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ن يبنز يك موتور اشتعال جرقه ايل يدر تبد يط عملكرديشرا ينه سازيبه
  سوز به گازسوز

  
  3، سيدعلي جزايري2اميد جهانيان، 1عباس توكلي

  فني، مهندسيكارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد آيت اله آملي، دانشكده 
reza_tavakoli48@yahoo.com  

  
  
  
  

يدهچك  
شده  يمدلساز GT-Powerكره با استفاده از نرم افزار  ييوندايه يسوناتا ساخت كمپان يق حاضر موتور خودرويدر تحق
 يج تجربي، با نتاينيشده با سوخت بنز يروش، نمودار قدرت و گشتاور موتور مدلساز يگذارصحه ي. در ابتدا برااست

اثرگازسوز كردن،  يد مدل، جهت بررسييمشاهده شده است. پس از تا يخوب يسه قرار گرفته و همخوانيموجود مورد مقا
جرقه مختلف مورد  ينه مصرف سوخت در زمان هايدر مرحله بعد كمشد.  يموتور مورد نظر با سوخت متان مدلساز

ز مورد مطالعه قرار ير نسبت هوا به سوخت نييسوناتادر اثرتغ رات قدرت و گشتاور موتورييقرار گرفت. در ادامه تغ يابيارز
باتوجه به شود.  يش قدرت و گشتاور موتور مين و متان منجر به افزايگرفت. كاهش نسبت هوا به هر دو سوخت بنز

 يجرقه برا نه زمانيخودرو، به يكيواحد كنترل الكترون يبرا يسيتوان با برنامه نويق مين تحقياطالعات بدست آمده در ا
نمود كه موتور سوناتا با در نظر  يريگجهيتوان نتين ميرا بدست آورد. همچن يبا سوخت گاز يقدرت و گشتاور خروج

  .باشديت گازسوز شدن را دارا ميط فوق، قابليگرفتن شرا
  

  گشتاورنه مصرف سوخت، قدرت، يمتان، زمان جرقه، نسبت هوا به سوخت، فشار احتراق، كم :يديكل يواژه ها
 

                                                 
 كارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد آيت اله آملي، دانشكده فني، مهندسي١

 استاديار، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، دانشكده مهندسي مكانيك2

  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده مهندسي مكانيكدانشيار، 3
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  مقدمه.1
 يل سازياتومب ين شركت هاياز جوانتر يكين شركت يدر كشور كره آغاز به كار كرد.ا 1968سال  در ييوندايشركت ه

و  يفورد امضا كرده است.طراح يبا كمپان1968را در سال  ين قرار داد همكارين شركت اوليا .مطرح در سطح جهان است
سوناتا وارد بازار شده  يخودرو1988بوده است. در سال 1974در سال  "يپون"ن خودرو به طوركامال مستقل به نام يد اوليتول

  .]1[شروع شد"سانيا"دستگاه در كارخانه 260000تين خودرو با ظرفيد اياست.تول
كه اتانول  1978سال دارد. در واقع از سال 30ش از يب يكا قدمتيچون آمر ين در كشوريگزيجا ياستفاده از سوختها

نشان از  يليفس يمصرف انرژ يفعل يروندهاشروع شده است.  ينيگزين جايشد، ا يمخلوط من يست توده با بنزيزاز  يديتول
 يدرصد رشد جهان90هم اكنون . ]2ن نفت خواهد شد[يگزيجا ييدر بخش ها يعيدارند كه در آن گاز طب يديظهور دوره جد

در حال .باشد يدرصد م 2درصد ونفت 2,4 يعيان رشد مصرف گاز طبين ميدر ا .باشد يدر بخش نفت و گاز م يمصرف انرژ
 30زان به ين ميا 2020شود تا سال  يم ينيش بيدهد و پ يل ميرا تشك يانرژ يدرصد مصرف جهان 20 يعيحاضر گاز طب
ش مصرف يافزا ينيش بين پيدهد. در ا ينده را نشان ميدر گذشته،حال وآ يسهم منابع مختلف انرژ 1. شكل ]3درصد برسد[

 يازهاين 2شود.شكل يذكر شده مشاهده م يدر بازه زمان يهسته ا ينو وكاهش مصرف نفت و انرژ يها يرژوان يعيگازطب
 ينيش بيپ يبه اندازه ا2030تا قبل از  يعيزان رشد گاز طبين شكل ميدهد. در ا يجهان به سوخت را نشان م يانرژ ياصل

  .رديگ يم يشيز پيزان مصرف زغال سنگ نياز م يشده كه حت
  

  
  ]4[ندهيدر گذشته،حال وآ ي) سهم منابع مختلف انرژ1 شكل

  
  ]5[جهان به سوخت يانرژ ياصل يازهاي) ن2شكل 

 

و  يعملكرد يكامال شناخته شده است. شاخص ها يك تكنولوژيفشرده به عنوان سوخت خودروها  يعياستفاده از گاز طب
 - 1گاز سوز عبارتند از:  ياست. انواع خودرو هاار مهم بوده يقن بسيمحق يبرا يعيخودرو با سوخت گاز طب يندگيآال

 - 3ن هستند. يا بنزييعيدو سوخت جداگانه گاز طب ين خودروها دارايدو سوخته، ا -2باشند،  يكه فقط گاز سوز م ييخودروها
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جرقه  زل بعنوانيلندر موتور شده و از سوخت ديو هوا وارد س يعيب گاز طبيدوگانه سوز كه سوخت آنها از ترك يخودرو ها
  شود. ياستفاده م

  
  يه سازي.شب2

، يط مختلف عملكردياز پارامترها در شرا يارير بودن بسيو متغ يعملكرد در موتور احتراق يدگيچياساسا با توجه به پ
شرفت روزافزون نرم افزارها و ينه است. با پيار پرهزيبس يشات تجربيق آزماياز طر ينه سازيعملكرد موتور جهت به يبررس

ق و يدق يرد. مدل سازيگ يانجام م يق مدل سازيانجام شده از طر يها و بهبودها ينه سازي، بهيوتريكامپ يافزارهاسخت 
 يدن به جواب هايكه سبب رس يير است. لذا استفاده از روش هاينه بر و وقت گيده، هزيچيار پيموتور، عمال كار بس يسه بعد

در  يك بعدييج حاصل از مدل سازيار قابل توجه است. نتايباشد، بس يبعد كيط يح در شرايات ساده كننده صحيمعقول و فرض
  ق هستند.يار دقيموتور بس يها ياز خروج يبرخ ينيش بيپ

محركه  يقوا يه سازيشب ين نرم افزارهايازپركاربرتر يكييساخت شركت گاماتكنولوژ GT-SUITEمجموعه نرم افزار 
و  يطراح يبرا ياست كه بطور اختصاص GT-POWERن نرم افزار يا ياختصاص ياز ماژول ها يكياست. يك بعدي

االت يك سيناميد ياست كه با استفاده از روش ها يك بعدييه سازيك شبين نرم افزار يرود. ا يمحاسبات موتور به كار م
انجام  يزار بران نرم افيپردازد. ا يك به حل معادالت ميتفاضل محدود تابع زمان و در نظر گرفتن امواج آكوست يمحاسبات

سوپاپ  يمخلوط هوا و سوخت، زمان بند ياحتراق يال، مدل هايس يعبور يهمچون راهگاهها يمختلف يمحاسبات از الگوها
  رد.يگ يدود و هوا و.... كمك م يها
  

  موتور سوناتا ي.مشخصات تجار1,2
 يبه بعد رو 2010است كه از سال  يس يس 2359چهار زمانه با حجم موتور يك موتور احتراق داخليموتور سوناتا

قرار  MPIق ين موتور با تزريا يمشخصات تجار 1شود. درجدول  يم يموتورز سرهم بند ييوندايه يسوناتا كمپان يخودروها
  .گرفته است

  
  ]MPI (NF) 2.4 L]6موتور سوناتا ي) مشخصات تجار1جدول

 م بدون غلتكير تايزنج  مير تايزنج cc(  359/2( ييحجم جابه جا

 پرس شده ستونين پيپ 5/10 نسبت تراكم

  تخت ستونيپ پشت سوپاپ ق سوختيتزرنحوه 
 نييق فشار پايتزر انژكتور mm( 97*88قطر*كورس (

 14M شمع جرقه 10/1 نسبت كورس به قطر

 يپاشش تك نقطه ا روش پاشش hp(  177( يمم قدرت خروجيماكز

 وميركنيك ودو زيهر دو سنسور  ژنيسنسور اكس kgf.m( 23مم گشتاور (يماكز

   g/kWh( 337ژه سوخت (يمصرف و

  
 يراتين خودرو در كتابچه تعميعملكرد موتور است. مشخصات موتور ا ينيش بيموتور، پ يهدف از مدل ساز يبه طور كل

قطعات مختلف موتور  يرين اندازه گيقرار دارد. همچن ييوندايه يكمپان يرسم يندگيشركت آسان موتور، نما يل آموزشيو فا
ن يموتور ا يانجام گرفته است. مشخصات هندس ييوندايآمل شركت ه 121ت مجاز شماره يدر عامل يمورد نظر به صورت تجرب

مختلف موتور  يباشد. بخش ها يو... م يلندرها، سوپاپ هوا، سوپاپ دود، چند راهه خروجي، سيل چند راهه وروديخودرو از قب
  باشند: ين صورت ميبد

 ي، راهگاه وروديچه گاز، چند راهه ورودي، دريارتباط يموتور، لوله ها يطيمح يها يژگيشامل: مدل، و يبخش ورود -
  س هاست.يو اورف يلندر، انژكتور، سوپاپ وروديسرس

  ل لنگ.يلندرها، محفظه موتور و ميشامل: س يانيبخش م -
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ط يس ها ومحي، لوله اگزوز، اورفيند راهه خروجلندر، چيسرس ي، راهگاه خروجيشامل: سوپاپ خروج يبخش خروج -
  دما وفشار. يخروج

 يلوله ها يه قطعات ذكر شده در باال، شامل مدل هايكل يمدل ساز يبرا GT-POWERموجود در نرم افزار  يالگوها
ال، يعبور س يمجرا يو خروج ين الگوها شامل قطر وروديا يباشند. ورود يان و.. ميم جريها، اتصاالت تقس ييم، زانويمستق

ل يب انتقال حرارت وطول جدا شده جهت تحليواره ها، ضريد يها، زبر ييزانو يواره ها، شعاع انحنايد يطول مجراها، دما
ر گذار بوده و يتاث يج خروجيهستند كه در نتا يمهم ياز پارامتر ها يدما و فشار ورود ياالت است.به طور كليك سيناميد

ط تست انجام شده يوارد شده در نرم افزار با توجه به شرا يها يژگيدهند. و يمدل نشان م يخروج جيبه نتا ياديت زيحساس
  به نرم افزار قرار داده شده است. يمقدار دما وفشار ورود 2در نرم افزار اعمال شد.در جدول  يبه عنوان ورود

  
  ق حاضريمورد استفاده درتحق يدما وفشارونوع هوا ي) ورود2جدول

  مقدار مشخصه (واحد)  مشخصهنوع 
  / (بار)98  فشار
  ن)ي(درجه كلو 8/295  دما

  ژنياكس يدرصد كسر جرم 3/23  يورود ينوع هوا
  تروژنين يدرصد كسر جرم 7/76

  
  موتور يعملكرد ي. مدل ساز2,2

زان باز بودن يه بر حسب ميب تخلين مقدار ضريچه گاز و قطرآن است. همچنيدر يزان بازشدگين الگو شامل اطالعات ميا
ز ين GT-POWERموجود در نرم افزار  يتوان از مدل ها يباشد. م ين نرم افزار ميا يز از اطالعات وروديچه گاز موتور نيدر

آن منظور شده است.  يدرجه برا 90ده و مقدار يچه گاز در محاسبات، ثابت فرض گرديزان باز بودن درياستفاده كرد. م
باز و بسته  يسوپاپ، منحن يسوپاپ هاشامل مشخصات هندس يباشد.مدل ساز يمتر م يليم 69,5چه برابرين قطر دريهمچن

ن الگو يموتور است كه ا يكل يباشد.المان محفظه لنگ شامل الگو يز سوپاپ و...ميزان خيه بر حسب ميب تخليسوپاپ، ضرا
ب يموتور، ترت يفشار متوسط موثر اصطكاكزان يآنها، م يريلندرها و نحوه قرارگيل تعداد سيموتور از قب يشامل مشخصات كل

 يد، خطاهايج تست بدست آيموتور از نتا يباشد. هرگاه مقدار موثر متوسط اصطكاك ياحتراق م يلندرها و زمان بندياحتراق س
ه ن قسمت وجود نداشت، از مدل ارائيدر ا يتجرب يكه داده ها يياز آنجا يد، ولين مقدار خود خواهد رسين قسمت به كمتريا

  شود. يشده در نرم افزار استفاده م
  

  ج و بحثي. نتا3
فشار -ط دمايرا در شراNFموتور  يسازهيدور حاصل از شب-دور و گشتاور-قدرت يب نمودارهايبه ترت 4و  3 يهاشكل

موتور سوناتا  يمورد استفاده برا مدلتوان گفت يم4و 3 يهابا توجه به شكلد. ندهيبار نشان م 0,986ن و يكلو 295,66
NFج يبه نتا يسازهيج شبيك بودن نتاي. با توجه به نزددارد تيشدن به واقع كينزد يبرا يمناسب تيقابلق حاضر، يدر تحق
  .قهيدور بر دق1000-6000دور موتور محدودهدر  يتجرب
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  يو تجربشده  يسازهيدور شب-سه نمودار قدرتي) مقا3شكل

  
  يو تجربشده  يسازهيشب دور-سه نمودار گشتاوري) مقا4شكل

  

  
  ن ومتانيبنز يسوخت ها يرات قدرت برحسب دور موتور برايي) تغ5شكل
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دهد. همانطور كه در شكل  ين نسبت به دور موتور را نشان ميرات قدرت موتور با دو سوخت متان و بنزييتغ 5شكل 
 ير قدرت محاسبه شده برايمقاد يباشد. ول ين سوز ميشود قدرت موتور با سوخت متان نسبتا كمتر از حالت بنز يده ميد

 قه يدور بر دق 6000دور موتور  يمم برايپاسخگو باشد. در نقطه ماكز يط مختلف جاده ايتواند در شرا يز ميموتور متان سوز ن
وجود باشد كه با توجه به افت قدرت ب ين مين اختالف نشانگر اين است. ايدرصد قدرت موتور بنز 76,22قدرت موتور متان 

نه يشينه جرقه وبيل موتور به حالت دو سوخته و با نوشتن برنامه از لحاظ زمان بهين به متان و تبدير سوخت بنزييآمده با تغ
  ت گاز سوز شدن را دارد.ين موتور قابليمختلف، ا يط جاده ايوشرا يقدرت وگشتاور در دورها

  

  
  ن ومتانيدو سوخت بنز يرات گشتاور موتور بر حسب دور برايي) تغ6شكل

  
شود  يدهد. همانطور كه در شكل مشاهده م ين را نشان ميدو سوخت متان وبنز يرات گشتاورموتور براييتغ 6شكل

گشتاور موتور قه يدور بر دق 6000باشد. در دور موتور ين استفاده شده ميكه بنز يگشتاور موتور با سوخت متان كمتر از حالت
قه يدور بر دقدر محدوده دور موتور  يباشد. صحه گذار ين سوز ميگشتاور موتور در حالت بنز درصد 76,22با سوخت متان 

 ين سوز ميدرصد حالت بنز 71,83گشتاور موتور با سوخت متان  قه يبر دق 4000صورت گرفته است. در دور  6000تا  1000
 يجاد شده و گشتاور بدست آمده پاسخگويفت ادهد كه موتور در حالت گاز سوز با توجه به ا يرات نشان ميين تغيباشد.ا
 يسوخت ها ين و صرفه اقتصادين سوخت گاز و بنزيمت بين با توجه به اختالف قيباشد. بنابرا يم يط مختلف جاده ايشرا
  گازسوز استفاده شود.  يشنهاد كرد كه از موتورهايتوان پ ي، ميگاز

  
  با سوخت متان قه يدور بر دق 5000رات قدرت نسبت به زمان جرقه در دور موتوريي) تغ8شكل
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ن شد. يينه تعيشيها در هر دور موتور بطور جداگانه رسم شده و نقطه ب ينه قدرت، منحنيشيمشاهده بهتر نقاط ب يبرا
نه يشيج نقاط بيدهد.نتا ينشان م قهيدور بر دق 5000نمونه نمودار قدرت بر حسب زمان جرقه را در دور موتور  8نمودار شكل 

  شده است. يگردآور 3مختلف موتور در جدول  يقدرت موتور با سوخت متان در دورها
  

  مختلف ينه قدرت موتور با سوخت متان در دورهايشير زمان جرقه بي)مقاد3جدول 
  )قه يدور بر دقدور موتور (  1000 2000 3000 4000 5000  6000
  نه قدرت (درجه) يشيزمان ب  17 3 3 3 11  17

  

  
  مختلف موتور با سوخت متان يرات گشتاور نسبت به زمان جرقه در دورهايي) تغ9شكل

  
  با سوخت متان قه يدور بر دق 5000رات گشتاور نسبت به زمان جرقه در دور موتوريي) تغ10شكل

  
ه لنگ در ير زاويبطور جداگانه رسم شده و مقاد 9شكل  يها ينه گشتاور موتور، منحنيشيمشاهده بهتر زمان ب يبرا

  دهد. ينشان م قه يدور بر دق 5000ها را در دور موتور  ين منحنياز ا ينمونه ا 10نه گشتاور مشخص شد. شكل يشيب
 ينيش بيكه موتور مورد نظر با سوخت متان كار كند، پ يشود، در صورت يده ميد 4و  3سه جداول يهمانطور كه از مقا

 گر منطبق باشند.يكديموتور بر  يدورها ينه گشتاور در تماميشينه قدرت و بيشيب يشود كه زمان ها يم
 

  مختلف ينه گشتاور موتور با سوخت متان در دورهايشير زمان جرقه بي) مقاد4جدول
  )قه يدور بر دقدور موتور (  1000 2000 3000 4000 5000  6000
  نه گشتاور (درجه) يشيزمان ب  17 3 3 3 11  17
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  مختلف موتور يو دورها 1لندر يرات مصرف متان نسبت به زمان جرقه در سيي) تغ11شكل

 

رات مصرف متان نسبت به زمان جرقه به عنوان نمونه ييجرقه متفاوت، تغ ينه مصرف سوخت در زمانهايكم يبررس يبرا
كه  RPM 1000شود جز در دور موتور  يده مين شكل ديا انطور كه درقرار داده شده است. هم 11ك در شكل يلندر يدر س

درجه قبل از  17زمان جرقه ده در در ين پديه دورها ايدرجه قبل از نقطه مرگ باالست، در بق 3نه مصرف سوخت، ينقطه كم
دهد،  يرا نشان م يتين واقعيلندرها هم چنير سيسا يمشابه برا ياست رسم نمودارها يافتد. گفتن ينقطه مرگ باال اتفاق م

ه دورها يه لنگ بوده و در بقيدرجه زاو 3نه مصرف متان در ي، كمRPM 1000لندرها تنها در دور موتور يكه در همه سيبطور
مصرف سوخت متان به عنوان نمونه در دور  يها يمنحن 12شود. در شكل يده ميه لنگ ديدرجه زاو 17نه مصرف در يكم

 لندر قرار داده شده است.يهر چهار س يبرا RPM 6000موتور 

  
  

  RPM 6000لندر نسبت به زمان جرقه در دور موتور يرات مصرف سوخت متان در چهار سيي)تغ12شكل
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  ر نسبت هوا به سوخت (متان)ييرات قدرت موتوردر اثر تغيي) تغ13شكل

  
  ر نسبت هوا به سوخت (متان)ييرات گشتاور موتوردر اثر تغيي)تغ14شكل

  
 يمختلف هوا به سوخت مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا مقدار مشخص يرفتار قدرت موتور در نسبت هادر قسمت بعد 

مربوط به آن در  ير مرجع منظور شده است كه داده هايمختلف موتور به عنوان مقاد ينسبت هوا به سوخت در دورها يبرا
از  02/0و  01/0، 005/0ر يب مقاديسوخت به هوا به ترت رات نسبتيياثر تغ يبررس يقرار داده شده اند. سپس برا 5جدول 

  د مورد محاسبه قرار گرفته است. يجد يرات قدرت موتور در نسبت هايير مرجع در هر مقدار دور موتور كاسته شده و تغيمقاد
  

  مختلف موتور يزان نسبت هوا به سوخت در دورهاي) م5جدول 
6000  5000  4000  3000  2000  1000 rpm 

  نسبت هوا به سوخت  17600/1  18335/1  19070/1  21275/1  24950/1  26420/1
  

از نسبت هوا به متان مرجع، قرار  ير مختلفيرات قدرت و گشتاور موتور سوناتا با كاهش مقادييتغ 14و 13 يدر نمودارها
در نسبت هوا به سوخت مرجع، منجر به كاهش قدرت و گشتاور  02/0ش از يشود كه كاهش ب يداده شده است. مشاهده م

 موتور مورد نظر خواهد شد. 
  

  يريجه گي. نت4
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شده است.  يسازمدل GT-Powerكره، با نرم افزار  ييوندايه يسوناتا محصول كمپان يق موتور خودروين تحقيدر ا
مشاهده شد. سپس  يسه شده و توافق قابل قبوليموتورز مقا ييوندايه يج بدست آمده با اطالعات كمپانينتا يصحه گذار يبرا
ر نسبت هوا به سوخت متان بر قدرت وگشتاور موتور نمونه پرداخته شد. در مرحله يير زمان جرقه وتغييتغ ير شاخص هايتاث

رات زمان جرقه نشان ييج بدست آمده با تغيقرار گرفت. نتا يابيجرقه مختلف مورد ارز ينه مصرف سوخت در زمان هايبعد كم
شده با سوخت متان با آوانس جرقه در هفده درجه قبل از نقطه مرگ باال به قدرت و گشتاور موتور  يدادند كه موتور مدلساز

ر نسبت هوا به ييبا تغ يرات قدرت و گشتاور موتور مورد بررسييك شده است. در مرحله بعد تغين سوز نزديشده بنز يمدلساز
 يش قدرت و گشتاور موتور ميالت مرجع مورد مطالعه قرار گرفت. كاهش نسبت هوا به متان منجر به افزاسوخت نسبت به ح
نه مصرف يسوخت متان، كم يد. برايگرد يلندر مورد نظر بررسيز در چهار سينه مصرف سوخت متان نيشود. در ادامه، كم

ن زمان يشود. ا يده ميه درجه قبل از نقطه مرگ باال دشده، در زمان جرقه هفد يموتور بررس يسوخت در تمام محدوده دورها
  باشد. ينه قدرت وگشتاور موتور متناظر ميشيجرقه با ب

دهند كه موتور  ينه مصرف سوخت نشان مينه قدرت ،گشتاور و كميصورت گرفته در زم يل هايق و تحلين تحقيا 
دهند  ير گشتاور و قدرت موتور محاسبه شده نشان ميمقادت گاز سوز شدن با سوخت متان را دارا است. يسوناتا قابل يخودرو
  ن ها باشد. ياز سرنشين يمختلف، پاسخگو يو بارها يط مختلف جاده ايتواند در شرا ين موتور با سوخت متان ميكه ا
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