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آریان دژپرور
دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید رجایی تهران
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چکیده:
این طرح فوق العاده باعنوان موتور پنوماتیک ،طرحی بینظیر درزمینه ی مکانیک وجایگزینی مناسب برای موتورهای
درون سوز رایج درخودروها میباشد .این طرح بااستفاده از انرژی پاک هوا کار میکند ونه نیازی به سوخت دارد و نه
سوخت آن تمام میشود .در این طرح ،موتور از هوا و ازطریق کمپرسور برای خود تولید باد میکند .در این موتور بجای
پیستون وشاتون ،از جک های پنوماتیک که قدرت خود را از باد میگیرد استفاده میشود.انتهای هرجک به میل لنگ
متصل میشود.باد تولید شده در کمپرسور که حاال فشرده و داغ شده ،از طریق مانیفولد هوا ،بهترتیب بر جک
پنوماتیک مورد نظر نیرو وارد میکند وبدین ترتیب با حرکت جک ،میل لنگ نیز میچرخد.در این موتور سیستم خنک
کاری توسط آب ،دردور مانیفولد هوا و در دورهرجک پنوماتیک وجود دارد.این طرح ،شاهکاری بینظیر در صنعت
خودرو سازی میباشد.زیرا عالو ه بر اینکه نیازی به سوخت ندارد ،انرژی آن تمام نیز نمیشود که همین عاملیست تا
برتری خودرا برسایر انژی های پاک(مانند انرژی خورشیدی که اگر در شب مدام رانندگی کنیم ،شارژش تمام میشود)
نشان دهد .ساختار ساده،هزینه تولیدپایین،قابلیت حرکت بادورهای باال(2برابر موتورهای درون سوز) ،صرفه جویی در
فضا وجرم فوق العده پایین از ویژگیهای منحصربه فرد این طرح میباشد .این جانب آریان دژپرور مدعی طراحی موتور
خودرو با قابلیت نصب جک پنوماتیک برروی میل لنگ با حدف مصرف سوخت که در زمینه ی مکانیک و صنعت
خودرو سازی کاربرد دارد ،میباشم .در موتور این طرح از جک بادی(پنوماتیک) بجای پیستون و شاتون استفاده شده
و به همین دلیل  ،از هوا بجای بنزین  ،به عنوان سوخت استفاده میشود .این موتور دارای مزیتهای و ویژگیهای فنی
زیر میباشد :1 :شکل میل لنگ این موتور  ،دقیقا مانند میل لنگ موتور خودرو های پیستونی میباشد:2 .در موتور
خودرو  2 ،دینام وجود دارد که یکی برای برق باطری و اجزای برقی خودرو و دیگری برای برق سیستم تامین هوای
موتور است .دینام سیستم تامین هوا از چند دسته سیم پیچ متفاوت و مجزا تشکیل شده که هر چه شدت مکش باد
موتور جت کوچک بیشتر شود(یعنی مجموعه تامین هوا برق بیشتری را بطلبد) ،به میزان سیم پیچ های فعال در
دینام افزوده میشود و بالعکس :3 .در این موتور برای تامین هوای مورد نیاز جک ها از سیستمی به نام مجموعه
سیستم تامین هوای موتور استفاده شده که طرحی بینظیر میباشد .این مجموعه با نسبت پدال گاز کار میکند ،یعنی
هر چه بیشتر گاز دهیم  ،مجموعه ی تامین هوا برق بیشتری را از دینام طلب میکند و پس از اینکه دینام برق را
برای مجموعه آماده کرد(از طریق فعال کردن سیم پیچ بیشتر یا بالعکس) ،سیستم مکش هوا ،هوای بیشتری را به
مانیفولد هوا میدهد و بدین ترتیب با افزایش فشار هوا در مانیفولد هوا  ،دور موتور باال میرود و بالعکس:4 .در مانیفولد
هوا سنسوری وجود دارد که در صورتی که هوای درون مانیفولد هوا به باالترین حد فشردگی برسی ،مکش هوا از
سیستم مکش هوا را قطع میکند :5 .میزان حجم موتور در این موتور براساس میزان جابجایی طول جک بادی(کورس
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جک)،ضربدر تعداد سیلندر ها ،بدست میاید.برای مثال یک موتور، 22*4یعنی یک موتور  4سیلندر که  4جک بادی
دارد و دسته ی هر جک ،به اندازه ی  22سانتی متر به بیرون می آید:6 .حجم این موتور ،بسیار کوچک و جرم آن
فوق العاده کم میباشد:7 .این موتور به میزان یک لیوان کوچک ،روغن الزم دارد(برای یک موتور  4سیلندر بادی).
 :8سیستم خنک کاری این موتور فوق العاده دقیق و دقیقا در دور جک بادی و دور مانیفولد هوا میباشد.به همین
دلیل میزان آب مورد نیلز برای یک موتور  4سیلندر بادی کمتر از یک لیتر میباشد(.مطابق شکل سیستم خنک
کاری در مانیفولد هوا و جک بادی) :9 .این موتور نه نیازی به سوختگیری مجدد دارد و نه سوختش تمام میشود.
:12بدلیل سیستم خنک کاری مستقیم  ،به هیچ وجه احتمال جوش آوردن وجود ندارد:11 .جکهای بادی توانایی
چرخش با  2برابر دور موتور در موتور پیستونی درون سوز رادارند:12 .بدنه را میتوان از جنس تماما آلومینیوم درست
کرد که بسیار سبک میباشد.
واژههاي كلیدي  :موتور-چک پنوماتیک-میل لنگ -کمپرسور

www.SID.ir

Archive of SID

مقدمه:
اینننن اینننده بنننا ننننام موتنننور پنوماتینننک  ،در زمیننننه ی علنننم مکانینننک کننناربرد دارد و بهتنننرین جنننایگزین بنننرای موتنننور
هننایی کننه از سننوخت فسننیل اسننتفاده میکنننند(مانننند بنننزین ،گازوگیل،گنناز طبیعننی) و موتننور هننای الکتریکننی رایننج
در جهننان میباشنند .موتننور هننای فسننیلی یننا همننان موتننور هننای درون سننوز ،در هننر صننورتی بننازهم آلننودگی تولینند
میکنننند و راننندمان آنهننا نیننز پننایین اسننت و بننرای محننیط زیسننت فقننط ضننرر دارننندو بننس .موتننور هننای الکتریکننی
اگرچننه مشننکل آلننودگی ندارننند  ،امننا کننم بننازده بننودن آنهننا و طننول کشننیدن شننارژ شنندن آنهننا و زود خننالی شنندن
شننارژ آنهننا از مشننکالتی هسننتند کننه مصننرف کننننده را همیشننه ا یننت میکننند .بننرای حننل شنندن ایننن مشننکالت  ،از
سنننالها پنننیش دانشنننمندان در صننندد طراحنننی و سننناخت موتنننور هنننایی کنننه از اننننرژی هنننای پننناک اسنننتفاده میکننننند
برآمننده اننند .بننارز تننرین مثننال آن موتننور خورشننیدی میباشنند .البتننه بننازهم مشننکالتی چننون عنندم وجننود خورشننید
در روز هننای برفننی کننه موجننب زود تمننام شنندن شننارژ آن میشننود و همچنننین هزینننه ی بنناالی تولینند مننانع توسننعه
ی ایننن موتننور هننا شننده اسننت .امننا اکنننون وقننت آن اسننت تننا از یکننی دیگننر از انننرژی هننای نننو بننرای سنناخت موتننور
اسنننتفاده شنننود .اینننن اننننرژی ننننه تمنننتم شننندی و ننننه شنننارژ شننندنی میباشننند و همیشنننه و در هرجنننا قابنننل اسنننتفاده
میباشنند .نننام ایننن انننرژی  ،هننوا میباشنند .ایننن جانننب بننا اسننتفاده از هننوا موتننوری را طراحننی نمننوده ام کننه نننه نیننازی
بننه شننارژ شنندن دارد و نننه انننرژی آن تمننام میشننود.ایننن موتننور  ،موتننور پنوماتیننک نننام دارد .ایننن موتننور از هننوای
آزاد محننیط اسننتفاده کننرده و آن را تبنندیل بننه انننرژی مکننانیکی میکننند کننه بننرای بننه حرکننت درآوردن موتننور بکننار
میننرود .در ایننن موتننور  ،پیسننتون و شنناتون ،جننای خننود را بننه یننک جننک پنوماتیننک داده اسننت .یعنننی یننک موتننور
 4سننیلندر پنوماتیننک  4 ،جننک پنوماتیننک دارد کننه مطننابق شننکل بننه میننل لنننگ متصننل میشننوند و بننا اسننتفاده از
انننرژی بنناد متننراکم شننده  ،میننل لنننگ را میچرخانننند.در حالننت عننادی بننرای بننه حرکننت در آوردن جننک پنوماتیننک
 ،بننه یننک کمپرسننور نینناز اسننت تننا هننوای فشننرده شننده را بننه جننک بدهنند.جننک هننای پنوماتیننک ایننن قابلیننت را دارننند
تننا بننا سننرعت بسننیار بنناالیی حرکننت کننند.امننا حنناال بننه توضننیحات طننرح و نحننوه ی عملکننرد آن میپننردازیم .در ابتنندا
کمپرسننوری در موتننور قننرار دارد و هننوارا مکننش میکننند .بننرق مننورد نینناز بننرای کننار کننردن ایننن کمپرسننور توسننط
دینننامی کننه بننا یننک تسننمه بننه پننولی میننل لنننگ متصننل اسننت ،تننامین میشننود.ایننن کمپرسننور بننا پنندال از مسننتقیما
ارتبننناا دارد .یعننننی هرچنننه بیشنننتر گننناز دهنننیم  ،کمپرسنننور هنننوای بیشنننتری را مکنننش میکنننندو بنننالعکس .کمپرسنننور
پننس از اینکننه هننوارا متننراکم کننرد آنننرا بننه محفظننه ای مینناورد بنننام مانیفولنند هننوا .در اینجننا هننوا باینند بننه سننوی جننک
مننورد نظننر بننرود.در یننک موتننور  4سننیلندر پنوماتیننک ،مانیفولنند هننوا  4قسننمتی میباشنند(مطننابق شننکل) .در اینجننا
بننه هننر جننک چنوماتیننک یننک لولننه متصننل میشننود کننه وایفننه ی رسنناندن هننوا از مانیفولنند هننوا بننه جننک مننورد نظننر
را برعهننده دارننند.امننا زمانبننندی ورود هننوا بننه هننر جننک بنندین گونننه میباشنند کننه بننرای هننر جننک  ،یننک سننوپا ورود
هننوا از مانیفولنند هننوا بننه لولننه ی ورودی هننوا بننه هننر جننک وجننود دارد کننه دقیقننا در ابتنندای ورودی بننه هننر لولننه ی
هننوای جننک پنوماتیننک از مانیفولنند هننوا قننرار دارد(مطننابق شننکل) .ایننن سننوپا هننا بننا میننل بادامننک کننه بننه میننل
لنننگ متصننل اسننت کننار میکنننند .هننوای متننراکم شننده در مانیفولنند هننوا و در پشننت ایننن سننوپا هننا بننه انتظننار بنناز
شنندن سننوپا هننا میمانننند .سننوپا هننا بننه ترتیننب از سننیلندر اول تننا آخننر بنناز میشننوند و در هننر بننار کننه هننر سننوپا
بننناز میشنننود ،هنننوای متنننراکم باتمنننام قننندرت از طرینننو لولنننه ابنننی وارد جنننک پنوماتینننک شنننده و دسنننته ی جنننک بنننه
بیننرون میاینند کننه چننون ایننن دسننته بننه میننل لنننگ متصننل اسننت (مطننابق شننکل) ،میننل لنننگ را میچرخاننند و سننپس
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ایننن هننوا توسننط لولننه ی خروجننی از جننک خنناری میشننود و بننه بیننرون از موتننور  ،انتقننال داده میشننود و ایننن چرخننه
همینطننور ادامننه پینندا کننرده و بنندین ترتیننب بننه همننین راحتننی موتننوری بننه وجننود آمنند کننه بنندون نینناز بننه هننیچ
سننوختی میتواننند حرکننت کننند امننا باینند چننند نکتننه ی بسننیار مهننم را راجننع بننه ایننن موتننور بگننویم کننه بنندون ایننن
نکته ها  ،این موتور ناقص خواهد ماند .این نکته ها عبارتند از:
 :1چننون هننوایی کننه کمپرسننور از محننیط میگیننرد ممکننن اسننت بنندلیل نارسننایی جننوی  ،گرمننا یننا سننرمای شنندید و
 ...موجنننب اخنننتالل در کنننار کمپرسن نور و در نتیجنننه موتنننور شنننود  ،بنننرای حنننل اینننن مشنننکل در ابتننندای هنننوای ورودی
بننه کمپرسننور  ،مطننابق شننکل یننک سننوپر شننارژر کننه قنندرت خننودرا از میننل لنننگ میگیننرد ،متصننل میشننود  .ایننن
قطعننه بننا تنظننیم میننزان فشننرده سننازی و دمننا ی هننوا ،هننوارا بننه بهتننرین کیفیننت تبنندیل کننرده و آنننرا بننه کمپرسننور
میدهننند تنننا کمپرسنننور همنننواره در بهتنننرین حالنننت خنننود  ،کارکنننند .سنننوپر شنننارژر حتنننی در بننندترین شنننرایط آب و
هوایی بازهم هوارا به بهترین نحو ممکن برای مکش از سوی کمپرسور آماده میکند.
:2در مانیفولننند هنننوا سنسنننوری وجنننود دارد و زمانیکنننه هنننوای فشنننرده شنننده در مانیفولننند هنننوا ،ارفینننت مانیفولننند را
کنننامال پنننر کنننرد و تواننننایی فشنننرده سنننازی بیشنننتری وجنننود نداشنننت ،دریچنننه ی ورودی هنننوای سوپرشنننارژر را تنننا
زمانیکننه شننرایط دوبنناره بننه حالننت عننادی برگننردد ،میبننندد .ایننن سنسننور  ،درواقننع یننک سنسننور حسنناس بننه گرمننا
اسننت و مننداد آن توسننط نرافننزار ویننژوال بیسننیک بننه راحتننی برنامننه نویسننی میشننود .طبننق قننوانین گازهننا  ،هرچننه
هننوا بیشننتر متننراکم شننود  ،دمننا نیننز بنناالتر میننرود .در مانیفولنند هننوا  ،وقتننی ارفیننت هننوا کننامال پرشنند ،دمننای هننوای
درون مانیفولنند بنناال میننرود کننه سنسننور حسنناس بننه گرمننا نسننبت بننه ایننن مسننرله واکنننش نشننان میدهنند و دریچننه
ی هوای سوپر شارژر را موقتا میبندد تا دیگر هوایی برای موتور تولید نشود.
 :3لولننه هننای کننه هننوا را از مانیفولنند هننوا بننه جننک پنوماتیننک میبرننند و لولننه هننایی کننه هننوا را از جننک پنوماتیننک
خننناری میکننننند ،هنننر دو دارای خاصنننیت کشسنننانی بننناالیی بنننوده(ماننننند شنننلنگ) و چنننون جنننک پنوماتینننک مطنننابق
شنننکل از بننناال بنننه بدننننه ی موتنننور متصنننل اسنننت و حرکنننت رفنننت و برگشنننتی حننندود  92درجنننه در قسنننمت پنننایین
جک وچود دارد و این حرکت ثابت است ،امکان پارگی لوله هل وجود ندارد.
 :4جننک هننای پنوماتیننک توانننایی چرخاننندن میننل لنننگ بننا دور موتننوری بسننیار بنناالتر از موتننور هننای درون سننوز را
دارا میباشند(حدود  2برابر سریع تر).
:5جنننک هنننا پنوماتینننک ،درسنننت ماننننند موتنننور هنننای پیسنننتونی میتواننننند بنننا آراینننش هنننای خطنننی  ،وی و ت نننت
(بکس) نسبت به هم قرار بگیرند.
 :6قنندرت کمپرسننور بننا اننندازه ی جننک هننای پنوماتیننک و سننوپر شننارژر متناسننب اسننت.بننرای مثننال در یننک موتننور
 4سیلندر پنوماتیک  ،کمپرسور باید قدرتش با  4جک پنوماتیک و یک سوپر شارژر برابر باشد.
:7بنندلیل حرکنننت فنننوق العننناده سننریع جنننک هنننای پنوماتینننک  ،سیسنننتم خنننک کننناری آن کنننه آب میباشننند بصنننورت
ویننژه و اینگوننننه طراحنننی شننده :مطنننابق شنننکل بننه دور بدننننه ی اصنننلی هننر جنننک  ،ینننک اسننتوانه ی پنننر از آب قنننرار
دارد کنننه آب خننننک در دور آن قنننرار دارد و منننانع از داغ شننندن جنننک پنوماتینننک میشنننود.چنننون اینننن اسنننتوانه بنننه
دور جنننک پنوماتینننک قنننرار دارد  ،پنننس همنننراه آن حرکنننت میکنننند .پنننس لولنننه هنننای ورود و خنننروی آب بنننه اسنننتوانه
دارای خاینننت کشسنننانی بننناالیی هسنننتند و امکنننان پنننارگی در آنهنننا  2میباشننند .اینننن لولنننه هنننا بنننه ترموسنننتات و در
نتیجنننه رادیننناتور متصنننل هسنننتند و زمنننانی کنننه آب هنننر اسنننتوانه داغ شننند  ،ترموسنننتات فعنننال شنننده و آب داغ بنننا آب
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خننننک تعنننوید میشنننود .بننندلیل تولیننند دمنننای بننناال توسنننط هنننر جنننک  ،بنننه ازای هنننر ینننک جنننک پنوماتینننک ،ینننک
ترموسننننتات و در نتیجننننه یننننک رادینننناتور وجننننود دارد .بننننرای مثننننال در یننننک موتننننور  4سننننیلندر پنوماتیننننک 4 ،
ترموسنننتات و  4رادیننناتور مجنننزا از هنننم وجنننود دارد کنننه هرکننندام از آنهنننا وایفنننه ی خننننک کننناری ینننک سنننیلندر را
دارا میباشند.
:4ترتیننب قننرار گیننری جننک هننا در یننک موتننور  4سننیلندر پنوماتیننک بصننورتی اسننت کننه بننه ازای هننر یننک چهننرم
دوری کننه میننل لنننگ میچرخنند ،یننک جننک قنندرت خننودرا بننه میننل لنننگ منتقننل میکننند .در کننل وقتننی میننل لنننگ
یننک دور کامننل زد ،تمننام جننک هننا بننه ترتیننب قنندرت خننودرا بننه میننل لنننگ یننک بننار وارد کننرده اننند و ایننن کننار
مجننددا در دور هننای بعنندی میننل لنننگ تکننرار میشننود .تعننداد سننیلندر هننا بننا میننزان چننرخش میننل لنننگ در موتننور
هننای مجهننز بننه آرایننش خطننی و ت ننت رابطننه ی عکننس دارد.مانننند موتننور  4سننیلندر و یننک چهننارم چننرخش میننل
لنننگ .امننا در موتننور هننای مجهننز بننه آرایننش وی  ،هننر دوسننیلندر بننه یننک لنننگ میننل لنننگ متصننل اسننت و میننزان
چننرخش میننل لنننگ بننا معکننوس نصنند تعننداد سننیلندر هننا رابطننه دارد .بننرای مثننال در یننک موتننور  8سننیلندر بننا
آرایش وی  ،به ازای هر یک چهارم چرخش میل لنگ  ،دو جک همزمان به میل لنگ نیرو وارد میکند.
 :5بننه ازای هننر بننار چرخینندن میننل لنننگ  ،میننل بادامننک نیننز یننک بننار میچرخنند .چننون فقننط بننرای ورود هننوا از
مانیفولد هوابه جک پنوماتیم سوپا وجود دارد.
:6در هنننر سنننیلندر ،فقنننط  1سنننوپا ورود هنننوا وجنننود دارد .بنننرای مثنننال در ینننک موتنننور  4سنننیلندر پنوماتینننک4 ،
سوپا وجود دارد.
 :7در ایننن موتننور چیننزی تحننت عنننوان حجننم موتننور وجننود ننندارد و واحنند سنننجش فضننای مننورد اسننتفاده  ،کننورس
جنننک ننننام دارد.کنننورس جنننک ضنننرب در تعنننداد سنننیلندر ،ارفینننت موتنننور را معلنننوم میکنننند بنننرای مثنننال وقتنننی
میگننوییم ایننن موتننور  ،یننک موتننور  8سننیلندر  22اسننت .یعنننی هننر دسننته ی هننر جننک پنوماتیننک آن  ،بننه اننندازه
ی  22سانتی متر جابجایی دارد.
:8سیسنننتم چنننرخش آب بنننه دور هنننر جنننک چنوماتینننک و کمپرسنننور و مانیفولننند هنننوا میباشننند .در مجمنننوه بنننه تعنننداد
هنننر سنننیلندر ینننک رادیننناتور و بنننرای مجموعنننه ی کمپرسنننور و مانیفولننند هنننوا نینننز ینننک رادیننناتور وجنننود دارد .بنننرای
مثنننال در ینننک موتنننور  4سنننیلندر پنوماتینننک  5 ،رادیننناتور وجنننود دارد کنننه  4تنننا بنننرای سنننیلندر هنننا و یکنننی بنننرای
خنک کردن کمپرسور و مانیفولد هوا میباشد.
 :9در انتهننای دسننته ی هننر جننک پنوماتیننک کنننه بننه میننل لنننگ متصننل میشنننود ،یننک بسننتی قننرار دارد کننه بنننه
وسیله ی شاتونی که در آن قرار میگیرد  ،میتواند دور لنگ میل لنگ  ،دوران کند(مطابق شکل).
:12در خروجنننی مینننل لننننگ ،هماننننند موتنننور هنننای درون سنننوز راینننج در جهنننان  ،فالیوینننل و پنننس از آن مجموعنننه ی
کنننال و گینننربکس (دقیقنننا ماننننند گینننربکس هنننای راینننج فعلنننی) قنننرار میگینننرد .یعننننی در اینننن موتنننور میتنننوان از
گیربکس های موتور های درون سوز براحتی استفاده کرد.
اینننن موتنننور صنننرفه جن نویی فنننوق العننناده ای در فضنننا دارد و میتوانننند بننندون تولیننند کمتنننرین آلنننودگی  ،تنننوان فنننوق
الهننناده ای را تولیننند کنننند و چنننون هننندر رفنننت اننننرژی در اینننن موتنننور بسنننیار کنننم اسنننت و حنننداکثر اسنننتفاده و بهنننره
وری از هنننوا در آن انجنننام میگینننرد  ،دارای رانننندمان بسنننیار بننناالیی نینننز میباشننند و همچننننین عکنننس العمنننل سنننریع
بننه نینناز هننا وشننتابگیری بسننیار سننریع و قابلیننت رسننیدن بننه دور موتننور هننای بنناال(حنندود  2برابننر موتننور هننای درون

www.SID.ir

Archive of SID

سننوز رایننج فعلننی)و عنندم نینناز بننه شننارژ و سننوخت گیننری و عنندم تمننام شنندن سننوخت در ایننن موتننور  ،ایننن موتننور را
بننه بهتننرین جننایگزین موتننور هننای علننم مکانیننک و بننی رقیننب تننرین موتننور در صنننعت بننویژه صنننعت خننودرو تبنندیل
کننرده .هزینننه ی بسننیار پننایین تولینند و همچنننین سنناده بننودن تجهیننزات تولینند و کننم بننودن تعننداد قطعننات مننورد
نینناز جهننت سنناخت ایننن موتننور از ویژگننی هننای منحصننر بننه فننرد ایننن موتننور میباشنند کننه باعننو میشننود انقالبننی در
صنعت خودرو ایجاد شود.
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