،فرسودگی قطعات ومصرف باالی
سوخت وجود ندارد.عمل این چرخه عبارتند از:مکش ،انفجار،ورود وخروج که دو عملیات اول در خارج ازمحفظه
ی اصلی موتور و درمحفظه ای بنام لوله ی انفجار انجام میگیرد ودوعملیات بعدی درداخل بدنه ی اصلی این
موتور قرار میگیرد.به دلیل راندمان باال ی این چرخه  ،در فضای مورد استفاده نیز صرفه جویی زیادی میشود .
این چرخه برروی هر دو موتور درون سوز ( پیستونی و وانکل ) و دو موتور پیشنهادی اینجانب به نام های 3
پره و رکابی قابل نصب است  .در این موتور ساختار دیزل و بنزینی و سایر سوختهای پاک  ،مانند بیودیزل ،
نیتروژن متانول  ،گاز مایع و سی.ان.جی نیز به راحتی اجرا میشود  .در این موتور  3رادیاتور که  2عدد برای
لوله ی انفجار (بدلیل نیاز مبرم به خنک کاری سریع) و 1عدد برای بدنه ی اصلی موتور است  ،وجود دارد.
مرجع :مجله ماشین  ،کتاب معرفی انواع موتور های گرمایی درون سوز
واژههاي كليدي  :موتور درون سوز  ،موتور وانکل  ،موتور پیستونی  ،موتور سه پره  ،موتور رکابی
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مقدمه
اینننن اینننده بنننا ننننام چرخنننه ی  4زماننننه ی دوبنننل ،در علنننم مکانینننک و صننننعت موتنننور سنننازی صننننعتی ،کننناربرد
دارد.ماشنننینهای گرمنننایی بنننه دو دسنننته ی درون سنننوز و بنننرون سنننوز ت سنننیم میشنننوند.بزرگترین مشنننکل اینننن
ماشننین هننا راننندمان پننایین آنهننا میباشنند بطوریکننه بننازده هننردوی ایننن ماشننینهای گرمننایی بننین  33تننا  47درصنند
میباشننند کنننه اینننن نشنننان دهننننده ی هننندر رفنننت زیننناد اننننرژی اسنننت  .در وسنننایل ن لینننه امنننروزی موتنننور هنننای درون
سننوز کننارایی بسننیار زیننادی دارننند .ایننن موتننور هننا بننه  3دسننته ی  4زمانننه  2 ،زمانننه و  6زمانننه ت سننیم میشننوند.
چرخننه  4زمانننه کننه توسننم دانشننمند آلمننانی ان.ای.تننو معرفننی شنند  ،بننا ترتیننب مکننش ،تننراکم ،انفجننار و خننروج
دود میباشننند و هننننوز هنننم راینننج تنننرین چرخنننه ی منننورد اسنننتفاده در اننننواع موتنننور هنننای درون سنننوز میباشننند.چرخه
 2زمانننه کننه پننب از ابننداع چرخننه  4زمانننه و توسننم جننوزف دی بننه ربننت رسننید  ،در عننین تولینند آلننودگی بیشننتر
نسنننبت بنننه چرخنننه  4زماننننه  ،چرخنننه ای بسنننیار پرقننندرت اسنننت کنننه دارای دو زمنننان :1مکنننش تنننراکم و :2انفجنننار
خنننروج اسنننت .از اینننن چرخنننه بنننرای اسنننتفاده در وسنننایل ن لینننه قدرتمنننند مانندکشنننتی هنننای دینننزل و قطنننار هنننای
گننازوییلی اسننتفاده میشننود .امننا چرخننه  6زمانننه کننه بننه تننازگی توسننم تننیم دانشننمندان آلمننانی بننه ربننت رسننیده
،هننننوز در حنننال سنننآری کنننردن آزمنننایش هنننای مختلننن میباشننند.در چرخنننه  4زماننننه در هنننر  4کنننوری پیسنننتون ،در
چرخنننه دوزماننننه در هنننر  2کنننوری پیسنننتون و در چرخنننه  6زماننننه در هنننر  6کنننوری پیسنننتون انفجنننار ینننا تزرینننق
سنننوخت انجنننام میشنننود(برای موتنننور بنزیننننی ینننا دیزل).همگنننی اینننن چرخنننه هنننا ینننا دارای قننندرت زیننناد و ینننا دارای
سننرعت بنناالیی هسننتند .امننا همانگونننه کننه اول گفننتم راننندمان پننایین ایننن موتننور هننا و ناکارآمنندی ایننن چرخننه هننا
در مواقنننع خنننا و حسنننای(مانند روغنننن سنننوزی و جنننوو آوردن آب موتنننور)  ،باعننند هننندر رفنننت زیننناد اننننرژی و
فضننا و حجننم اشنن الی میشننود .بنننابر ایننن اینجانننب بننا بررسننی هننا ی فننراوان و بننا چننند نتیجننه گیننری مهننم  ،چرخننه
ای جدیننند را ابنننداع نمنننوده ام کنننه ننننه تنهنننا روی اننننواع موتنننور هنننای درون سنننوز راینننج در جهنننان (یعننننی موتنننور
پیسننتونی و وانکننل) بننه راحتننی اجننرا میشننود  ،بلکننه اینجانننب دو موتننور بننا سنناختار جدینند  ،وینن ه ی ایننن چرخننه را
ابننداع نمننوده ام کننه ایننن دو موتننور ف ننم بننر اسننای ایننن چرخننه ی ابننداعی مننن کننار میکنند.چرخننه ای کننه اینجانننب
ابنننداع نمنننوده ام چرخنننه ای بنننی نظینننر بننننام چرخنننه ی  4زماننننه ی دوبنننل میباشننند .اینننن چرخنننه بنننا بهنننره گینننری از
زمنننان بنننندی دقینننق و سنننرعت بننناالی چرخنننه ی  4زماننننه ی راینننج در دنینننا  ،قننندرت بننناالی چرخنننه ی  2زماننننه ،
مصنننرف کنننم چرخنننه ی  6زماننننه و اسنننتفاده از خاصنننیت عننندم انفجنننار مسنننت یم چرخنننه ی  6زماننننه  ،بنننه جر نننت
میتننوان گفننت بهتنننرین و پیشننرفته تنننرین چرخننه ی درون سنننوز ابننداعی در جهننان باشننند .حنناال بنننه تورننی چرخنننه
ی  4زمانننه ی ابننداعی اینجانننب میآننردازم کننه بننه عنننوان چهننارمین چرخننه ی موتننور هننای درون سننوز و بننه عنننوان
پرچمدار این خانواده به دلیل کارایی فوق العاده باالتر میباشد.
شنننرص اصنننلی بننناال رفنننتن رانننندمان موتورهنننای درون سنننوز ،اسنننتفاده از چرخنننه ی کنننارنوی فیزینننک کنننه توسنننم
دانشننمند و فیزیکنندان مشننهور یعنننی سننعدی کننارنو بننه ربننت رسننیده ،میباشنند .بننرای بنناال رفننتن راننندمان  ،موتننور
درون سننوز باینند ف ننم در ن ننش عمننل کننننده  ،عمننل کننند  .یعنننی عملیننات پننردازو و انفجننار در خننارج از موتننور
صنننورت گینننرد و عملینننات چنننرخش موتنننور ،در داخنننل موتنننور انجنننام گینننرد .زینننرا اگنننر تمنننام عملینننات پنننردازو در
داخننل موتننور انجننام گیننرد  ،مانننند سننایر موتننور هننای درون سننوز  ،تننوان زیننادی صننرف ایننن کننار میشننود و ایننن
تننوان از موتننور گرفتننه میشننود و راننندمان پننایین میاینند .شنناید بننه نظننر بیاینند کننه ایننده ی ایننن جانننب شننبیه موتننور
بننرون سننوز باشنند ،امننا اینگونننه نیسننت زیننرا عملینناتی کننه در بیننرون از موتننور انجننام میشننود ،توسننم عملینناتی کننه در
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درون موتننور انجننام میشنننود ،کنتننرل میشننود درحالیکنننه در موتننور بننرون سنننوز ایننن اصننل کنننامال بننرعکب اسنننت .در
چرخنننه ی ابنننداعی منننن دو عملینننات در خنننارج از موتنننور درون سنننوز و پنننب از آن دو عملینننات در داخنننل موتنننور
درون سنننوز انجنننام میشنننود و اینننن  4چرخنننه بنننا هنننم در ارتبننناص هسنننتند و بنننه همنننین دلینننل  ،اینننده ی اینجاننننب ،
چرخنننه ی  4زماننننه ی دوبنننل ننننام دارد .در اینننن چرخنننه  ،دو عملینننات مکنننش و انفجنننار در خنننارج از موتنننور و پنننب از
آن دو عملینننات ورود و خنننروج در داخنننل موتنننور انجنننام میشنننود .یعننننی در ابتننندا سنننوخت از ان کتنننور بنننه لولنننه ای در
خنننارج از موتنننور درون سنننوز تزرینننق شنننده(مکش) و در آنجنننا انفجنننار صنننورت میگیرد(انفجنننار) .سنننآب اننننرژی حاصنننل
از انفجنننار وارد محفظنننه ی اصنننلی سنننیلندر شنننده(ورود) و پنننب از حرکنننت دادن سنننیلندر و از دسنننت دادن قننندرت
خننود ،از موتننور خننارج میشننود(خروج) .ایننن چرخننه تکننرار میشننود و باعنند بکننار افتننادن موتننور درون سننوز میشننود.
بننا توجننه بننه ایننن نکتننه کننه تنناکنون هننیی موتننور درون سننوزی کننه دارای راننندمان بنناالی  47درصنند باشنند یننا در
چرخننه ی کنننارنو کارکننند  ،سننناخته نشننده ،اینننن طننرح بنننا تلفیننق موتنننور درون سننوز و بنننرون سننوز و بنننا اسنننتفاده از
چرخنننه ی کنننارنو فیزینننک  ،نخسنننتین چرخنننه ی درون سنننوزی اسنننت کنننه میتوانننند رانننندمانی بننناالی  07درصننند
داشننته باشنند کننه ایننن یعنننی بننا بکننارگیری فضننایی بسننیار کننم ،ایننن چرخننه میتواننند تننوانی فننوق العنناده بیشننتر نسننبت
بننه سننایر چرخننه هننای درون سننوز تولینند کننند .پننیش از آنکننه بننه تورننی انننواع موتننور هننایی کننه ایننن چرخننه در آنهننا
اجننرا میشننود بآننردازیم  ،بننه چننند اصننل دربنناره ی چرخننه ی  4زمانننه ی دوبننل کننه در تمننام موتننور هننا باینند رعایننت
شنننود ،میآنننردازم :1.بننندلیل آنکنننه در اینننن چرخنننه مرحلنننه ی تنننراکم وجنننود نننندارد  ،سنننوخت بایننند از قبنننل متنننراکم
شننده و سننآب وارد ان کتننور بشننود کننه ایننن کننار توسننم یننک سننوپر شننارژر میسننر میشننود .سننوپر شننارژر بنندلیل آنکننه
قننندرتش را توسنننم موتنننور میگینننرد ،هنننوای منننورد نیننناز موتنننور را متنننراکم کنننرده و آن را بنننه نسنننبت منننورد نیننناز وارد
ان کتننور میکننند و در ان کتننور چننون هننوا بشنندت متننراکم و دار شننده ،براحتننی بننا سننوخت (بننا نسننبت مشننخ 14
بننه  1کننه در سننایر موتننور هننای درون سننوز اجننرا میشننود) تلفیننق شننده و مخلننوص حاصننل ،یننک سننوخت متننراکم
شننده میباشننند:2.در همنننه ی موتننور هنننایی کنننه مجهنننز بننه چرخنننه ی  4زماننننه ی دوبننل هسنننتند  ،پنننب از ان کتنننور و
قبنننل از بدننننه ی اصنننلی موتنننور درون سنننوز ،لولنننه ای بننننام لولنننه ی انفجنننار جنننود دارد کنننه مخلنننوص سنننوخت و هنننوای
متننننراکم پننننب از تلفیننننق در ان کتننننور  ،وارد ایننننن لولننننه شننننده(عملیات مکننننش) و در آنجننننا انفجننننار صننننورت
میگیرد(عملیننننات انفجننننار)و از آنجننننا ،انننننرژی حاصننننل از انفجننننار وارد محفظننننه ی اصننننلی موتننننور و سننننیلندر هننننا
میشننود:3.هننر سننیلندر یننک لولننه ی انفجننار مخصننو بننه خننود دارد .بننرای م ننال در یننک موتننور  4سننیلندر مجهننز
به چرخه ی  4زمانه ی دوبل  4 ،لوله ی انفجار وجود دارد.
 :4تمننام موتننور هننایی کننه ایننن چرخننه درآن بکننار رفتننه  ،باینند مجهننز بننه سننوپر شننارژر باشنند:3.اننندازه ی لولننه ی
انفجننار بننا نسننبت هننوایی کننه سننوپر شننارژر متننراکم میکننند ،متناسننب اسننت.یعنی اننندازه ی آن باینند طننوری باشنند
کنننه هنننوایی کنننه از ان کتنننور وارد لولنننه ی انفجنننار میشنننود  ،تنننراکم خنننود را از دسنننت ندهننند  .در غینننر اینننن صنننورت ،
عملینننات انفجنننار بدرسنننتی انجنننام نمیشنننود:6.حجنننم موتنننور در موتنننوری کنننه مجهنننز بنننه چرخنننه ی  4زماننننه ی دوبنننل
اسننت برابننر اسننت بننا ( 13/14پننانزده چهنناردهم) حجننم هننوایی کننه سننوپر شننارژر متننراکم میکننند  ،رننرب در تعننداد
سننیلندر هننا.دلیلش هننم ایننن اسننت :در موتننور هننای درون سننوزی کننه مجهننز بننه ایننن چرخننه هسننتند ،حجننم فضننای
لولننه ی انفجننار  ،همننان حجننم موتننور اسننت و چننون هننوا و سننوخت بننه نسننبت  14بننه  1بنناهم ترکیننب میشننوند و
چننون سننوپر شننارژر ف ننم هننوا رامتننراکم میکننند (یعنننی نسننبت  ، )14پننب باینند نسننبت هننوای مننورد نینناز موتننور را
کنننه از طرینننق سنننوپر شنننارژر بدسنننت منننی آیننند را از همنننان نسنننبت تلفینننق هنننوا باسنننوخت (یعننننی همنننان پنننانزده
چهننناردهم) بدسنننت آورد و آن را رنننربدر تعنننداد لولنننه هنننای انفجنننار کنننه همنننان تعنننداد سنننیلندر هنننا اسنننت بدسنننت
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آورد:0.تفننناوت موتنننور دینننزل چرخنننه ی  4زماننننه ی دوبنننل بنننا ننننوع بنزیننننی آن در لولنننه ی انفجنننار اسنننت .در لولنننه ی
انفجنننار موتنننور بنزیننننی  ،شنننمع وجنننود دارد و در گوننننه ی دینننزل  ،ننننازل سنننوختآاو  .در موتنننور بنزیننننی ،مخلنننوص
هنننوا و سنننوخت وارد لولنننه ی انفجنننار میشنننود و در موتنننور دینننزل  ،ف نننم هنننوای فشنننرده شننند وارد لولنننه ی انفجنننار
میشننود تننا بننا تزریننق سننوخت توسننم نننازل سننوختآاو ،انفجننار صننورت گیننرد:8.نننازل سننوختآاو در ایننن چرخننه از
نننوع ریننل مشننترک کننامون ریننل ایکننب میباشنند کننه قننویترین گونننه ی نننازل سننوختآاو در جننان بننا حننداک ر فشننار
پاشنننش  3777بنننار میباشننند:9.مجموعنننه ی موتنننور در ینننک موتنننور  4سنننیلندر ،دارای  3رادیننناتور مجنننزا میباشننند.
بننندلیل دار کنننردن سنننریع لولنننه ی انفجنننار  ،مطنننابق شنننکل «سیسنننتم خننننک کننناری» سیسنننتم خننننک کننناری ،از 2
رادینناتور بننرای خنننک کننردن لولننه ی انفجننار و از  1رادینناتور بننرای خنننک کننردن محفظننه ی اصننلی موتننور اسننتفاده
میشنننود:17.بننندلیل جننندا بنننودن کامنننل فضنننا و لولنننه هنننای انت نننال روغنننن از محفظنننه ی احتنننراق  ،در اینننن چرخنننه و
موتنننور هنننایش  ،هیرگوننننه روغنننن سنننوزی ای وجنننود نخواهننند داشنننت:11.در لولنننه ی انفجنننار  2 ،سنننوپار بنننرای ورود
هننوا یننا سننوخت از ان کتننور و خننروج سننوخت مشننتعل شننده از لولننه ی انفجننار بننه قسننمت اصننلی سننیلندر هننا وجننود
دارد:12.در تورننی موتننور هننا از تورننیحات گونننه ی بنزینننی اسننتفاده شننده اسننت  .یعنننی گفتننه شننده کننه مخلننوص
هننوا و سننوخت وارد لولننه ی انفجننار میشننود  .بننرای موتننور دیننزل ،ف ننم هننوا وارد لولننه ی انفجننار میشننود و در آنجننا
از تریق نازل سوختآاو  ،سوخت تزریق شده و انفجار صورت میگیرد.
حننناال بنننه تورنننی اننننواع موتنننور هنننا ی درون سنننوز چرخنننه ی  4زماننننه ی دوبنننل میآردازیم.خنننانواده ی موتنننور هنننا ی
درون سنننوز چرخنننه ی  4زماننننه ی دوبنننل عبارتننننداز:موتور پیسنننتونی ،موتنننور وانکنننل ،موتنننور  3پنننره و موتنننور رکنننابی.
دو موتننور پیسننتونی و وانکننل کنننه کننامال شننناخته شنننده هسننتند و هننر سننه چرخنننه ی  2زمانننه 4 ،زمانننه و  6زماننننه
روی آنهننا اجننرا شننده انننند و اینننک چرخننه ی  4زمانننه ی دوبنننل روی آنهننا اجننرا میشننود کنننه در ادامننه بننه تورنننی
آنهنننا میآنننردازم .امنننا دو موتنننور  3پنننره و رکنننابی کنننه اینننده هنننای اینجاننننب میباشنننند ،دارای سننناختاری کنننامال جدیننند
هسنننتند و میتنننوان آنهنننا را بنننه ترتینننب سنننومین و چهنننارمین گوننننه ی موتنننور هنننای درون سنننوز،پب از موتنننور
پیسننتونی و موتننور وانکننل نامینند .بننااین تفنناوت کننه ایننن دوموتننور ف ننم بننا چرخننه ی  4زمانننه ی دوبننل کننار میکننند
و سنننایر چرخنننه هنننا روی اینننن دو موتنننور کنننار نمیکننننند و بنننه عبنننارت دیگنننر اینننن دو موتنننور را اینجاننننب ف نننم بنننرای
چرخنننه ی  4زماننننه ی دوبنننل طراحنننی کنننرده ام و اینننن دو موتنننور ،یعننننی موتنننور هنننای  3پنننره و رکنننابی ،موتنننور هنننای
مخصننو چرخنننه ی  4زمانننه ی دوبنننل یننا بنننه اصننطالح (موتنننور هننای پاینننه چرخننه ی  4زماننننه ی دوبننل) میباشننند.
حال به توری این موتر های درون سوز میآردازیم
:1موتور پیستونی مجهز به چرخه ی  4زمانه ی دوبل:
در اینننن موتنننور سننناختار چرخنننه ی چهنننار زماننننه ی دوبنننل  ،بنننه کمنننک یکنننی از خاصنننیت هنننای چرخنننه ی  2زماننننه ،
یعنننی دمینندن هننوا بصننورت مسننت یم بننه موتننور ،اسننتفاده میشننود .مطننابق شننکل از سننوپر شننارژر دو لولننه خننارج
میشننود کننه یکننی بننه ان کتننور و دیگننری بننه درون بلننوک سننیلندر میننرود .هننوایی کننه بننه ان کتننور میننرود ،در آنجننا بننا
سنننوخت تلفینننق شنننده و وارد لولنننه ی انفجنننار میشنننود  .سنننآب انفجنننار صنننورت گرفتنننه و بنننه محننن اینکنننه انفجنننار
صنننورت گرفنننت  ،سنننوپار ورودی موتنننور بننناز شنننده و در حالیکنننه پیسنننتون در ن طنننه ی منننر بننناال قنننرار دارد،
سننوخت مشننتعل شننده  ،منبسننم شننده و بننا تمننام قنندرت بننه پیسننتون میخننورد و آنننرا بننا تمننام قنندرت و سننرعت بنناال
 ،پنننایین میبنننرد .همنننانطور کنننه گفنننتم یکنننی از لولنننه هنننای خروجنننی از سنننوپر شنننارژر  ،بنننه بلنننوک سنننیلندر مینننرود .
بطنننوری کنننه وقتنننی پیسنننتون در ن طنننه ی منننر بننناال قنننرار دارد  ،راه ورود هنننوا از طرینننق اینننن لولنننه بنننه محفظنننه ی
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جابجننایی پیسننتون  ،بسننته اسننت و وقتننی پیسننتون در ن طننه ی مننر پننایین اسننت  ،ایننن راه بنناز میشننود( .مطننابق
شننکل موتننور پیسننتونی چرخننه ی  4زمانننه ی دوبننل)  .بنننابر ایننن وقتننی پیسننتون پننایین آمنند  ،راه هننوا بنناز شننده و
هنننوای تمینننز وارد محفظنننه ی جابجنننایی پیسنننتون شنننده و سنننوخت مشنننتعل شنننده را کنننه حننناال قننندرت خنننود را از
دسنننت داده اسنننت  ،بنننه بینننرون انت نننال میدهننند (اینننن موتنننور  ،سنننوپار خنننروج دود نننندارد) .سنننآب پیسنننتون دوبننناره
بننناال میایننند و دوبننناره انفجنننار جدیننند ر میدهننند و همنننین کنننار مجنننددا  ،انجنننام میشنننود .پنننب در موتنننور پیسنننتونی
مجهنننز بنننه چرخنننه ی  4زماننننه ی دوبنننل  ،در  2کنننوری پیسنننتون  ،یکبنننار انفجنننار صنننورت میگینننرد (ماننننند موتنننور
دوزمانه).با هر بار چرخش میل لنگ  ،میل بادامک هم یک بار میررخد.
:2موتور وانکل مجهز به چرخه ی  4زمانه ی دوبل:
ایننن موتننور نیننز سنناختار سنناده ای دارد.مطننابق شننکل «موتننور وانکننل چرخننه ی  4زمانننه ی دوبننل» ،هننوای فشننرده
شننده از سننوپر شننارژر وارد ان کتننور شننده و در آنجننا بننا سننوخت تلفیننق میشننود و سآسننوارد لولننه ی انفجننار شننده و
انفجننار صننورت میگیننرد  .همزمننان ،سننوپار ورودی موتننور بنناز شننده و سننوخت مشننتعل شننده بننا تمننام قنندرت بننه
روتنننور میخنننورد و آننننرا میررخانننند .پنننب از ننننیم دور چنننرخش  ،مطنننابق شنننکل ،سنننوخت از موتنننور خنننارج میشنننود و
در ننننیم دور بعننندی ،محفظنننه ی داخلنننی سنننیلندر (روتنننور) توسنننم هنننوای فشنننرده شنننده ای کنننه از سنننوپر شنننارژر
دمینننده میشنننود  ،خننننک میشنننود و پنننب از آن  ،مجنننددا انفجنننار بعننندی صنننورت میگینننرد .پنننب در هنننر بنننار چنننرخش
روتور  ،یکبار انفجار صورت میگیرد.با هر بار چرخش میل لنگ  ،میل بادامک هم یک بار میررخد.
:3موتور رکابی
اینننن موتنننور  ،یکنننی از دوموتنننور پاینننه و مخصنننو چرخنننه ی  4زماننننه ی دوبنننل میباشننند کنننه اینجاننننب آننننرا ف نننم
بننرای ایننن چرخننه  ،طننرا حننی کننرده ام .مطننابق شننکل هننوا توسننم سننوپر شننارژر متننراکم شننده و پننب از وارد شنندن
بننه ان کتننور و تلفیننق بننا سننوخت  ،بننا بنناز شنندن سننوپار ورودی لولننه ی انفجننار  ،وارد ایننن لولننه میشننود و همزمننان
بننا انفجننار  ،سننوپار ورود بننا موتننور بنناز شننده و سننوخت مشننتعل شننده  ،باتمننام قنندرت بننه رکنناب روبننرویش میخننورد
(مطنننابق شنننکل )و رکننناب را بنننه پنننایین میبنننرد و موتنننور میررخننند تنننا زمانیکنننه رکننناب دوم طبنننق زمنننان بنننندی
مشنننخ  ،جلنننوی لولنننه ی ورودی بنننه موتنننور قنننرار گینننرد (هنننر سنننیلندر دو رکننناب دارد).واینننن اتفننناق دوبننناره انجنننام
میشنننود .سنننوختی کنننه بنننه همنننراه رکننناب قبلنننی وارد موتنننور شنننده  ،بنننه همنننراه رکننناب میررخننند و بنننین دو الینننه ی
فلننزی رابنننت  ،همنننراه موتنننور ینننک دور کامنننل میزنننندو چنننون رکننناب روی بلبرینگنننی قنننرار دارد کنننه باعننند میشنننود در
تمننام طننول چننرخش موتننور  ،رکنناب حالننت اف ننی خننودرا حفننا کننند  ،زمانیکننه رکنناب بننه پننایین موتننور میرسنند ،
فضنننای بنننین چنننر و راسنننت رکننناب بننناز شنننده و سنننوخت کنننه فشنننرده بنننود  ،بنننا انبسننناص  ،قننندرت خنننودرا از دسنننت
میدهننند و بنننین دو الینننه ی هننندایت سنننوخت میمانننند و آمننناده ی خنننروج از موتنننور میشنننود .هنگامیکنننه دود بنننه بننناالی
موتنننور میرسننند  ،مطنننابق شنننکل ،از موتنننور خنننارج میشنننود و هنننوا ی موتنننور توسنننم هنننوایی کنننه توسنننم ینننک سنننوپر
شننارژر مسننت ل از سننوپر شننارژر تننامین کننننده ی هننوای انفجننار  ،بننه موتننور دمیننده میشننود  ،تمیننز و آمنناده میشننود
تننا دوبنناره ایننن چرخننه بننرای دور بعنندی آمنناده شننود .در هننر سننیلندر موتننور رکننابی  2 ،رکنناب روبننرو ی هننم قننرار
دارد  .یعنننی وقتننی یننک رکنناب در پننایین تننرین قسننمت اسننت  ،رکنناب دیگننر در بنناال تننرین قسننمت اسننت .پننب در
هننر بننار چننرخش موتننور  ،دو انفجننار در لولننه ی انفجننار صننورت میگیننرد کننه هننر کنندام بننه ترتیننب بننر روی هننر یننک از
دو رکننناب تننناریر میگنننعارد و باعننند چنننرخش موتنننور میشنننود .ینننک موتنننور  4سنننیلندر رکنننابی  ،مجموعنننا  8رکننناب دارد
کننه زمانبننندی آنهننا بگونننه ای اسننت کننه مطنننابق شننکل«موتننور رکننابی چرخننه ی  4زمانننه ی دوبننل»  ،زمانیکنننه در
سنننیلندر اول  ،رکابهنننا در بننناال و پنننایین قنننرار دارنننند  ،در سنننیلندر دوم کنننه پشنننت سنننیلندر اول و جلنننوی سنننیلندر
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سنننوم اسنننت  ،رکابهنننا در چنننر و راسنننت قنننرار دارد کنننه مجموعنننا اینننن کنننار باعننند عننندم بنننه وجنننود آمننندن هرگوننننه
لنننرزو ،افنننزایش چشنننمگیر قننندرت و کننناهش خرابنننی قطعنننات داخنننل موتنننور و کننناهش فرسنننودگی آن میشنننود .پنننب
ایننن موتننور در هننر سننیلندر  2 ،رکنناب و  2الیننه ی هنندایت سننوخت قننرار دارد و میننل لنننگ بننا یننک تسننمه تننایم بننه
میننل بادامننک کننه زیننر لولننه ی انفجننار قننرار دارد متصننل میشننود تننا میننل بادامننک طبننق زمانبننندی  ،سننوپار هننا را
حرکننت دهنند و شننمع یننا نننازل سننوختآاو هننم از طریننق همننین ارتبنناص ،بننه موقننع کننار کنننند .همانگونننه کننه تورننی
دادم ،چننون عملیننات پننردازو سننوخت در بیننرون موتننور انجننام میشننود  ،هنندر رفننت انننرژی بسننیار کننم میشننود .در
هننر بننار چننرخش موتننور  ،دوبننار انفجننار صننورت میگیننرد کننه بننرخالف تصننور  ،نننه تنهننا مصننرف سننوخت در ایننن
موتننور و ایننن چرخننه افننزایش پینندا نمیکننند  ،بلکننه کنناهش نیننز پینندا میکننند .زیننرا سننط م طننع رکابهننا کوچننک
میباشنند و بننه یننک انننرژی کننم بننرای چرخینندن نینناز دارننند .پننب بننا م نندار سننوختی بسننیار کننم (در حنندود یننک سننوم
سنننوخت منننورد نیننناز بنننرای ینننک بنننار انفجنننار در چرخنننه ی  4زماننننه ی معمنننولی راینننج در جهان)میتوانننند قننندرتی
بسننیار بیشننتر نسننبت بننه موتننور  2زمانننه ای کننه آلننودگی زیننادی هننم دارد  ،تولینند کننند.در هننر بننارچرخش میننل
لنننگ  ،میننل بادامننک  2بننار میررخنند .پننب ایننن موتننور بنندلیل  2بننار انفجننار در هننر بننار چننرخش ،دارای قنندرت و
تننوانی خیننره کننننده و بننا مصننرف سننوخت بسننیار کننم میباشنند کننه ایننن یعنننی نهایننت تکنولننوژی و خصوصننا بهننره
وری در یک موتور درون سوز.
:4موتور  3پره
اینننن موتنننور چهنننارمین موتنننور مجهنننز بنننه چرخنننه ی  4زماننننه ی دوبنننل میباشننند کنننه درسنننت ماننننند موتنننور رکنننابی ،
اینجاننننب آننننرا ف نننم بنننرای چرخنننه ی  4زماننننه ی دوبنننل  ،طراحنننی و ابنننداع نمنننوده ام .سننناختار اینننن موتنننور  ،کمنننی
راحننت تننر از موتننور رکنننابی و کمننی شننبیه آن میباشننند .مطننابق شننکل«موتننور 3پنننره چرخننه ی  4زمانننه ی دوبنننل»
در هننر سننیلندر ایننن موتننور  ،سننه پننره مانننند نشننان مرسنندی بنننز وجننود دارد .در ابتنندا هننوا توسننم سننوپر شننارژر
متنننراکم شنننده و وارد ان کتنننور شنننده و پنننب از تلفینننق بنننا سنننوخت وارد لولنننه ی انفجنننار شنننده و همزمنننان بنننا انفجنننار ،
سنننوپار ورود بازمیشنننود .در اینننن هنگنننام یکنننی از پنننره هنننا دقی نننا روبنننروی لولنننه ی انفجنننار قنننرار دارد کنننه سنننوخت
مشنننتعل شنننده پنننب از بننناز شننندن سنننوپار ورودی موتنننور  ،بنننا قننندرت بنننه پنننره ی روبنننرو ینننش میخنننورد وآننننرا
میررخاننند .سننآب پننره ی بعنندی روبننروی لولننه ی انفجننار قننرار میگیننرد و ایننن کننار دوبنناره تکننرار میشننود .در هننر
بنننار چنننرخش موتنننور  ،چنننون هنننر سنننیلندر  3پنننره دارد 3 ،بنننار انفجنننار در لولنننه ی انفجنننار صنننورت میگینننرد .سنننوخت
مشننتعل شننده پننب از وارد شنندن بننه فضننای بننین پننره هننا  ،همننراه پننره هننا میررخنند و پننب از ایجنناد انننرژی گریننز از
مرکنننز  ،در پنننایین موتنننور و توسنننم لولنننه ی خروجنننی (اگنننزوز) از موتنننور خنننارج میشنننود .اینننن موتنننور بننندلیل 3بنننار
انفجنننار در هنننر چنننرخش ،دارای قننندرت و سنننرعت بیشنننتری نسنننبت بنننه سنننایر موتنننور هنننای مجهنننز بنننه چرخنننه ی 4
زمانننه ی دوبننل میباشنند .امننا مصننرف سننوخت آن بسننیار پننایین میباشنند زیننرا انننرژی و قنندرت الزم بننرای چرخاننندن
پننره هننا بنندلیل اتصننال مسننت یم بننه میننل لنننگ و مسنناحت سننط کننم پننره هننا ،درسننت مانننند موتننور رکننابی ،بسننیار
کنننم اسنننت .پنننب میتنننوان از ینننک سنننوم مینننزان سنننوخت منننورد اسنننتفاده از چرخنننه ی  4زماننننه ی معمنننولی راینننج در
دنیننا بهننره برد.بننا هننر بننار چننرخش میننل لنننگ ،میننل بادامننک  3بننار میررخنند .ایننن موتننور و موتننور رکننابی  ،فضننایی
بسننیار کمتنننر نسننبت بنننه موتننور پیسنننتونی و وانکنننل مجهننز بنننه چرخننه ی  4زماننننه ی دوبننل اشننن ال میکنننند و دارای
قدرتی برابر آنها میباشد.
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مجموعننه خننانواده ی موتننور هننای چرخننه ی  4زمانننه ی دوبننل کننه بننه تورننی همننه ی آنهننا پننرداختم  ،همگننی بننا
رانننندمانی بننناالی  07درصننند و بهنننره گینننری از چرخنننه ی کنننارنوی فیزینننک و بنننا سننناختاری بسنننیار سننناده و در عنننین
حننال بسننیار هوشننمند و بننا هزینننه ی تولینند بسننیار پننایین و قنندرت بسننیار بنناال و مصننرف سننوخت پننایین  ،کنناهش
اسننتهالک خننودرو و همرنننین نینناز بننه روغننن کمتننر و بهننره گیننری از سیسننتم ریننل مشننترک کننامون ریننل ایکننب
بنننرای اسنننتفاده در موتنننور دینننزل اینننن چرخنننه و بننندلیل تلفینننق هوشنننمندانه ی چرخنننه هنننای قبلنننی و اسنننتفاده از
قابلیننت هننای م بننت آن چرخننه هننا  ،بننی شننک چرخننه هننای قبلننی را کننه هننر کنندام بننه تنهننایی دارای معایننب زیننادی
بودنننند  ،منسنننو کنننرده و بنننا بنننه حنننداقل رسننناندن معاینننب موجنننود در موتنننور هنننای درون سنننوز  ،ان البنننی بنننزر در
صننننعت خنننودرو سنننازی هنننان میباشننند .چنننرا کنننه اینننن چرخنننه ی ننننوین  ،تنهنننا چرخنننه ای در جهنننان میباشننند کنننه
راننندمانی بنناالی  47درصنند (بنندلیل اسننتفاده از چرخننه ی کننارنوی فیزیننک) داشننته و هننم کننم مصننرف  ،هننم بسننیار
پرقننندرت  ،هنننم دارای طنننول عمنننر زیننناد و هنننم دارای فضنننایی بسنننیار کنننوک در عنننین رانننندمان بننناالیش میباشننند و
میتواننند جننای همنننه ی موتننور هننایی کنننه مجهننز بننه سنننایر چرخننه هننای درون سنننوز موجننود(2زمانننه  4 ،زماننننه ی
معمولی و  6زمانه)که با فضای زیاد  ،راندمان پایینی را دارند  ،بگیرد.
چرخه ی  4زمانه ی دوبل ماشین گرمایی درون سوز و انواع موتور های آن
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