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 چکيده

های فسیلی در جهان روبه افزایش است. در حال حاضرر بریش    نیاز به سوخت

اصر   هرای فسریلی ح   درصد از انرژی جهان به کمرک احترراس سروخت   90از 

گردد. احتراس در ناحیه متخلخ  روشی نرو در راسرتای افرزایش رانردمان      می

ها است. در این تحقیق بااضافه نمودن یرک   احتراس و کاستن از میزان آالینده

ای تراییر دمرا و    ناحیه متخلخ  به سرسیلندر یک موتور احتراس داخلی جرقه

ها  موتور و نیز آالینده فشار اولیه هوای ورودی به موتور بر پارامترهای اساسی

دهرد بره ازای دمرای ورودی     مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشران مری  

باالتر، دمای میانگین در سیلندر بیشرتر شرده و میرزان آالینرده مونواکسرید      

 کراهش یافتره اسرت.    NOxیابد؛ درحالیکره میرزان تولیرد     کربن افزایش می

ها  دمان موتور و نیز تولید آالیندههمچنین فشار اولیه هوا عام  کلیدی در ران

 است.

 

احترراس   هرا،  آالینرده  محیط متخلخر ،  : موتور احتراس داخلی،کلمات کليدی

 انتقال حرارت همگن،

 

  مقدمه -1

افزایش سریع رشد جمعیت باعث شده نیازهای بشر به کمک رشد تکنولوژی 

ت های فسیلی در صرنایع و نیرز مشرکالت زیسر     برآورده شود. مصرف سوخت

های کمتر سروس داده اسرت.    محیطی توجه محققان را به سمت تولید آالینده

موتورهای احتراس داخلی از جمله خودروها سهم بزرگی در مصرف سروخت و  

ها دارند. مشرک  عمرده موتورهرای امرروزی تشرکی  مخلرو         انتشار آالینده

غیرهمگن درون محفظه احتراس است که حاص  ایرن نروا اخرتال  تشرکی      

های نسوخته، مونواکسریدکربن، دوده و اکسریدهای نیترروژن در     وکربنهیدر

محصرروالت احتررراس اسررت. اسررتفاده از کاتالیزورهررا جهررت کرراهش غلظررت  

ها در کوتاه مدت مطلوب است ولی با گذشت عمرر کاترالیزور کرارایی     آالینده

هرا در فشرار    های دیگری مانند اسرتفاده از افشرانه   روشیابد.  ها کاهش می آن

، استفاده از پرایش گازهرای خروجری در تنظریم نسرتت سروخت و هروا،        باال

در موتورهای اشتعال تراکمی برای کراهش ذرات معلرق    1استفاده از تله ذرات

ها نتوانسته بدون تاییر  . این روش]1[استفاده شده است در گازهای خروجی 

هرا بررردازد. راه کمینره سرازی      در کاهش قردرت موترور بره حرذف آالینرده     

یرابی بره احترراس همگرن      ها در کنار حفظ توان خروجی موتور، دست یندهآال

است. احتراس در محیط متخلخ  به عنوان مفهوم جدیردی در احترراس ارا ره    

اولرین برویلر و هیترر دارای     1912در سرال   ]1[ 2شده است. نخستین بار بن

 دهی مخلرویی همگرن   این نوا احتراس با شک  .محیط متخلخ  را ارا ه نمود

گرمایش سوخت و هوا فرآینرد احترراس را تسرریع بخشریده و میرزان       و پیش

                                                 
1 Particulate traps 
2 Bone 

در موترور  استفاده از محیط متخلخر   رساند.  ها را به حداق  می تولید آالینده

احتراس تراکمی نتایج مطلوبی داشته است. هوای ورودی به موترور در ررخره   

ی از هروا  بوده و در ررخه تراکم بخش بزرگمکش تحت تاییر ناحیه متخلخ  

گررم   وارد ناحیه متخلخ  شده و با توجه بره دمرای براالی ایرن ناحیره پریش      

شود در انتهای کورس تراکم سوخت با فشرار براال درون ناحیره متخلخر       می

تزریق شده قطرات سوخت به سرعت تتخیر شرده و احترراس برا سررعت براال      

داده و  ای از احترراس درون ناحیره متخلخر  ر     بخش عمرده پذیرد.  انجام می

کنرد. بره    فاز جامد محیط بخش بزرگی از انرژی گرمایی را به خود جذب مری 

یور کلی موتورهای محیط متخلخ  به دو دسته تماس دا م برین سریلندر و   

ای بین سیلندر و محیط متخلخر  تقسریم    محیط متخلخ  و نیز تماس دوره

 می شوند.  

بره   2001ور در سرال  ایده استفاده از ناحیه متخلخ  در محفظه احتراس موتر 

ارا ه گردیرد. در ایرن یررک یرک موترور ترک        ]2[ 4و وکالس 3دارستوسیله 

سیلندر دیزل انتخاب شده و بر روی سرر سریلندر از یرک محریط متخلخر       

استفاده نمودند. نتایج نشان داد که بیشینه دما درون موترور کراهش یافتره و    

ذب شرده اسرت.   سهم بزرگی از انرژی آزاد شده توسرط ناحیره متخلخر  جر    

و  5پرار  های این موترور بسریار کرم و نزدیرک صرفر برود.        آالیندههمچنین 

سازی یک موتور دیزل تک سیلندر که دارای یرک محریط    شتیه ]3[کاویانی 

متخلخ  درون محفظه احتراس بود را بررسری نمودنرد. نترایج نشران داد کره      

رد و کرار  فشار درون سیلندر افزایش رشمگیری براوجود ناحیره متخلخر  دا   

 ]4[ 7و زیراهو  6. مازاهویابد انجام شده بیشتر بوده و راندمان موتور افزایش می

هرا   سازی موتور محیط متخلخ  را انجام دادنرد. آن  به کمک برنامه کیوا شتیه

به نقش مهم سرعت و نیز زمان پاشش سوخت تاکید داشرته، سروخت را بره    

نرد و نشران دادنرد کره     شک  مستقیم برروی ناحیه داغ متخلخ  تزریرق کرد 

و  8دمای اولیه محریط متخلخر  نقرش کلیردی در رونرد احترراس دارد. لیرو       

ای را شرتیه   احتراس در یک موترور محریط متخلخر  دوناحیره     ]5[همکاران 

سازی نمودند. ایشان دمای ورودی به موتور، فشار ورودی و نیز میزان هروای  

و همکراران   9سی کردنرد. ژاو اضافی را برروی دما و فشار میانگین موتور را برر

به مطالعه عددی احتراس تراکمی سوخت هیدروکربنی در موترور محریط    ]6[

ها احتراس سروپرادیاباتیک مخلرو  متران و هروا را در      متخلخ  پرداختند. آن

ای با رهار ساختار مختلف از تخلخ  مد نظر قرار دادنرد؛   موتور با تماس دوره

اصلی در شروا احتراس تراکمی، دمای اولیره  نتایج حاکی از این بود که عام  

                                                 
3 Durest 
4 Weclas 
5 Park 
6 Mahzhao 
7 Zhigou 
8 Lio 
9 Zhou 
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برره بررسرری   ]7[و همکرراران  10هونگشررن باشررد.  ناحیرره متخلخرر  مرری 

ای  ترمودینامیکی سریک  حرارتری موترور محریط متخلخر  برا اتصرال دوره       

آل موتور متخلخ  را مورد مطالعره قررار    پرداخته و سیک  ترمودینامیکی ایده

ژاو  .ی و راندمان حرارتی بدست آوردنرد ای بین کار خروج دادند. ایشان رابطه

بره بررسری عرددی انتقرال حررارت و احترراس در موترور برا          ]8[و همکراران  

های انتقال حرارت و نیرز   پیستون متخلخ  پرداختند. آنها نشان دادند ویژگی

تولید آالینده ها در موترور متخلخر  نسرتت بره موتورهرای معمرولی بسریار        

در میزان تخلخ  تغییررات قابر  تروجهی در    رشمگیر است. از یرفی تغییر 

موترور تزریرق    ]10[کند. محمدی و همکراران   میزان انتقال حرارت ایجاد می

سازی کردند. ایشران محریط متخلخر  را      مستقیم با محیط متخلخ  را شتیه

به عنوان یک بازیاب حرارتی در نظر گرفتند و تغییرات دما و فشار و آالینرده  

بیشترین حجم تحقیقرات در زمینره ایرر افرزودن ناحیره       ها را بررسی کردند.

متخلخ  به موتور احتراس تراکمی بروده و تحقیقرات مناسرتی در زمینره ایرر      

ای موجرود نیسرت. در ایرن     محیط متخلخ  برعملکرد موترور احترراس جرقره   

هرا و عملکررد موترور     تحقیق ایر افزودن محیط متخلخر  برکراهش آالینرده   

طالعه قرار گرفته است. همچنین در کار حاضرر صررفا   ای مورد م احتراس جرقه

سرازی   سازی نشده و مرحله مکش نیز در شتیه مرحله احتراس و انتسا  شتیه

وارد شده است که باعث شده روند تشکی  سوخت و هروا نیرز بهترر بررسری     

 شود.

 مدل عددی -2

در مدل دوبعدی موتور تماس دا م متخلخ ، محیط متخلخ  در بستار بین 

شماتیک مسئله  1یجه ورودی و خروجی در نظر گرفته شده است. شک در

 دهد. را نشان می

 
 : شماتیک مسئله1شک  

 سازی فرضیات زیر در نظر گرفته شده است: در مدل حاضر برای ساده

 های شیمیایی شرکت  ناحیه متخلخ  همگن بوده و در واکنش

 کند. نمی

 است. نظر گردیده از ایرات تشعشع گاز در مقاب  فاز جامد صرف 

براین  سازی شده آورده شده است. عالوه مشخصات موتور شتیه 1در جدول 

جنس ناحیه متخلخ ، اکسید آلومنیوم در نظر گرفته شده است. مشخصات 

 .]11[باشد  می 2ناحیه متخلخ  مطابق جدول 

 معادالت حاکم -3

باشد با  میسازی موتور  دینامیک سیاالت محاستاتی ابزار قدرتمند در شتیه

 د:نشو به شک  زیر بیان می تتوجه به فرضیات در نظر گرفته شده معادال

 

 : مشخصات موتور1جدول 

 پارامترها مقادیر

                                                 
10 Hongsheng 

52 Bore, B, (mm) 

46 Stroke, (2a), (mm) 

81 Connecting rod, (mm) 

9 Compression ratio 

2000 Speed, (rpm) 

btdc°25 Spark timing in terms of 

crank angle 

1 Intake manifold pressure 

(P0), (bar) 

1 Relative fuel-air ratio 

C8H18 <iso> 

(gasoline) 
Fuel 

15 Length porous zone, (mm) 

4 High porous zone, (mm) 

 

 خواص محیط متخلخ : 2جدول 

Alumina Dimension Property 

3987 kg/m3 Density 
0.9 J/gK Specific thermal capacity 

3.7 1/m Absorption coefficient 

50.88 1/m Scattering coefficient 

0.28 - Total emissivity at 2000 K 

0.93 - Scattering albedo 

 

 معادله پیوستگی:

 معادله مومنتوم:

ه جمل 2در معادله 
iS ادامه به آن اشاره باشد که در  مربو  به تخلخ  می

 برابر است با:معادله انرژی در فاز گاز شود.  می

جایی انرژی در ایر اتنقال  در این معادله جمله سمت راست بیانگر میزان جابه

jJو نیز ایرات ویسکوزیته است. ها  حرارت رسانایی، انتشار گونه
uur
ضریب  

انرژی در  iSجمله  باشد. میبیان کننده آنتالری گاز   hو است j انتشار گونه

هدایتی است و از  انتقال حرارت بیانگر تاییر effk ناحیه متخلخ  است.

 آید: ست میرابطه زیر بد

بیانگر ضریب هدایت توربوالنسی  ktضریب انتقال حرارت رسانایی و  kکه 

  .ست که مطابق با مدل توربوالنسی مورد استفاده قرار می گیردا

 اغتشاش یالگو -3-1

نشده  ه متخلخ  ارا هیاغتشاش درون ناح انیجهت ب یاصتاکنون مدل خ

kاز مدل  قیحقت نیدر ا. است  استفاده شده است. رییبدون تغ 
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 احتراق یالگو -3-2

 یا موتور جرقه یبا توجه به روندکار ختهیآم شیپ یمدل احتراس قسمت

 fمتوسط  یرگال هختیآم شیپ یقسمت یدر مدل احتراق انتخاب شده است.

حاص   7که از رابطه  شود یاحتمال مشخص م یاجزا به کمک تابع رگال

 :شود یم

 انگریب cشده است، که   یتشک cو  fشده در معادله از دو تابع  فیتابع تعر

 نیدر ا .شود یم انیواکنش ب ریمح  جتهه شعله بوده و به عنوان متغ

کسر مخلو  بوده و  Fاستفاده شده است.  C یبه جا Gادله از مع قیتحق

 :شود یحاص  م 8از رابطه  و دیآ یدست م  سوخت به انیآن از جر ریمقاد

 انیجر ox سینو ریام، زiگونه  یبرا هیاول یکسر جرم انگریب i سینو ریز

. با فرض کند یشخص مسوخت را م انیجر fuel سینو ریکننده و ز دیاکس

سوخته و نسوخته در نظر  یها تنها معادالت مربو  به گونه قیشعله آرام رق

 :شود یم انیب ریمتوسط به شک  ز fو  شود یگرفته م

 پاشش سوخت یالگو -3-3

 یمحور موتور و در مرکز و باال یدر راستا عیبه عنوان سوخت ما زواکتانیا

 انیسوخت به شک  مجزا از جر .شود یم دهیمتخلخ  پاش هیناح

 قیتزر یفاز مجزا  برا یساز از مدل .شود یم لندریکننده وارد سدیاکس

روش در منتع  نیاستفاده از ا اتیجز  استفاده شده است. لندریسوخت به س

 آورده شده است. ]13و12[

 متخلخل هيناح یالگو -3-4

معادله  لهیافت به وس نیا .شود یم کم الیمتخلخ  فشار س هیدر ناح

با فرض تعادل  طیمح نیو انتقال حرارت در ا شود یم فیمومنتوم توص

 .شود یمحاسته م الیمتخلخ  و س هیناح نیب یحرارت

 انگریمعروف بوده و ب یبه معادله دارس 10سمت راست معادله اول جمله 

 ینرسیافت ا زانیم انگریمعادله ب دومست و جمله ا تهیسکوزیافت و زانیم

 .شود یم انیب xyz یدر سه راستا نیدر مختصات کارتز که باشد یم

 .باشند یتخلخ  م هیمربو  به ناح عیتوز یها سیماتر Dو  C نیهمچن

فشار  انیمتناسب با گراد یسلول محاستات کیدر  الیس انیجرافت  زانیم

افت  نیا زانیم. متخلخ  است طیمح یتمحاستا یها از سلول کیدر هر 

 طیبا فرض مح .باشد یم یدر سلول محاستات الیفشار متناسب با سرعت س

 :شود یم یسیبازنو ریبه شک  ز 10متخلخ  با تخلخ  همگن رابطه 

 یها سیبوده و ماتر یرینفوذپذ زانیم انگریب معادله پارامتر این در 

  لهیبه وس Dو  C یقطر
1


 هیناح یمعادله انرژ اند. شده یساز ساده C2و 

 شود: بیان می 12با رابطه  متخلخ 

 بیبه ترت sو  fهای  سیرنویز ،یانرژ زانیم گر انیب Eمعادله پارامتر این در 

متخلخ  را نشان  طیتخلخ  مح زانیم و  و جامد عیفاز ماکننده  انیب

hمتخلخ  و  طیدر مح ییایر انتقال حرارت رسانا effK. دهد یم

fS یآنتالر 

 .دده یرا نشان م الیفاز س

 حل یشبکه محاسبات یالگو -4

نشان داده شده  یساز هیده در شتمورد استفا یه محاستاتشتک 2در شک  

 است.

 

 

 

 
 یمدل محاستات: 2شک  

آغاز شده در  یورود چهیاز نقطه مرگ باال و همراه با باز شدن در یساز هیشت

در نظر گرفته  نیکلو 1100متخلخ  برابر هیناح یبرا هیاول یحالت دما نیا

مکان افشانه سوخت  صفر است. الیدما در فاز جامد و س انیگراد .شده است

قرار  لندریو جرقه در وسط س لندریمحور س یمتخلخ  رو طیمح یدر باال

 .در نظر گرفته شده است 85/0متخلخ  برابر  هیتخلخ  در ناح زانیمدارد و 

 شرایط مرزی -4-1

وا در ه چهیدر یبرا یفشار ورود یاز شر  مرز: یفشار ورود یشر  مرز( 1

 یدرجه لن  به شر  مرز 180 هیررخه مکش استفاده شده که بعد از زاو

 داده شده است. رییتغ یا وارهید

 هیناح نیب یسطح داخل یاز شر  مرز: یسطح داخل یشر  مرز( 2

 یو تتادل جرم و انرژ الیحرکت آزادانه س یدر راستا لندریمتخلخ  و س

 استفاده شده است. هیدو ناح نیا نیب

و  لندریس یها وارهید یبرا یا وارهید یاز شر  مرز: یا وارهید ی  مرزشر( 3

در  نیکلو 300برابر  ها وارهید یمتحر  استفاده شده است. دما ستونیپ زین

 نظر گرفته شده است.

 نتایج  -5

 لندريبه س یورود یهوا هياول یدما ريتاث -5-1

 یکار یدما یوبر ر لندریبه س یورود یهوا هیاول یدما ریتای 3در شک  

دما بعد از جرقه با  شود یموتور نشان داده شده است. همانگونه که مشاهده م

 یانتسا  ناگهان از یرفی .یابد می شیافزا لندریاحتراس درون س ندیشروا فرآ

 یداده است. در دماها شیحاص  از احتراس  فشار درون موتور را افزا یگازها
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ررخه مکش وارد  یی یشتریب یهوا ،باالتر یبا توجه به رگال تر نییپا

. با ابدی  شیامر باعث شده که دما کمتر افزا نیو ا شود یمحفظه احتراس م

 کسانی یجرم یدب زیو ن یتوجه به زمان یابت باز و بسته شدن سوپاپ ورود

 یمتفاوت بررو یدر دماها یدورو یهوا زانیدر زمان پاشش سوخت م

 هیاول یت. درواقع عالوه بر دماگذار اسریموتور تای ینستت سوخت و هوا

که  یساز هیوارد شده است. در شت لندریبه س زیاز هوا ن یباالتر حجم کمتر

 جینتا زیاند ن انجام داده یموتور احتراس تراکم یبرا ]7[ و همکاران ویل

 بدست آمده است یمشابه

C.A ,degree

T
em

p
er

at
u
er

,
K

300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500
270 K
300 K
320 K
350 K

 
 لندریس نیانگیم یبر دما یورود یهوا هیاول یدما ریتای: 3شک  

 

 هیاول یدما ریمرحله مکش تحت تای یدر ی لندریبه س یورود یحجم هوا

 ریموتور تای یفشار کار یبررو یورود یهوا زانیاست. م یورود یهوا

 شتریب یورود یحجم هوا یفشار به ازا نهیشیب 4. مطابق شک  گذارد یم

 یورود یحجم هوا دهیرس نیکلو 350که دما به  ی. در حالتافتد یاتفاس م

 جهیدر نت شود. یزیاد م نستت سوخت به هوا به نحوی کهیابد  میکاهش 

حاص  از احتراس  یو انتسا  گازها داشته یحجم کمتر یدیمحصوالت تول

افت  جهیو در نت لندریس نیانگیباعث کاهش فشار م شود. این امر میکم نیز 

 راندمان موتور شده است.

C.A ,degree

P
re

ss
u
re

,
b
ar

300 325 350 375 400 425 450 475 500 525

4

8

12

16

20

24

28

32
270 K
300 K
320 K
350 K

 
 لندریس نیانگیم فشاربر  یورود یهوا هیاول یدما ریتای: 4شک  

 

 امیکه مستق دهد یکربن را نشان م دیمونواکس ندهیآال دیتول زانیم 5شک  

احتراس  ندیموتور و فرآ ینستت سوخت و هوا در یول ررخه کار ریتحت تای

 هیاول یدر دما یکاف ژنیباتوجه به عدم وجود اکس ،یتق نتایج .باشد یم

 هیاول یکه در دما یاست. به نحو شتریب دکربنیمونواکس دیتول زانیباالتر م

 یهوا هیاول یشده و با کاهش دما دیتول دکربنیمونواکس نهیشیب نیکلو 350

 ی بودنکافبه علت  ،هوا یالرگ شیو افزا نیکلو 270به  لندریبه س یورود

از  شیقطرات سوخت و هوا پ نیدر موتور، اختال  مناسب ب ژنیاکس زانیم

 .شود می  یتشک یمترک دیو مونواکس گیرد میاحتراس انجام  ندیفرآ

 
 دکربنیمونواکس  یبر تشک یورود یهوا یدما ریتای: 5شک  

 

و  باشد میمتفاوت  NOX ندهیرفتار آالمقایسه نتایج حاکی از این است که 

از  ترباال یدر دماها ندهیآال نیا یدما بررو نهیشیب میمستق ریبا وجود تای

 یموجود در هوا یها تروژنین یبرا ونیداسیامکان شروا اکس نیکلو 2200

 ندهیآال  یدر تشک یدیحالت عام  کل نیدر ا .به موتور فراهم است یورود

NOX ،زانیم 6واکنش است. شک   هیدرون ناح تروژنیو ن ژنیغلظت اکس 

 .دهد یکار موتور نشان م ندیرا در یول فرآ NOX ندهیآال  یتشک

C.A ,degree

P
re

ss
u
re

,
b
ar

350 375 400 425 450 475 500 525
0

270 K
300 K
320 K
350 K

 
 NOX ندهیآال  یتشک بر یورود یهوا یدما ری: تای6شک  

 

 یورود یدما حاص  از احتراس در دما نهیشیب نکهیبا وجود ا 6مطابق شک  

 270 هیاول یدر دما NOX دیتول زانیم نیشتریب یبوده ول نیکلو 350

حاضر در  ژنیو اکس تروژنین شتریحجم ب  یامر به دل نی. اداردوجود  نیکلو

 تیمدهنده اه نامر نشا نی. اباشد یو شرکت کننده در احتراس م لندریس

در واقع با  .است NOX  یتشک یبررو تروژنیغلظت ن یگذار ریتای زانیم

 یدهایاکس  یتشک یبرا طیشرا نیکلو 2200از  شتریدما به ب شیافزا

واکنش  هیموجود در ناح تروژنیحالت غلظت ن نیفراهم بوده و در ا تروژنین

 .کند یم دایپ یشتریب تیاهم

 لندريسبر  یورود یهوا هيفشار اول ريتاث -5-2

. باشد یهوا م هیبه موتور فشار اول یورود یهوا زانیدر کنترل م یدیعام  کل

داشته  یشتریاغتشاش ب انیجر میبه موتور رژ یورود یفشار هوا شیبا افزا

باعث  هیفشار اول نی. همچندیآ یاحتراس فراهم م یبرا یتر و مخلو  همگن

مخلو   شیگرما شیپامر  نیا .ابدی شیشده ررخش رو به مرکز مخلو  افزا

حالت  نی. در ادهد یکاهش م الیدما را درون س ها انیداده و گراد شیرا افزا

 7در نظر گرفته شده است. شک   نیکلو 320موتور برابر  یهوا هیاول یدما

 .دهد یرا نشان م لندریس نیانگیم یبر دما یورود یفشار هوا ریتای
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 لندریس نیانگیم یابر دم یورود یهوا هیفشار اول ریتای: 7شک  

 

و  لندریس نیب شتریباالتر تتادل جرم ب هیدر فشار اولدهد  نتایج نشان می

مخلو  بهتر انجام شده است.  شیگرما شیمتخلخ  انجام شده و پ هیناح

سهم شعله  نیشده و بنابرا ریامر باعث شده قطرات سوخت زودتر تتخ نیا

 یو احتراس همگن در دما افتهی شیافزا ینستت به شعله نفوذ ختهیآم شیپ

از هوا به  یشتریحجم ب هیفشار اول شیبا افزا گرید یر  دهد. از سو ترباال

 ریموتور را تحت تای یاست که باعث شده فشار کار افتهیدرون موتور راه 

 شده است. آورده 8موتور در شک   نیانگیفشار م راتییقرار دهد. تغ

C.A ,degree
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re
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,
b
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300 325 350 375 400 425 450 475 500 525
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8

12

16

20

24

28

32
1 Bar
1.5 Bar
2 Bar

 
 لندریس نیانگیر فشار مب یورود یهوا هیفشار اول ریتای: 8شک  

 

فشار در  نی. در اباشد یبار م 2فشار موتور در فشار  نهیشیبمطابق نتایج، 

، موتور شده و بعد از انجام احتراسوارد  از هوا یشتریمرحله مکش حجم ب

سو و حرکت رو به  کیگرم از  الیتراکم س است. متراکم شده یشتریب الیس

 نیا .شود یم لندریس نیانگیفشار م شیاباعث افز گرید یاز سو لندریس یباال

دارد.  یرا در پبهتری راندمان  در نتیجه موتور و خروجیکار افزایش  امر

وجود حجم  زیسو و ن کیمخلو  همگن از   یمناسب و تشک شیگرما شیپ

باعث شده که  یفشار باالتر هوا در ورود یدرون موتور به ازا ژنیاکس شتریب

این  کربن دیمونواکس  یروند تشک 9. شک  دریشک  بگ یتر احتراس کام 

 1 یفشار ورود در دهدکه نتایج نشان می .دهد یرا درون موتور نشان م حالت

 یشتریب دکربنیدر واکنش وجود نداشته و مونواکس یکاف ژنیاکس ،بار

 میدر رژ رییموتور باعث تغ یورود یفشار هوا شیشده است. افزا  یتشک

قطرات سوخت و  نیب یده اختال  مناستشده و باعث ش لندریس انیجر

 هیدر ناح یکاف ژنی. اختال  مناسب و حضور اکسردیهوا شک  گ انیجر

رفتار  اما کربن درون موتور شده است. دیواکنش باعث کاهش مونواکس

متفاوت بوده و کمترین میزان از تولید را هنگامی که فشار  NOXآالینده 

ن بیان نمود که انرژی گرمایی حاص  از توا . می، داردبار است1ورودی برابر 

تاییر گذار  NOXاکسیدکربن برروی میزان  تتدی  مونواکسیدکربن به دی

 است. 

 
 کربن دیمونواکس  یبر تشک یورود یهوا هیفشار اول ریتای: 9شک  

 

را در یول ررخه کاری موتور نشان  NOXروند تشکی  آالینده  10شک  

 دهد. می

C.A ,degree

M
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n

350 375 400 425 450 475 500 525
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0.0002
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0.0005
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0.0008

0.0009
1 Bar
1.5 Bar
2 Bar

 
 NOX ندهیآال  یبرتشک یورود یهوا هیاول فشار ری: تای10شک  

 

افزایش فشار اولیه هوای ورودی به شود،  همانگونه که در نمودارها دیده می

شده است. حجم نیتروژن بیشتر در  NOX سیلندر باعث افزایش آالینده

ناحیه واکنش از یک سو و دمای باالتر حاص  از فرآیند احتراس از سوی دیگر 

دهد. میزان حجم کمتر نیتروژن در فشار  را افزایش می NOX تولید آالینده

 NOXاست تر در این فشار باعث شده  بار و نیز دمای میانگین پایین 1اولیه 

 بار به میزان کمتری تولید شود. 2و  5/1در مقایسه با فشار 

 گيری نتيجه -6

 طیمح یا موتور احتراس جرقه کیاز  یمدل دوبعد کی قیتحق نیدر ا

دما و  نهیبه به یابی دستهدف از این پژوهش،  است. شده یرسمتخلخ  بر

در کنار حفظ توان  ها ندهیآالکردن  نهیکم یهوا در راستا یبرا یفشار ورود

درون  لخ داغ متخ هیبا حضور ناح دهد یحاصله نشان م جینتا .موتور است

سوخت و هوا  شیگرما شیپ ،هیناح نیسوخت در ا میمستق قیموتور و تزر

دما  ها ندهیآال زانیدر کاستن از م یدیعام  کلاین انجام شده و  یببه خو

 یهوا یدما زانیکه با کاهش م یبه نحو ؛باشد یبه موتور م یورود یهوا

  یبه دل یابد. با این حال میکاهش  دکربنیمونواکس ندهیآال زانیم یورود

ده نشان دا .ابدی یم شیافزا NOX لندریموجود در س تروژنین شتریب ظتغل

. دهد یم شیرو به مرکز را افزا انیجر ،به موتور یورود یفشار هواشد تغییر 

 طیمح نیبه موتور تتادل حرارت ب یفشار ورود شیحالت با افزا نیدر ا

شک   یتر و احتراس کام  دهش شتریمخلو  سوخت و هوا ب زیمتخلخ  و ن

 .ابدیش کاه زین دکربنیمونواکس ندهیآال زانیم در نتیجه آنکه  ردیگ یم
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 فهرست عالئم 

 Cp ویژه گرمایی ظرفیت

 k ضریب انتقال حرارت رسانایی

 kt ضریب هدایت توربوالنسی

 h آنتالری گاز

 j ضریب انتشار

 عالیم یونانی

 α یرینفوذپذ

 µ ضریب لزجت دینامیکی
 ρ رگالی
 γ تخلخ 

 ها زیرنویس

 f مایع

 g گاز 

 s جامد

 ox اکسید کننده

 fuel سوخت
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