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 چکيده

از افراد در کالن  یاریکه امروزه مورد استفاده بس یموتور هینقل لیاز وسا یکی

سهه    ها کلتیموتورس رو نی. از اباشند یم ها کلتیموتورس رد،یگ یشهرها قرار م

منظهور   نیاند. به همه  شهرها را به خود اختصاص داده یندگیاز آال یریچشمگ

 ینهدگ یکاهش آال یدر راستا یات، اقداممدرن زاتیتجه یریالزم است با بکارگ

سهوخت   یقادر به فهراه  سهاز   دیبا مورد استفاده زاتیتجه .ردیآنها صورت پذ

 یرسان سوخت یها ست یموتور باشد. س مختلف یعملکرد طیدر شرا ازیمورد ن

سهاختار،   یسادگ لی، به دلدر موتورهای تک سیلندر مورد استفاده یکاربراتور

 یعملکهرد  طیشهرا  یسوخت و هوا در تمهام  قینسبت دق یقادر به فراه  ساز

کنترل سهوخت   ست یدر قالب س یا . لذا الزم است تا مجموعهباشند یموتور نم

محاسهبه و   یموتور را به درست ازیهوشمند فراه  شود تا مقدار سوخت مورد ن

 یهها  نهده یآال نییتا عالوه بر کهاهش مصهرس سهوخت، سها  پها      دیفراه  نما

 سهت  یس یریبکهارگ  نتایجشده  یمقاله سع نیگردد. در ا نیتضم زین یخروج

 یهها  نهده یسها  آال  ،بر روی موتهور تهک سهیلندر    یکیکنترل سوخت الکترون

قهرار   یمهورد بررسه  رسهانی کهاربراتوری    آن به نسبت سیست  سوخت یخروج

بها اسهتفاده از    دههد  ینشان م یندگیآال یها بدست آمده از آزمون جی. نتاردیگ

بهه   یاه یمح سهت یز یاهه  نهده یسا  آال ،یکیکنترل سوخت الکترون ست یس

 است.  کاهش یافته  Euro3هی و در حد استاندارد وجقابل ت زانیم

رسانی، سیسهت  مهدیریت    تک سیلندر، سیست  سوختموتور، : کلمات کليدی

 سوخت و جرقه الکترونیکی، آالیندگی

 

 مقدمه

را تحت عنوان  یا مقاله 2011[ درسال 1چون و همکاران ] یما پنگ

کنترل  ست یسوخت در س قیپالس تزر ونیبراسیکنترل و کال یاستراتژ

 یها یاستراتژ مقاله نیاند. در ا ه نمودهئاار کلتیموتورس یکیسوخت الکترون

شده است. مدت  یمورد استفاده جهت کنترل پالس انژکتور سوخت معرف

بوده که به  یورود یفشار هوا براساس دور موتور و هیپا یپاش ختزمان سو

ثبت  هیسوخت پا یده و تحت عنوان نقشه سه بعدش برهیکال یصورت تجرب

شامل استارت، فاز گرم  زیسوخت ن  یتصح بیضراهمچنین است.  دهیگرد

ولتاژ  راتییفشار، حالت گذرا، کنترل حلقه بسته المبدا و تغ راتییشدن، تغ

 بصورت زیسوخت ن  یتصح بیضرا سپس این .معرفی شده است یباتر

  برهیکال یتجرب

 

متناسب با  یپاش اصالح مدت زمان سوخت بیضرا پس از آن شده است.

شده، مدت  یآنها در تابع معرف یگذاریموتور انتخاب و با جا یکار طیشرا

 در آخر بیان شده است که باگردد.  یمحاسبه م یینها یپاش زمان سوخت

 یخروج یگازها ریدر مس ستینصب کاتال نیروش و همچن نیاستفاده از ا

 یا به گونه یخروج یها ندهیسا  آال ژه،یعالوه بر بهبود مصرس سوخت و

پشت سر گذاشتن استاندار  تیمورد آزمون قابل کلتیکه موتورس افتهیکاهش 

 .باشد ا میرا دار نیکشور چ 3سا   یندگیآال

 ست یرا با نام توسعه س یپژوهش 2011[ در سال 2وان و همکاران ] نگیپیل

خنک به انجام هوا لندریتک س کلتیموتور س یبرا یکیکنترل الکترون

کشور  3سا   یندگیاند. آنها با هدس پشت سر گذاردن استاندارد آال رسانده

را جهت  یکیکنترل سوخت الکترون ست یها، س کلتیتوسط موتور س نیچ

نمودند.  یطراح یس یس 125 لندریتک س یها کلتیموتور س یبر رو صبن

 شده و  یسوخت مجددا طراح قیجهت تزر یودور یهوا ریروش مس نیدر ا

 یهوا یگاز، فشار و دما چهیدر هیدور موتور، زاو آوانس جرقه، اطالعات

جهت محاسبه مدت  یباتر اژو ولت ژنیسنسور اکس لندر،یس یدما ،یورود

شود.  یپمپ سوخت استفاده م یآوانس جرقه و راه انداز ،یزمان سوخت پاش

از اگزوز نصب شده  یخروج یگازها ریدر مس زین تسیکاتال یک نیهمچن

 هیبر اساس زاو هیمجموعه مدت زمان سوخت و آوانس جرقه اول نیاست. در ا

شده تا عملکرد مالوب موتور و  برهیکال یا گاز و دور موتور به گونه چهیدر

به عمل آمده نشان  یها آزمون جیحاصل شود. نتا یخروج یها ندهیکنترل آال

در  یو گشتاور خروج یخروج یها ندهیآال ژه،یسوخت ودهد مصرس  یم

باشد که  یم یدر صورت نیاست. ا افتهی یریبار بهبود چشمگ مهین طیشرا

 است. افتهی کاهشدرصد  5کمتر از  یحداکثر توان خروج

موتورسیکلت تک  یبر رو یآزمون 1392در سال  [3]و همکاران  یعلو

سی و با سیست  کاربراتوری  سی 200سیلندر چهار زمانه با حج  موتور زیر 

اند تا بتوانند الزامات  انجام داده ECE 40 در سیکل استاندارد شهری

 تی،را برآورده نمایند. نتیجه این کار تحقیقا EURO IIIاستاندارد آالیندگی 

موتورسیکلت بوده به نحوی که یافتن راهکارهایی برای اعمال تغییرات در 

را برآورده سازد. در  EURO IIIبتواند الزامات مربوط به استاندارد آالیندگی 

های  انتها یک موتورسیکلت در مرکز تحقیقات و آزمایش، مورد آزمون

این موتور  تهطول سه تست متوالی انجام گرف قرار گرفته است. در یمختلف

 گردید.  EURO IIIیندگی سیکلت واجد شرایط استاندارد آال
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را با عنوان ماالعه کنترل نسهبت ههوا و    ی[ مقاله ا4وان و همکاران ] نگیپیل

انهد.   ارائهه داده  PFIکنترل سوخت  ست یهواخنک با س کلتیسوخت موتور س

به صهورت   ژنیشده تا با استفاده از اطالعات سنسور اکس یپژوهش سع نیدر ا

گهردد. از   کنتهرل  داریپا مهیو ن داریپا طیبازخورد، نسبت هوا و سوخت در شرا

 شیاز روش په  زیه گهذرا ن  طیجهت کنترل نسبت هوا و سوخت در شهرا  یطرف

 چهه یدر راتییه روش نرخ نغ نیشده استفاده شده است. در ا یساز خورد ساده

 ی. جهت بررسه باشد مینسبت هوا و سوخت  رییتغ یکننده چگونگ نییگاز تع

تسهت را   هسهه نمونه   کلتیمارح شده، موتورسه  یها یصحت عملکرد استراتژ

نسهبت ههوا و سهوخت در     دههد یبدست آمده نشان م جیپشت سر گذاشت. نتا

 3ر از کمته  ییبوده و خاها  کیومتریبه حالت استوک کیحالت حلقه بسته نزد

مقهداری   نسبت ههوا و سهوخت   زین یریگ هنگام شتاب و همچنین درصد دارد

حالههت ه و بههه کنتههرل شههد یمههدت زمههان کوتههاه پههسشههده کههه  منحههرس

 د.  گرد بر می کیومتریاستوک

و تسهت   یرا با عنوان طراحه  یا مقاله 2012در سال  [5]و همکاران  ویسیفبر

ارائهه   یا کوچک اشتعال جرقه کلتیموتورس یبرا یکیالکترون تیریمد ست یس

 یکنتهرل سهوخت انژکتهور    سهت  یعملکهرد س   یاند که در آن بهه تشهر   نموده

دور  یابا کنترل سوخت، جرقه و ههو  ست یس نیاند. در ا شده پرداخته یطراح

و در محهدوده مجهاز اسهتاندارد     افتهه یکاهش  یخروج یها ندهیآرام سا  آال

   قرار گرفته است.

در این پژوهش با تجهیز موتور تک سیلندر هوا خنک یهک موتورسهیکلت بهه    

ناشهی از احتهرا    میهزان کهاهش آالینهدگی    سامانه تزریهق سهوخت انژکتهور،    

 سوخت و هوا در شرایط مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

 

 روش انجام کار
کاربراتوری به دلیل عدم قابلیت تعیین نسبت هوا و رسانی  سوختدر سیست  

سوخت مورد نیاز در شرایط مختلف بصورت هوشند معضالتی نظیر عدم 

گام استارت، فاز گرم نترین زمان ممکن در ه روشن شدن موتور در کوتاه

، باالبودن سا  دتر، عدم قابلیت شتابگیری مناسب در حالت سر شدن طوالنی

های خروجی و همچنین باال بودن میزان مصرس سوخت قابل مشاهده  آالینده

است. به همین منظور جهت بررسی موارد فو  و مقایسه آن با سیست  

رسانی  سوختسیست  کنترل سوخت الکترونیکی ابتدا موتور سیکلتی با 

کاربراتوری مورد آزمون قرار گرفت. مشخصات موتور سیکلت مورد آزمون به 

 شرح زیر است:  

 نوع موتور: تک سیلندر چهار زمانه

 CC4/149حج  سیلندر: 

  mm5/49کورس پیستون: 

 2تعداد سوپاپ ها: 

 OHC:  چیدمان سوپاپ ها

 1/9: 1نسبت تراک : 

 خنک : هواموتور سیست  خنک کننده

 CDIسیست  جرقه زنی: 

آن و ژیگلور دور آرام  93کاربراتور مورد استفاده دارای ژیگلور اصلی با شماره 

مرحله بود که در در هنگام آزمون در  5کاربراتور نیز دارای بود. سوزن  35

الکترونیکی نیز با بررسی رسانی  سوختمرحله دوم قرار داشت. سیست  

رهای دور موتور، فشار و دمای هوای ورودی، اطالعات دریافتی از سوی حسگ

مدت زمان سنسور اکسیژن ، ولتاژ باتری و  موتورگاز، دمای  موقعیت دریچه

. نماید میسوخت پاشی را در شرایط مختلف تعیین و در صورت نیاز اصالح 

مدل سیست  کنترل سوخت الکترونیکی و شرایط مختلف کاری موتور در 

 قابل مشاهده است.  1شکل 

 
مدل سیست  کنترل سوخت الکترونیکی و شرایط مختلف  – 1شکل 

 عملکردی موتور

ل آمده مربوط به استارت سرد و قابلیت روشن شدن موتور اولین آزمون به عم

در هنگام پایین بودن دما بود. پس از روشن شدن موتور در این شرایط 

گردید. در گام بعدی نیز گیری  اندازهخروجی در فاز گرم شدن  های آالینده

آزمون آالیندگی خروجی در سیکل شهری شبیه سازی شده انجام گرفت. 

نحوه انجام این آزمون به این صورت بود که موتور سیکلت برروی شاسی 

دینامومتر قرار گرفته و آزمون مورد نظر بعمل آمد. همچنین مقدار مصرس 

و مورد بررسی یری گ اندازهسوخت نیز در سیکل شهری شبیه سازی شده 

 . هد میموتور سیکلت مورد آزمون را نمایش  2قرار گرفت. شکل 

 

 
 نحوه استقرار موتور سیکلت برروی شاسی دینامومتر -2شکل 

 

سپس مجموعه موتور باور کامل از روی شاسی موتور سیکلت جدا شده و 

گیری حداکثر توان نیز در این  اندازه  برروی دینامومتر نصب گردید. آزمون

بر اموتر تست را پس از نصب موتور مجموعه دین 3بعمل آمد. شکل مرحله 

 دهد. روی آن نشان می
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 موتور نصب شده برروی دینامومتر -3شکل 

 

 و فازگرم شدنهای  گیری آالینده ، اندازهاستارت سردهای مربوط به  آزمون

از برای هر دوسیست  کاربراتوری و انژکتوری حداکثر توان خروجی نیز 

 موتورسیکلت بعمل آمد.

 

 آزمون استارت سرد
روشن شدن سریع موتور و کاهش مدت زمان استارت یکی از مسائلی است 

د کنندگان و همچنین مصرس کنندگان وسایل که مورد توجه طراحان، تولی

دمای بلوکه در این شرایط به دلیل پایین بودن نقلیه موتوری قرار می گیرد. 

سیلندر و دیواره منیفولد ورودی، سا  تبخیر سوخت کاهش یافته و مقدار 

نسبی از آن بر روی دیواره منیفولد تقایر میگردد. این شرایط سبب رقیق 

وخت شده که جهت جبران این نقص و روشن شدن شدن نسبت هوا به س

. بیشتری در اختیار موتور قرار گیردسریع موتور بایستی نسبت مقدار سوخت 

های  مکانیزممین منظور در سیست  های کاربراتوری با استفاده از به ه

تا مدت زمان استارت تا  کند میمختلف، نسبت هوا به سوخت به گونه تغییر 

حد ممکن کاهش یابد. در سیست  کاربراتوری موتورسیکلت راننده در شرایط 

با تغییر موقعیت دریچه ساسات مقدار هوای ورودی را  تواند میاستارت 

تر نماید. در سیست  کنترل  داده و نسبت هوا به سوخت را غنی کاهش

استارت متناسب با دمای سوخت الکترونیکی نسبت هوا به سوخت در شرایط 

ر بوسیله پمپ سوخت الکتریکی و انژکتوموتور و بدون دخالت راننده تعیین و 

   گردد.  سوخت در راهگاه ورودی تزریق می

موتور در شرایای که دمای آن نحوه انجام این آزمون به اینصورت بود که 

در ابتدا  بود مورد آزمون قرار گرفت. این آزمون گراد سانتی+ درجه 3برابر 

بوسیله سیست  کاربراتوری و در گام بعدی بوسیله سیست  کنترل سوخت 

 الکترونیکی انجام گرفت. 

 
 های خروجی در فاز گرم شدن هگيری آالیند اندازه

که باید از دیگر مسائلی است در فاز گرم شدن  خروجی های آالیندهکنترل 

این شرایط بعد از روشن شدن موتور آغاز و تا زمان مورد توجه قرار گیرد. 

رسیدن موتور به دمای مناسب ادامه دارد. در این شرایط نسبت هوا به 

سوخت باید به گونه ای تعیین گردد تا عالوه بر عملکرد مالوب موتور و 

 های آالیندهکاهش مدت زمان رسیدن موتور به دمای متعادل، سا  پایین 

جهت تثبیت موتورسیکلت ردد. در سیست  کاربراتوری خروجی نیز تضمین گ

دمای عملکرد پایدار موتور در این شرایط، دریچه ساسات تا زمان رسیدن 

به حالت متعادل بصورت بسته باقی مانده و پس از آن بوسیله راننده به موتور 

. یکی از معضالت این حالت عدم کاهش مقدار سوخت گردد میحالت اولیه بر

الکترونیکی، رسانی  سوخت. در سست  باشد میاسب با افزایش دما اضافی متن

مقدار سوخت اضافی در فاز گرم شدن متناسب با دمای موتور تعیین 

. همچنین مقدار سوخت اضافی در این شرایط نیز باور دقیق کنترل گردد می

گیری  . آزمون اندازهیابد میشده و متناسب با افزایش دما، مقدار آن کاهش 

خروجی در فاز گرم شدن نیز پس از مرحله استارت سرد انجام و  های ندهآالی

گیری  اندازه+ 65خروجی تا زمان رسیدن دمای موتور به  های آالیندهمقدار 

نحوه انجام این تست به اینصورت بود که پس از تثبیت دور موتور پس شد. 

و  به حرکت در آمده ECE40از استارت سرد، موتور ماابق سیکل شهری 

 گراد  + درجه سانتی65آالینده های خروجی تا زمان رسیدن دمای موتور به 

 سیست  کاربراتوری و انژکتوری ثبت گردید.  برای هردو

 
 های خروجی در سيکل شهری شبيه سازی شده  گيری آالینده اندازه

که جهت  باشد میسیکل شهری شبیه سازی شده  ECE40آزمون آالیندگی 

خروجی موتورسیکلت هایی با حج  موتور کمتر از  های آالیندهگیری  اندازه

. این آزمون به گونه ای طراحی شده است که حرکت باشد میسی  سی 150

یک موتورسیکلت در شرایط مختلف حرکتی در داخل شهر را ایجاد و با 

بررسی آنها، میزان انحراس آنها را در قیاس خروجی و  های آالیندهجمع آوری 

 4. الگوی این آزمون ماابق شکل کند میاستاندارد مشخص  با مقدار

 .باشد می

  
 ECE40الگوی آزمون  -4شکل

در هر دو آزمون فو  با هردو سیست  کاربراتوری و انژکتوری انجام و نتایج آن 

 گیری و ثبت گردید.  حالت اندازه

 

 گيری ميزان مصرف سوخت اندازه

مصرس سوخت موتور در هر دوحالت کاربراتوری و انژکتوری نیز در هنگام 

شد که نشان دهنده مقدار سوخت گیری  اندازه ECE40انجام آزمون 

 .باشد میکیلومتر در داخل شهر  100مصرفی جهت پیمایش مسافتی برابر 

 
 توان خروجیگيری  اندازه
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توان خروجی موتور یکی از مهمترین پارامترهایی است که مورد توجه 

طراحان، تولید کنندگان و همچنین مصرس کنندگان وسایل نقلیه موتوری 

. از طرفی حداکثر توان خروجی موتور نیز تحت تاثیر عملکرد باشد می

. به همین منظور پس از نصب موتور بر روی باشد میرسانی  سوختسیست  

 توان خروجی نیز انجام و نتایج آن ثبت گردید.گیری  اندازهتر آزمون دیناموم

 

 
 نتایج بدست آمده

 باشد. می 1نتایج آزمون استارت سرد مطابق جدول

 نتایج استارت سرد -1جدول 

 
رسانی  سیستم سوخت

 کاربراتوری
سیستم کنترل سوخت 

 الکترونیکی

دمای موتور در لحظه 
 استارت

℃3 + ℃3 + 

مدت زمان 
 استارت)ثانیه(

5 1/4 

 1 1 تعداد دفعات استارت 

 وضعیت موتور
روشن شده و بصورت 
پایدار در دور آرام قرار 

 گرفت

روشن شده و بصورت 
پایدار در دور آرام قرار 

 گرفت

در فاز گرم های خروجی  گیری آالینده نتایج بدست آمده از از اندازه
 افزایش دمای موتور نیزشدن موتور و روند تغییرات آنها متناسب با 

 باشد. می 7تا  5های  شکلمطابق 

 
 خروجی در فاز گرم شدن Co – 5شکل 

 

 
 خروجی در فاز گرم شدن Hc – 6شکل 

 
 خروجی در فاز گرم شدن Nox – 7شکل 

 

نیز ماابق  ECE40خروجی در سیکل شهری  های آالیندهنتایج آزمون 

 .باشد می 10تا  8های  شکل

 

 
 ECE40خروجی در سیکل  Co – 8شکل 

 

 ECE40خروجی در سیکل  Hc – 9شکل                
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 ECE40خروجی در سیکل  Nox – 10 شکل

 

کیلومتر در  100مصرس سوخت مورد نیاز جهت پیمایش مسافتی معادل 

 .باشد می 2سیکل شهری نیز ماابق جدول 

 میزان مصرس سوخت – 2جدول 

 

سیست  سوخت 

 رسانی

 کاربراتوری

سیست  سوخت 

 رسانی

 الکترونیکی

 86/1 94/1 مصرس سوخت )لیتر(

 

 باشد.  می 11ماابق شکل شماره  موتورحداکثر توان 

 
 : نمودار توان خروجی11نمودار

حداکثر توان خروجی موتور در دورهای مختلف را نشان  11در شکل 

با  مقدار حداکثر توان تولیدی موتورشود  هماناور که مشاهده می. دهد می

 استفاده از سیست  انژکتور افزایش یافته است.

 

 نتيجه گيری

با  دهد مینتایج بدست آمده از آمون استارت موتور در شرایط سرد نشان 

گیری دمای  استفاده از سیست  کنترل سوخت الکترونیکی به دلیل اندازه

موتور در این شرایط و اصالح نسبت هوا و سوخت متناسب با آن، مدت زمان 

استارت روشن شدن موتور کاهش و قابلیت روشن شدن آن در شرایط سرد 

به وط اساس نمودارهای مرببرهمچنین  درصد بهبود یافته است. 18به میزان 

+ 65 + تا5در فاز گرم شدن که بازه دمایی موتور از های خروجی  آالینده

 مقدار میانگین منواکسیدکربن به میزان، دهد میرا پوشش  گراد سانتیدرجه 

درصد کاهش یافته  3/58های نسوخته به میزان  هیدروکربنرصد و د 7/59

با شدن خروجی درفاز گرم  ازطرفی میانگین اکسیدهای نیتروژناست. 

درصد افزایش  7/303الکترونیکی به میزان رل سوخت استفاده از سیست  کنت

 یافته است. 

های خروجی در سیکل شهری شبیه  گیری آالینده نتایج بدست آمده از اندازه

سازی شده نیز حاکی از آن است که میانگین منواکسید کربن با استفاده از 

درصد و میزان  8/69سیست  کنترل سوخت الکترونیکی به میزان 

درصد کاهش و میانگین  67/63های نسوخته به میزان  هیدروکربن

ماابق جدول درصد افزایش یافته است.  9/254اکسیدهای نیتروژن به میزان 

، مقدار سوخت مصرفی موتورسیکلت مجهز به سیست  کاربراتوری برابر 2

 86/1ونیکی به لیتر بوده که با استفاده از سیست  کنترل سوخت الکتر 94/1

لیتر کاهش یافته است. بر همین اساس می توان نتیجه گرفت میزان مصرس 

صد بهبود یافته در 4.1کیلومتر نیز به میزان  100سوخت جهت پیمایش 

با نیز حاکی از آن است که  8. اطالعات نمایش داده شده در نمودار است

 34/7از خروجی  حداکثر تواناستفاده از سیست  کنترل سوخت الکترونیکی، 

عالوه درصد افزایش یافته است.  6/9به میزان کیلووات تغییر کرده و  32/8به 

براین با استفاده از سیست  کنترل سوخت الکترونیکی به دلیل اصالح نسبت 

هوا و سوخت ماابق با سیست  کنترل حلقه بسته المبدا، امکان استفاده از 

خروجی به انواع  های آالیندهکاتالیست سه راهه فراه  شده و با این کار، 

های  رفت سیست توان نتیجه گ می گارهای ک  ضرر تبدیل می شوند. لذا

رسانی  کنترل سوخت الکترونیکی جایگزین مناسبی برای سیست  سوخت

 باشد. ها می کاربراتوری در موتورسیکلت

 

 تشکر و قدردانی

درن بوده و وهشی نیازمند تجهیزات مبه اینکه انجام کارهای پژبا توجه 

 مولفین، باشد میهای علمی، عملی و مالی فراوان  همچنین نیازمند حمایت

دانند تا مراتب تشکر و قدردانی خود را نسبت زحمات مدیریت و  الزم می

پرسنل محترم شرکت نگاین صنعت آسیا و بخش مکانیک خودرو دانشگاه 

 بی شائبه صنعتی شریف اعالم نمایند که با کمک های علمی، معنوی و مادی

 هموار نمودند.انجام این پژوهش را فراه  و خود مسیر 
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