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قالهامید و اعتماد به نفس دو مکمل موفقیت
سرم

همــه ی مــا بارهــا کلماتــی چــون امیــد ، خــود بــاوری، اعتمــاد بــه نفــس و نقــش ایــن کلمــات در رســیدن به موفقیــت را شــنیده ایــم . فضای 

مجــازی پــر اســت از ســخنرانان و فیلــم هــا انگیزشــی ، افــرادی اکثــرا جوان و ناشــناخته کــه برای خــود عنوانی انتخــاب می کنند و بــا بازی 

بــا کلمــات ، اســتفاده از جمالتــی زیبــا ، لحــن بیانــی تاثیــر گــزار و از همــه مهم تــر  یــک کارگردانی نیمه حرفــه ای کلیپی مــی ســازند و آن را 

نشــر مــی دهنــد. حتــی بعضــی کــه در ایــن حرفه قدیمی تر هســتند پــا را فراتر مــی گذارند و در بســته هــای آموزشــی راه کار های رســیدن 

بــه موفقیــت را ) کــه اکثــرا موفقیــت هــای اقتصــادی هســتند( می فروشــند. البتــه خریدارانی هــم دارنــد ، افــرادی جــوان ، بی تجربــه و زود 

بــاوری کــه دوســت دارنــد راه صــد ســاله را در یــک شــب طــی کننــد و به ثروتی کالن برســند ، امــا در این بیــن مطالبی گم و ســواالتی مطرح 

اســت. چطــور خــود ایــن افــراد ) بــه گفتــه خودشــان ( در مــدت زمــان کوتاهــی ثروتمند شــده انــد و خــود را یک میلیــاردر خود ســاخته می 

نامنــد ؟!  آیــا جــز ایــن اســت کــه فقــط ســخنان زیبــا مــی فروشــند ؟!  آیــا کســی کــه در هفتــه چنــد جلســه ســخنرانی برگــزار می کنــد ، می 

توانــد فعالیــت اقتصــادی تاثیــر گــزار دیگری هم داشــته باشــد یا منبع درآمدش همین بلیط فروشــی ســخنرانی هــا و فروش ســی دی های 

آموزشــی اســت؟!   امــا از آن مهــم تــر ایــن اســت کــه آیــا موفقیــت یعنــی فقــط پــول و ثــروت ؟!   آیا زندگی انســان فقط یــک  بعد مــادی دارد 

و هرکــس در ایــن بعــد پیــش تــاز بــود ، فــردی کامــال موفــق و برعکــس آن یــک فــرد شکســت خــورده اســت؟!   اگر فــردی ثروتمنــد بود 

، آیــا در تمــام ابعــاد دیگــر زندگــی هــم شــخصی موفــق اســت؟!  و امــا مهــم تریــن ســوال: آیــا مــی تــوان راه کار های رســیدن به موفقیــت را 

فروخــت؟!   حتــی اگــر تمــام ابعــاد زندگــی بشــر را در یــک بعــد مادی ببینیــم ، باز هم هیچ بســته آموزشــی واقعــی در جهت رســیدن به آن 

وجــود نــدارد . هیــچ انســان ثروتمنــد شــناخته شــده ای در جهــان وجود ندارد که با شــرکت در  ســخنرانی هــا ، همایش ها و خرید ســی دی 

هــای آموزشــی بــه ثــروت هــای کالن رســیده باشــد.  هــر کدام از انســان هــای موفق  کــه در جنبــه ای از زندگی موفق شــده انــد راه متفاوتی 

در جهــت رســیدن بــه آرزو هــا طــی کــرده انــد ، زندگــی هیــچ کــدام از آن هــا و راه رســیدن بــه هدفشــان یکســان نیســت  امــا همــه آن هــا 

در نقاطــی اشــتراک دارنــد . همــه آن هــا تــالش کردنــد ، راه هــای زیــادی را طــی کردنــد و در میانــه راه متوجه شــدند کــه راه را اشــتباه آمده 

انــد ، دوبــاره یــک مســیر جدیــد را  امتحــان کردنــد ، بارهــا شکســت خوردنــد و از نــو شــروع کردنــد تــا به آن مقصدی که دوســت داشــتند 

رســیدند. امــا موضوعــی کــه هیــچ کــس بــه آن اشــاره ای نمــی کنــد این اســت کــه آن هــا زمانی تــالش کــردن را شــروع کردند که بــه دالیل 

و شــرایط زندگــی مختلــف در نهایــت نــا امیــدی بودنــد ، هیــچ کس آینده روشــنی برایشــان نمــی دید ، حتی خــود ایــن افراد هم در گذشــته 

بــاور نداشــتند کــه روزی مــی تواننــد شــرایط را بــه نفــع خــود تغییــر دهند. افــراد شکســت خــورده ای بودند کــه یــا خودشــان در اولین گام 

هــای تــالش بــرای رســیدن بــه موفقیــت شکســت هــای ســنگینی خــورده  و تمــام امیــد شــان را از دســت داده بودنــد، یــا در شــرایطی قرار 

داشــتند کــه خودشــان عامــل اصلــی بوجــود آمــدن آن هــا نبودنــد ، تــا ایــن کــه از نهایت نــا امیــدی به نهایــت امیــد و از نهایت خــود باختگی 

بــه نهایــت خــود بــاوری رســیدند . چــون در نهایــت تاریکــی دیگــر هیچ چیــز بــرای از دســت دادن نداشــتند یا باید مــی بردند یا مــی مردند 

، پــس شــروع کردنــد ، تــالش کردنــد ، شکســت خوردنــد ، زمیــن خوردنــد تــا موفــق شــدند. چون تنها چیــزی که بــه آن هــا انــرژی دوباره 

جنگیــدن مــی داد فقــط امیــد بــود و اعتمــاد بــه نفــس ، چرا کــه آن ها نهایــت تاریکــی را دیده بودنــد و دیگر هیچ چیز بدتــر از آن نبــود. امید 

و اعتمــاد بــه نفــس نــه بــا آمــوزش بــه دســت مــی آیــد و نــه بــا گوش کــردن بــه داســتان زندگــی دیگــران .   امیــد و اعتمــاد به نفــس واقعی 

کــه اصلــی تریــن عامــل هــای موفقیــت هــر فــرد در طــول تاریــخ  بــوده انــد فقــط بــا یــك کار حاصل می شــوند،  کســب تجربه هــای زیــاد و 

مختلــف و ایــن حاصــل تــالش هــا و شکســت هــا ی پــی در پی  اســت و دیگــر هیچ!
آرین مشیری

صاحب امتیاز و مدیر مسئول
moshiri.a.mech@wtiau.ac.ir



طراحی و شبیه سازی اینورتر تک فاز چند سطحی
مهسا صداقت

گروه برق و الکترونیک، دانشکده فنی مهندسی
واحد تهران غرب دانشگاه آزاد اسالمی

تهران، ایران 

چکیده :
اینورترهای منبع ولتاژ چند سطحی ساختار مناسبی را برای دستیابی به میزان توان باال و شکل موج های خروجی باکیفیت باالتر ارائه می دهند. 

تاکنون، تحقیقات گسترد ه ای در زمینه اینورترهای چند سطحی، استفاده شده در کاربردهای ولتاژ و توان باال انجام گرفته است که به دلیل 

امتیازباالی آنها از قبیل: اعوجاج هارمونیکی کمتر شکل موجهای خروجی، تنش کمتر ولتاژ کلیدها و پایین بودن تداخل امواج الکترومغناطیسی 

سیستم، مورد توجه قرارگرفته اند. در این مقاله، یک اینورتر هفت سطحی تک فاز تمام پل آبشاری SPWM با مدوالسیون شیفت فازی، با 

یک الگوریتم کنترل ولتاژ خازن مناسب برای شرایط نامتقارن طراحی شده و عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفته است. شبیه سازی ها در 

محیط نرم افزار متلب انجام شده و با استفاده از نتایج شبیه سازی ها، عملکرد اینورتر تحت شرایط کاری مختلف مورد بررسی قرار گرفته 

است. همچنین، به منظور بررسی بیشتر، یک نمونه آزمایشگاهی از این اینورتر ساخته شده و نتایج پیاده سازی عملی ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی : 
SPWM ،اینورتر تمام پل آبشاری، اعوجاج هارمونیکی، مدوالسیون

مقدمه : 
مدرن  هاي  سیستم  در  هـا  تکنولوژي  مهمترین  از  یکی  اینورترها 

این  باشد.  می  الکتریکـی  انـرژي  مصرف  و  تولید  و  توزیع  انتقال، 

بدون  تغذیـه  منـابع  اساسی در سیستم هاي درایو،  مبدل ها نقش 

بر   FACTS ادوات  و    HVDC هاي  القائی، سیستم  وقفه، گرمایش 

عهده دارند ]2[. در این نوع اینورترها علیرغم استفاده از کلیدزنی 

خروجی  ولتاژ  موج  شکل  سطوح  تعداد  افزایش  با  پایه،  فرکانس 

اینورتر به شکل موج سینوسی نزدیک می شود. همچنـین مـی تـوان 

بـا استفاده از کلیدزنی فرکانس پایه تلفات سوئیچینگ را کـاهش داد 

و بـا توجه به استفاده از منابع ولتاژ DC مستقل، ولتاژ قرار گرفته در 

دو سر سوئیچ کمتر خواهد بود]3[. در خصوص مطالعات انجام شده

با  و   ]6[ در  شده  ارائـه  سـاختار  از  اسـتفاده  بـا  ساختار  این 

است.  شـده  اسـتخراج  فـاز  تـک  سطحی  پنج  اینورتر  یک  کمک 

از ویژگیهاي اصلی این ساختار کاهش چشمگیر تعداد المانهاي قدرت 

سـاختارهاي  دیگـر  از  اسـت.  معمـولی  سـاختارهاي  با  مقایسه  در 

در  شـده  ارائـه  سـاختار  بـه  توان  می  چندسطحی  اینورترهاي 

چنـد  اینـورتر  یـک  جدید  ساختار  یک   ]14[ در  نمود.  اشـاره   ]9[

سـطحی متقارن بر پایه منابع ولتاژ DC مستقل پیشنهاد شده است. 

 کـه نسـبت به ساختارهاي دیگر داراي تعداد ادوات کمتري است 

راه  مـدارهاي  و  کنترلـی  سیسـتم  در  پیچیدگی  کاهش  موجب  که 

انـداز در آن مـی گـردد.ساختار پیشنهادي ساختار جامعی است که 

به راحتی قابـل توسـعه بـه تعداد سطوح ولتاژ دلخواه میباشد.

ساختار جدیـدي بـراي اینورترهـاي چندسطحی با قابلیت کلیدزنی 

توانایی  که  است  شده  ارائـه   ]15[ در  خـازنهـا  موازي  و  سري 

افزایندگی بیشتري نسبت به سـاختارهاي مشـابه دارد. از ویژگیهاي 

به  نسبت  آن  کمتـر  کلیـدهاي  تعـداد  به  توان  می  ساختار  این 

پایین و عدم  تعداد کمتر خازنها، حجم و وزن  ساختارهاي مشابه، 

خـازنهـا  ولتـاژ  تثبیـت  براي  پیچیده  کنترلی  سیستم  یک  به  نیاز 

اشاره کرد. در این مقاله، یک اینورتر هفت سطحی تک فاز تمام پل 

آبشاری SPWM با مدوالسیون شیفت فازی با یک الگوریتم کنترل 

عملکرد  و  شده  طراحی  نامتقارن  شرایط  برای  مناسب  ولتاژخازن 

نرم  قرار گرفته است. شبیه سازی ها در محیط  بررسی  آن مورد 

افزار متلب انجام شده و با استفاده از نتایج شبیه سازی ها، عملکرد 

اینورتر تحت شرایط کاری مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. 
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مدلسازی و سیستم کنترل اینورتر :
یکی از مزایای اینورترهای تمام پل متوالی این است که به سادگی 

می توان آن را به تعداد سطوح باالتر تعمیم داد، بدون اینکه تغییرات 

عمده ای در سیستم کنترل آن ایجاد کرد. از این رو، در این جا یک 

اینورتر با تعداد سطوح دلخواه )n سطحی( مدل سازی خواهد شد. این 

اینورتر شامل n آرایه فتوولتائیک می باشد و هر کدام از این آرایه ها 

به همراه یک خازن لینک DC، به عنوان منبع تغذیه برای یک سلول 

تمام پل عمل می کنند. همچنین در خروجی اینورتر از اندوکتانس 

L به عنوان صافی خروجی برای کاهش هارمونیک های تزریقی به 

شبکه استفاده شده است. در انتها، اینورتر توسط یک ترانسفورماتور 

به  ترانسفورماتور  این  وجود  است.  شده  متصل  شبکه  به  فاز  تک 

سمت  از  اینورتر  مجزاسازی  و  خروجی  ولتاژ  سطح  افزایش  دلیل 

از  ایزوالسیون  اینجا  در  اینکه  دلیل  به  اگرچه،  باشد.  می  شبکه 

ترانسفورماتور  باشد،  نمی  شبکه  به  متصل  های  سیستم  ملزومات 

داشت. خواهد  عهده  بر  را  خروجی  ولتاژ  تقویت  نقش  بیشتر 

 ارائه مدل فتوولتائیک : 
پیوند  که  باشد  می  هادی  نیمه  دیود  یک  فتوولتائیک،  سلول  یک 

p-n آن در معرض نور قرار گرفته است. یک مدول فتوولتائیک از 

ترکیب سری چندین سلول فتوولتائیک تشکیل شده است. یک آرایه 

فتوولتائیک می تواند از ترکیب سری-موازی چند مدول فتوولتائیک 

و  سری  ترکیب  برای  نیاز  مورد  های  مدل  تعداد  شود.  تشکیل 

آرایه بستگی  نیاز در خروجی  توان مورد  به مقدار ولتاژ و  موازی، 

دارد.مدل تک دیودی یک آرایه فتوولتائیک معرفی شده در]8[، با 

استفاده از رابطه )1(، می توان آرایه فتولتائیک را مدل سازی کرد.

0 exp( ) 1PV S PV PV S PV
PV g

T P

V R I V R II I I
V Rη

 + +
= − − − 

 

مدل اینورتر : 
با صرف نظر از تلفات اجزای مختلف سیستم، یک سلول تمام پل

 می توان بصورت زیر مدلسازی کرد.

در این رابطه، Uk سیگنال کنترلی هر سلول تمام پل می باشد که با 

توجه به سه سطحی بودن آن، می تواند مقادیر 1، 0 و 1- را اختیار 

کند. عملکرد بدون تلفات اینورتر را می توان با استفاده از رابطه 

زیر برای توان لحظه ای به صورت زیر خالصه کرد.

ولتاژ خروجی اینورتر تمام پل متوالی را می توان به صورت زیر نشان داد.

همچنین، رفتار دینامیکی سیستم، با استفاده از روابط زیر قابل مدل 
سازی می باشد.

ــی  ــرض سینوسـ ــا فـ ــد و بـ ــی باشـ ــبکه مـ ــاژ شـ ــه در آن ولتـ کـ
خالـــص بـــودن، مـــی تـــوان آن را بـــه صـــورت زیـــر نشـــان داد.

شکل)3(: 
اولیه  با حدس  اینورتر  خروجی  ولتاژ  موج  شکل   FFT هارمونیکی  آنالیز 

دلخواه زوایای کلیدزنی

شکل )4(:
 لیست هارمونیک های فرد و زوج ولتاژ خروجی اینورتر با حدس اولیه 

زوایای کلیدزنی
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زوایای  با  اینورتر  خروجی  موج  شکل   FFTهارمونیکی آنالیز   :)7( شکل 
بهینه  جواب دقیق

شــکل)8(: لیســت هارمونیــک هــای فــرد و زوج ولتــاژ خروجــی اینورتــر 

بــا الگوریتــم ژنتیــک و 50 تکــرار

 Ma =0.8   شکل)9(: مدوالسیون شیفت فازی با

نتایج شبیه سازی : در این بخش، عملکرد سیستم کنترل فازی 
است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  سازی  شبیه  نتایج  از  استفاده  با 

شده  داده  نشان   )2( جدول  در  مطالعه  مورد  سیستم  مشخصات 

است همچنین ضرایب کنترل کننده PI به کار گرفته شده در بخش 

جبران اثر توان گردشی، با استفاده از روش آزمون و خطا به میزان 

KP برابر 0/9 و KI برابر 10 انتخاب شده اند.

جدول)2(: مشخصات سیستم مورد مطالعه

 شرایط کار عادی :
v منحنی ولتاژ-توان و مقدار توان حداکثر آرایه فتوولتائیک شبیه 

به عنوان  نشان می دهد.  را  تابش های مختلف  سازی شده تحت 

اولین آزمایش، عملکرد اینورتر در شرایط کاری عادی بررسی شده 

است. هر سه آرایه فتوولتائیک تحت تابش W/C 1000 قرار دارند.

شکل)20(: منحنی ولتاژ-توان آرایه فتوولتائیک تحت تابش های مختلف

از  را  فتوولتائیک  آرایه  سه  از  شده  استخراج  توان   )  20( شکل 

اگرچه،  میدهد.  نشان  توان،  حداکثر  نقطه  تا  اندازی  راه  لحظه 

پایین  صافی  یک  از  آرایه،  هر  خروجی  توان  که  است  ذکر  قابل 

همچنین،  است.  شده  داده  عبور  هرتز   10 قطع  فرکانس  با  گذر 

رسیدن  از  پس  شده  استخراج  های  توان  این  وضعیت   شکل)20( 

به شرایط حالت کار دائمی را نشان می دهد. با توجه به  مقدار توان 

وات   177/5 برابر   ،1000  W/m2 تابش  تحت  آرایه  هر  حداکثر 

می باشد. همان طور که در شکل)21( قابل مشاهده می باشد، سیستم کنترل 

با تقریب بسیار خوبی موفق به استخراج توان حداکثر از هر آرایه شده 

است،به طوری که توان خروجی هر آرایه در حدود 176/95 وات می باشد.

شکل)22(: توان خروجی سه آرایه فتوولتائیک در شرایط حالت ماندگار پس از 

.)G1 = G2= G3 = 1000 W/m2( عبور از صافی پایین گذر در شرایط کاری عادی

شرایط کاری نامتقارن در این بخش، عملکرد سیستم کنترل تحت شرایط 

کاری نامتقارن بررسی شده است. به عنوان اولین آزمایش، آرایه های 

فتوولتائیک دوم و سوم تحت تابشW/m2 1000 قرار دارند، در حالی که 

آرایه فتوولتائیک اول تحت تابش W/m2 400 قرار دارد. شکل )22(، 

شکل موج توان استخراج شده از هر آرایه فتوولتائیک را نشان می دهد.
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الزم به ذکر است که به منظور نمایش بهتر، توان خروجی هر آرایه از 

یک صافی پایین گذر با فرکانس قطع 10 هرتز عبور داده شده اند. از 

مقایسه شکل)22( با شکل )26( می توان دریافت که توان خروجی 

آرایه های دوم و سوم )تابشW/m21000( نسبت به حالت قبلی بدون 

تغییر باقی مانده است. همچنین با مراجعه به شکل)20( حداکثر توان 

خروجی یک آرایه تحت تابش W/m2 400، برابر 68/2 وات می 

آرایه اول برابر 68/19  به  شکل)26( توان خروجی  با توجه  باشد. 

وات می باشد، بنابراین، سیستم کنترل و الگوریتم MPPT، در این 

شرایط نیز با دقت بسیار خوبی عمل می کنند.

شکل)26(: توان خروجی سه آرایه فتوولتائیک در شرایط حالت ماندگار پس 

 )G1 = 400 & G2 = G3 = 1000 W/m2( از عبور از صافی پایین گذر در شرایط کاری نامتقارن

شکل )27(: شکل موج ولتاژهای لینک DC به همراه مرجع آن ها در شرایط 

)G1=400 & G2=G3=1000W/m2( کاری نامتقارن

اینورتر در شرایط کاری  شکل)30(: محتوای هارمونیکی جریان خروجی 

)W/m2 1000 = G3 = G2 & 400 = G1( نامتقارن

شکل )30( مراجع مدوالسیون سلول های تمام پل را نشان می دهد. با 

توجه به شکل، اندیس های مدوالسیون سلول های دوم و سوم تقریبًا 

برابر یک و اندیس مدوالسیون سلول اول برابر 0/4 می باشد. به 

منظور بررسی مکانیزم مقابله با اثر توان گردشی، بهتر است عملکرد 

 DC سیستم کنترل بدون این بخش را در نظر بگیریم. ولتاژهای لینک

در این شرایط را نشان می دهد. با توجه به شکل، ولتاژ لینک DC اول 

به خوبی مرجع خود را دنبال نکرده و در نتیجه، الگوریتم MPPT به 

خوبی نتوانسته نقطه حداکثر توان را پیدا کند.

در شرایط  تمام پل  سلول های  مدوالسیون  مراجع  موج  )30(: شکل  شکل 

)G1 = 600, G2 = 800 & G3 = 1000 W/m2( کاری نامتقارن

شکل)46(: شکل موج ولتاژ خروجی اینورتر و جریان در شرایط کار متقارن

نتیجه گیری :
آبشاری  پل  تمام  فاز  تک  هفت سطحی  اینورتر  یک  مقاله،  این  در 

SPWM با مدوالسیون شیفت فازی، با یک الگوریتم کنترل ولتاژخازن 

مورد  آن  عملکرد  و  گردید  طراحی  نامتقارن  برای شرایط  مناسب 

 MAT- LAB بررسی قرار گرفت. شبیه سازی ها در محیط نرم افزار

اینورتر  عملکرد  ها،  شبیه سازی  نتایج  از  استفاده  با  و  انجام شده 

تحت شرایط کاری مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، 

اینورتر  .این  از  آزمایشگاهی  نمونه  یک  بیشتر،  بررسی  منظور  به 

ساخته شده و نتایج پیاده سازی عملی ارائه گردیده است.
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 عملکرد کمپرسور در سیکل تبرید و افزایش
بهره وری سیستم با تنظیم دمای تبخیر و میعان

محمد خدایار
گروه مکانیک، دانشکده فنی مهندسی

واحد تهران غرب دانشگاه آزاد اسالمی
 تهران، ایران

چکیده : 
کمپرسور،  بخش  چهار  شامل  ساده  تراکمی  تبرید  سیستم  یک 

عملکرد  مقاله  این  در  است.  اواپراتور  و  انبساط  شیر  کندانسور، 

برای  مناسب  های  راهکار  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  کمپرسور 

ایجاد  کمپرسور  اصلی  وظیفه  است.  ارائه شده  وری  بهره  افزایش 

اختالف فشار در سیستم تبرید و به واسطه آن حرکت دائمی مبرد 

در دستگاه و ایجاد برودت است. در طراحی و انتخاب کمپرسور سه 

شاخص اصلی راندمان آیزنتروپیک، راندمان حجمی و نسبت تراکم 

مورد بررسی قرار می گیرد که در این مقاله توضیحاتی مختصر در 

مورد آن ارائه شده است. دمای پایین و دمای باال در سیکل تبرید 

منجر به ایجاد اختالف حجم مخصوص قبل و بعد از کمپرسور می 

شود که در نتیجه آن چگالی مبرد قبل از ورود به کمپرسور با چگالی 

مبرد بعد از خروج از کمپرسور متفاوت است؛ تاثیر همین عامل بر 

عملکرد سیستم تبرید مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه نهایی برای 

دمای تبخیر                 ودمای میعان                    ارائه شده است.

واژه های کلیدی : 
افزایش بهره وری، کمپرسور، اواپراتور، کندانسور

مقدمه  : 
در یک سیستم تبرید وظیفه کمپرسور خارج کردن بخار سوپرهیت 

مبرد از اپراتور و رساندن آن به فشار مورد نیاز است. کمپرسور را می 

توان به قلب در سیستم پمپاژ خون در بدن تشبیه کرد. در یک سیکل 

است.  قرار گرفته  کندانسور  و  اواپراتور  بین  تراکم ساده کمپرسور 

کمپرسور را می توان در یک سیکل به صورت تکی یا چندتایی و با 

چیدمان سری یا موازی کنار هم قرار داد.

شرح مسئله :

روابط تئوری عمومی:
 سه شاخص اصلی در طراحی و انتخاب کمپرسور مد نظر قرار می 

گیرد که در ذیل توضیح داده شده است:

راندمان آیزنتروپیک:
در یک سیکل تبرید، فرآیند تراکمی که در کمپرسور رخ می دهد به صورت 

آیزنتروپیک در نظر گرفته می شود که بدلیل ثابت بودن انروپی انتقال 

گرما از سطح وجود نخواهد داشت؛ اما در واقع همواره اتالفات حرارتی 

ناشی از اصطکاک وجود دارد. شکل-1 رابطه بین یک فرآیند تراکم واقعی

)خط آبی( و یک فرآیند تراکم آیزنتروپیک )خط قرمز( را نشان می دهد.

شکل)1(

راندمان حجمی:
به نسبت حجم واقعی بخار جابجا شده به حداکثر حجمی که به صورت 

تئوری در سیلندر های کمپرسور جای می گیرند راندمان حجمی می گویند 

و آن را با نماد      نشان می دهند.

نسبت تراکم:
به نسبت بین فشار باال و فشار پایین کمپرسور نسبت تراکم گفته 

بیشتر  اختالفات  بیانگر  باشد  بزرگتر  عدد  این  چه  هر  می شود. 

است. آن  بیشتر  کار  نتیجه  در  و  کمپرسور  پایین  و  باال  فشار 
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جدول)2(: مشخصات سیستم مورد مطالعه

انواع کمپرسور ها :
کمپرسور ها را می توان به دو دسته جابجایی مثبت ودینامیکی تقسیم 

کرد. در کمپرسور های جابجایی مثبت حجم مشخصی از گاز درون 

فضایی از کمپرسور به دام می افتد که دائمَا به وسیله مکانیزمی درون 

کمپرسور )پیستون، اسکرو، اسکرال یا مشابه آن ها( در حال کاهش 

است. کاهش حجم در حین عملکرد کمپرسور منجر به افزایش فشار 

می شود. اساس کار کمپرسورهای گریز از مرکز که به آن توربو 

این  درون  گاز  است.  متفاوت  کلی  بطور  گویند  می  نیز  کمپرسور 

کمپرسورها به واسطه شتاب گرفتن یک پروانه دوار متراکم شده و با 

تبدیل سرعت به فشار، در خروجی شیپوره  به فشار باالتری می رسد.

کمپرسورها از نظر ساختمان نیز به صورت زیر دسته بندی می شوند:

1- کمپرسورهای باز 

2- کمپرسورهای نیمه بسته 

3- کمپرسورهای بسته 

عالوه بر تفاوت هایی که در اصول عملکرد کمپرسورها وجود دارد 

نحوه ساخت کمپرسورها نیز پارامتر دیگری برای تمایز آنها از یکدیگر 

می باشد. انواع ساختمان کمپرسورها در جدول زیر آمده است:

در کمپرسورهای باز، محفظه کمپرسور و موتور الکتریکی جدای از 

هم نصب شده اند. به دلیل عدم وجود محافظ در اطراف این نوع 

کمپرسور، همواره ریسک انتشار مبرد وجود خواهد داشت. از مزایای 

کمپرسور  قطعات  به  آسان  دسترسی  به  می توان  باز  کمپرسورهای 

برای تعمیر و نگهداری و همچنین عدم وجود هزینه پوسته کمپرسور 

اشاره نمود. در یک کمپرسور نیمه بسته، موتور الکتریکی و محفظه 

کمپرسور در یک پوسته دو قسمتی نصب شده اند. دو قسمت پوسته 

به نحوی به هم پیچ شده اند که برای تعمیرات قابل باز شدن باشند. 

در یک کمپرسور بسته، موتور الکتریکی ومحفظه کمپرسور در یک پوسته 

نصب شده اند. پوسته این نوع کمپرسورها از نوع فوالدی و جوش شده 

است که پوششی کامال بسته در مقابل محیط را فراهم می کند. باز کردن 

پوسته جوش شده این نوع کمپرسورها غیر ممکن بوده و در صورت 

بروز آسیب به موتور با کمپرسور، این دستگاه ها باید اوراق شوند.
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نیز  پیستونی  به کمپرسورهای  درکمپرسورهای رفت و برگشتی که 

معروف هستند. هر چند که هنوز به نحوگسترده ای مورد استفاده 

هستند، اما با رقابت فزاینده ای از سوی سایر انواع کمپرسورها، در 

دهه های اخیر روبرو شده اند. درون محفظه کمپرسورهای رفت و 

برگشتی پیستونی داخل هر سیلندر به سمت باال و پایین حرکت می کند. 

پایین حرکت  باال و  هنگامی که پیستون داخل هر سیلندر به سمت 

می کند. هنگامی که پیستون در پایین ترین نقطه حرکت خود قراردارد، 

گاز مبرد فوق گرم از طریق سوپاپ ورودی به کمپرسور وارد می شود. 

باال حرکت می کند، هم زمان سوپاپ  به سمت  پیستون  هنگامی که 

ورودی بسته و فشار گاز به سبب کاهش حجم سیلندر، افزایش می یابد. 

هنگامی که فشار گاز به اندازه ای باال رفت که بتواند سوپاپ خروجی را 

باز کند گاز متراکم از کمپرسور خارج می شود. سپس حرکت پیستون 

به سمت پایین موجب ورود مجددگاز به درون کمپرسور خواهد شد.

و  کارکرد  ساده  نسبتًا  اصول  وبرگشتی  رفت  کمپرسورهای  مزایای 

سیلندر  همان  که  دستگاه  این  اصلی  جزء  می باشند.  ها  آن  ساختار 

دایره ای با پیستون متناسب آن می باشد، به راحتی و با دقت باالیی 

قابل تولید می باشد.

کمپرسورهای رفت و برگشتی :



این گونه  معایب  از  یکی  زیاد،  متحرک  قطعات  از سوی دیگر وجود 

کمپرسورها می باشد. این موضوع باعث ایجاد ارتعاشات غیر قابل اجتناب 

در اینگونه دستگاه ها گردیده است. یکی دیگر ازمعایب این کمپرسورها 

وجود فضای مرده می باشد. هنگامی که پیستون در باالترین نقطه حرکت 

خود قراردارد، مقداری از گاز متراکم در فضای بین باالی پیستون و سقف 

سیلندر گیر افتاده و باعث کاهش راندمان حجمی کمپرسور می گردد. 

این موضوع به دلیل کاهش حجم موثر سیلندر وبه تبع آن کم شدن 

ورودی  سوپاپ های  می افتد.  اتفاق  مکش  هر  در  ورودی  گاز  میزان 

و خروجی که میزان جریان گاز را کنترل می کنند، به وجود قطرات 

از  توجهی  مقادیرقابل  چنانچه  هستند.  حساس  گاز  جریان  در  مایع 

مایع به کمپرسور وارد شود، فشاربسیار باالیی در نقطه انتهایی حرکت 

سوپاپ ها  به  شدید  صدمه  موجبات  که  شد  خواهد  ایجاد  پیستون 

گویند. مایع«  »ضرب  پدیده  این  به  می آورد  فراهم  را  لنگ  میل  و 
شکل2-کمپرسور رفت و برگشتی یا پیستونی )دانفوس(

کمپرسور های پیچی :
با توجه به پیشرفت های حاصل شده در کمپرسورهای پیچی طی سال 

های اخیر استفاده از آن ها در صنعت تهویه مطبوع و صنایع تبرید 

نیمه سنگین، بسیار متداول گردیده است. احتمال می رود که روند 

استفاده از این گونه کمپرسورها در سالهای آینده افزایش بیشتری 

از کمپرسورهای  به عنوان جایگزین بسیاری  آنها  از  بتوان  و  یافته 

رفت و برگشتی بزرگ )KW 50( استفاده نمود. کمپرسورهای پیچی 

در دو نوع ترکیب بندی مختلف تولید می شوند. کمپرسورهای پیچی 

نیز  لیشولم   نام  به  کمپرسور  نوع  این  مخترع  نام  به  که  قلو  دو 

شناخته می شوند وکمپرسورهای پیچی تکی که نمونه ای از این نوع 

در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل3-کمپرسور پیچی از نوع تکی )مک کوی(

کمپرسورهای پیچی دو قلو که معمول ترین نوع این کمپرسورها نیز 

هستند، از دو قسمت گردنده )روتور( با سطح مقطع مکمل یکدیگر 

تشکیل شده اند. این دو قسمت گردنده همچنین به نام های روتور 

لغزنده و روتور پیچی و یا روتورهای نر وماده نیز خوانده می شوند. 

سطح مقطع این روتورها به نحوی طراحی شده است که حجم مابین 

یابد. برخالف  انتهای کمپرسور، کاهش  تا  ابتدا  از  دائم  به طور  آنها 

فضای  هیچ  کمپرسورها  گونه  این  وبرگشتی،  رفت  کمپرسورهای 

مرده ای ندارند. مبرد از سمت کم فشار وارد کمپرسور شده و با کاهش 

حجم دائم از قسمت پرفشار خارج می گردد که این خود به معنای 

افزایش دائم فشار مبرد می باشد. کمپرسورهای پیچی فاقد سوپاپ های 

از  اطمینان  برای  طرفه  یک  شیر  یک  به  تنها  و  بوده  وفشار  مکش 

عدم برگشت مبرد در هنگام عدم کارکرد کمپرسور مجهز می باشند.

باالیی کارکنند.  با نسبت تراکم بسیار  کمپرسورهای پیچی می توانند 

گرمای  جذب  وظیفه  وعایقکاری،  روانکاوی  بر  عالوه  روغن  زیرا 

در  بنابراین  دارد.  برعهده  نیز  را  تراکم  و  اصطکاک  از  حاصل 

خواهیم  روغن  خنک کننده  سیستم  به  نیاز  پیچی  کمپرسورهای 

کمپرسور  محفظه  داخل  به  مبرد  پاشیدن  طریق  از  غالبًا  که  داشت 

شد. خواهد  حاصل  دیگری  خنک کاری  مکانیزم  طریق  از  یا  و 
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کمپرسورهای حلزونی : 
مزایای کمپرسورهای حلزونی از اوایل قرن بیستم آشکار گشته بود 

و تنها بدلیل نیاز به دقت بسیار باال در ساخت، معرفی آنها در مقیاس 

بزرگ، تا دهه 80 میالدی به تاخیر افتاد. کمپرسورهای حلزونی یا 

ثابت و یک  مارپیچ  بین یک  ایجاد شده  مارپیچی گاز را در فضای 

موتور  یک  کمک  به  دوار  پیچ  مار  می کند.  محبوس  دوار  مارپیچ 

به گردش در می آورد دوران می کند. دقت  را  الکتریکی که شفتی 

کنید که مارپیچ دوار یک حرکت دورانی انجام می دهد و نمی چرخد. 

شکل4- کمپرسور حلزونی )دانفوس(

گاز فوق گرم از انتهای خارجی مارپیچ ها وارد شده و به دلیل حرکت 

دورانی یکی از مارپیچ ها متراکم می گردد. سوراخ خروجی که گاز 

قرار  حلزون ها  مرکز  در  می شود  خارج  آن  از  باال  فشار  و  متراکم 

دارد. کمپرسورهای فوق در هر دو نوع باز و بسته تولید می شوند 

ودارای مزایای متعددی در مقایسه با کمپرسورهای رفت و برگشتی 

هستند:

فشار  افت  موجب حذف  رانش  و  مکش  سوپاپ های  وجود  -عدم 

مبرد و ارتعاشات و صداهای ناشی از وجود آن¬ها گشته است.

سبب  موضوع  این  و  ندارند  مرده ای  فضای  گونه  هیچ  -مارپیچ ها 

شده که راندمان حجمی این نوع کمپرسورها تا نزدیک 100%باشد. 

-قطعات متحرک کمتر، موجب کاهش میزان خرابی ها و هزینه های 

تعمیر و نگهداری شده است.

جریان  در  موجود  مایع  قطرات  به  نسبت  حلزونی  -کمپرسور های 

مبرد، حساس نیستند.

جمع آوری و آنالیز داده ها

عملکرد کمپرسور : 
تغییرات دمای تبخیر و دمای تقطیر روی شرایط عملکرد کمپرسور 

تاثیر گذار است به این ترتیب که تغییرات دما، چگالی ماده مبرد را 

تغییر داده و به تبع آن نسبت تراکم بین طرف های فشار باال و فشار 

پایین کمپرسور تغییر می کند. در این قسمت راجع به نحوه اثر تغییرات 

دمای تقطیر و تبخیر مبرد روی عملکرد کمپرسور بحث شده¬است.

دمای باال در اواپراتور به معنای فشار باال و چگالی بخار باالست. برای 

مثال یک کیلوگرم بخار فشار باال حجم کمتری از یک کیلوگرم بخار 

فشار پایین اشغال می نماید به همین دلیل در سیستم تبرید، جریان جرمی 

مبرد بخار فشار باال که در اثر یک حرکت پیستون به داخل کمپرسور راه 

می یابد، به مراتب بیشتر از جریان جرمی مبرد بخار فشار پایین است.

تبخیر  دمای  تامین  یعنی  مشخص،  مکش  فشار  یک  تامین  برای 

مشخص، باید اواپراتور به گونه ای طراحی شده باشد تا همان مقدار 

جرم ماده مبرد را که در کمپرسور متراکم شده است بخار نماید.

اندازه  به   ، اواپراتورآبی، چنانچه دمای ورود وخروج آب    در یک 

) افزایش  C)° ≈ °8 13 )  به  C)° ≈ °7 12 1K، یعنی به طور مثال از 

یافت.  خواهد  افزایش  متوسط،   دمای  تغییرات  شاهد  یابد، 

در  قبل،  به  نسبت  مبرد،  ماده  از  بیشتری  مقدار  بنابراین 

همچنان  کمپرسور  که  حالی  در  شد.  خواهد  تبخیر  اواپراتور 

می نماید. تخلیه  را  آب  دمای  افزایش  از  قبل  بخار  مقدار  همان 

شکل5- مقدار تغییرات دمای متوسط MTD و یا به عبارت دیگر تفاوت 

 LWT و EWT بین پروفیل دمای تبخیر و پروفیل دمای آب، در اثر افزایش

به میزان 1k، افزایش خواهد یافت.
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بنابراین مقدار اضافی گاز که توسط کمپرسور تخلیه نشده است در 

اواپراتور باقی مانده و جمع شدن بخار زیادی در اواپراتور باعث باال رفتن 

دما و فشار در سمت مبرد خواهد شد. با ازدیاد فشار بخار، چگالی بخار 

نیز افزایش خواهد یافت و در نتیجه جرم بیشتری ازمبرد در هر جابجایی 

کمپرسور متراکم خواهد شد. این بدان معناست که ظرفیت کمپرسور، 

در اثر افزایش دمای ورود و خروج آب به میزان  ، افزایش خواهد یافت.

به این ترتیب اواپراتور و کمپرسور به نقطه عملکرد جدیدی می رسند که 

در آن مقادیر مساوی از بخار مبرد توسط اواپراتور تولید و توسط کمپرسور 

متراکم خواهد شد. بنابراین وقتی شرایط در یک سیستم تبرید تغییر می کند 

اواپراتور و کمپرسور هر دو در نقطه عملکرد جدیدی کار خواهند کرد.

شکل6- چگونگی تاثیر تغییرات دمای تبخیر و تقطیر روی کل میزان گرمای 

جذب شده )سرمای ایجاد شده( در یک کمپرسور خاص، مقایسه شده است. 

سرمایی   ظرفیت  با  فشار  نسبت  هر  در  کمپرسور  مکش  عملکرد 

افزایش دمای  خاصی متناسب است. همانطور که مشاهده می شود 

تبخیر در حالی که دمای تقطیر ثابت است، باعث افزایش عملکرد 

خطوط  که  هرکمپرسوری  همانند  دقیقا  شد.  خواهد  کمپرسور 

خطوط  نیز  اواپراتور  هر  برای  دارد.  خود  به  مختص  عملکردی 

عملکرد خاصی را می توان ترسیم نمود. 

شکل 7- نقاط عملکرد برای 3 ترکیب بندی متفاوت کمپرسور-اپراتور در 

شرایط عملکرد مشخص

در  cond(T C)= °40 از خطوط عملکرد کمپرسور )شکل6(    یکی 

شکل 7 رسم شده است؛ مشاهده می شود که خط عملکرد کمپرسور 

هر خط عملکرد اواپراتور را در یک نقطه قطع می کند. نقطه تقاطع 

فوق که در شکل باال با یک دایره نمایش داده شده است، نشانگر 

دمای تبخیر و در نتیجه عملکرد سرمایشی یک ترکیب بندی مشخص 

انتخاب  اهمیت  بر  نمودار  این  است.  اواپراتور  و  کمپرسور  از 

به  دستیابی  وکمپرسور جهت  اواپراتور  ودقیق  ترکیب بندی صحیح 

شرایط عملکرد مورد نظر، تاکید می نماید. دمای تقطیر نیز به دالیل 

مختلفی می تواند در نوسان باشد، یکی از این دالیل تاثیر تغییرات 

تغییر  فشار مکش روی نسبت فشار کمپرسور می باشد که موجب 

همچنین  می گردد.  تقطیر  دمای  تغییر  آن  تبع  به  و  تقطیر  فشار 

نیز می تواند  یا دمای آب خنک کننده درکندانسور  و  تغییرات دبی 

ازدیگر دالیل تغییرات دمای تقطیر باشد.

اینجا  در  که  تفاوت  این  با  می باشد،   6 شکل  مشابه  نیز   8 شکل 

خطوط عملکرد برای دمای تبخیر ثابت و دمای تقطیر متغیر رسم 

شده اند. ضمنا در این نمودار محور عمودی نشان دهنده ظرفیت 

دفع گرمای کمپرسور  می باشد. مشاهده می شود که تاثیر افزایش 

دمای تقطیر روی ظرفیت دفع گرمای کمپرسور به مراتب کمتر از 

تاثیر افزایش دمای تبخیر روی ظرفیت سرمایی کمپرسور  می باشد. 

افزایش  دراثر  کمپرسور  گرمای  دفع  ظرفیت  ببینید(  را   6 )شکل 

دمای کندانسور، به مقدار جزئی کاهش می یابد.

شکل 8 - تاثیرات تغییر دمای تبخیر و تقطیر روی کل حرارت دفع شده از 
کمپرسور )ظرفیت سرمایی کمپرسور(
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درشکل 9  خطوط عملکرد 3 مبدل حرارتی که به عنوان کندانسور 

مورد استفاده قرار گرفته اند ترسیم گردیده است. با مقایسه تمامی 

تبخیر  دمای  تغییرات  که  رسید  نتیجه  این  به  می توان  شکل ها  این 

در  تقطیر  دمای  تغییرات  از  بیشتر  مراتب  به  اثراتی  اواپراتور  در 

کندانسور، روی ظرفیت سرمایش و یا ظرفیت دفع گرمای سیستم 

تبرید می گذارد.

در  وکندانسور  کمپرسور  ترکیب بندی   3 برای  عملکرد  نقاط   -9 شکل 

شرایط عملکرد مشخص

یک  برای  شده  طراحی  سرمایش  ظرفیت  تامین  جهت  بنابراین 

به  اواپراتور  تامین دمای تبخیر طراحی در  سیستم تبرید مشخص، 

کندانسور  برای  شده  طراحی  تقطیر  دمای  تامین  از  مهم تر  مراتب 

می باشد.درجدول زیر اثرات تبخیر وتقطیر روی ظرفیت سرمایش

یا  (Q )1 گرمایش ظرفیت  کل،  گرمای  جذب  ظرفیت  یا   (Q )2

ظرفیت دفع گرمای کل  و توان ورودی کمپرسور )W( نشان داده 

شده است. همچنین ضرایب عملکرد چیلر وضریب عملکرد پمپ 

حرارتی  نیز در این جدول نشان داده شده اند. مقادیر این جدول 

 CONDT C= °40 تقطیر ودمای  EVAPT C= °2 تبخیر  دمای  برای 

معتبر می باشند. )کلیه داده های این جدول توسط نرم افزار طراحی 

و  تبخیر  دمای  تغییر  اثرات  زیر  اند.(جدول  شده  تهیه  کمپرسور 

REFCOP و HPCOP تقطیرروی مقادیرTHR,THAو

جدول3

واژه نامه :
Impeller . 1 پروانه

Diffuser .2 )شیپوره( پخش کننده
open type .3 مدل باز

Semi Hermetic .4 نیمه بسته 
Hermetic.5بسته 

liquid Hammer .6 ضربه مایع
Lysholm .7 نام مخترع کمپرسور اسکرو 

LWT, EWT .8دمای ورود و خروج آب  
MTD .9دمای متوسط  

THA.10ظرفیت جذب گرمای کل  
 THR .1ظرفیت دفع گرمای کل  

 COPREF.2ضریب عملکرد چیلر  
 COPHP.3ضریب عملکرد هیت پمپ  
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نتیجه گیری :



تست فشار
هیدروتست یا نیوماتیک تست؟

بخش دوم

شاهرخ مشیری   
کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

در جداول ذیل، میزان حداقل و حداکثر فشار تست بر اساس دو کد رایج ASME درج شده است.

Minimum Test Pressure According to :  
ASME B31 )Pressure Piping Code(& ASME Boiler and 

Pressure Vessel Code

Maximum Test Pressure According to :
 ASME B31 )Pressure Piping Code(& ASME Boiler and 

Pressure Vessel Code

مدت انجام تست  :
بعضــی از شــرکت ها ماننــد مهندســین مشــاور و پیمانــکاران بــزرگ 

خــود دارای اســتانداردهای خاصــی بــرای نــوع، روش انجــام و 

مــدت زمــان تســت مــی باشــند، ولــی بــه عنــوان یــک قانــون کلــی 

 )QC inspector( بایــد در نظــر داشــت کــه بــازرس کنتــرل کیفــی

ــد سیســتم را همیشــه کنتــرل نمــوده و در حیــن تســت تمامــی  بای

اتصــاالت )جوشــی و پیــچ و مهــره ای و رزوه ای( و کل طــول مســیر 

لوله هــا را بازرســی نمــوده و  هــر گونــه نشــتی را گــزارش نمایــد.

 لــذا، مــدت زمــان انجــام تســت بســتگی به بزرگــی و کوچکی سیســتم 

دارد. در سیســتم های بــزرگ و وســیع، انجــام بازرســی ها بیشــتر طول 

کشــیده و بنابرایــن، مــدت زمــان الزم بــرای تحت تســت قرار داشــتن 

سیســتم فراهــم می گــردد. در سیســتم های کوچکتــر و بــرای تســت 

هیدرواســتاتیک، حداقــل یــک ســاعت بــرای مــدت تســت بــه عنــوان 

یــک روش عملــی اســتاندارد در نظــر گرفتــه می شــود. مــدت زمــان 

انجام تســت برای تســت نیوماتیک، بســیار کمتر اســت. در عمل برای 

ایــن منظــور عمدتــًا زمــان 10 تــا 15 دقیقــه در نظــر گرفتــه می شــود.

میزان فشار تست  :
فشــار تســت معمــواًل در حــد 1.5 برابــر فشــار طراحــی در پایین ترین قســمت سیســتم  در نظر گرفته مــی شــود. کــد ASME  B31.3 ، اســاس و چگونگی تعیین 

میزان فشــار تســت را مشــخص نموده اســت. برای تســت هیدرواســتاتیک حداقل فشــار تســت برای لوله های فلزی بر اســاس رابطه زیر محاســبه می گردد: 

)دقــت شــود کــه حداکثر میــزان مجــاز St/Sd ، برابــر با 6.5 می باشــد(.

برای تست نیوماتیک حداقل فشار تست برای لوله های فلزی بر اساس رابطه                                                    محاسبه می گردد.
در تعییــن فشــار تســت، بایــد توجــه نمــود کــه میــزان آن نبایــد بیشــتر از حــد مقاومــت تســلیم )yield( هــر یــک از اجــزای سیســتم باشــد. بــر اســاس 
کدهــای ASME  B31, section 137.1.4  و Boiler and Pressure Vessel Codes، حداکثــر فشــار تســت بــه میــزان %90 مقاومــت تســلیم هــر یک از اجزاء محدود 

ــده است. ش

امید صنعت - دو ماهنامه علمی،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی
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Pt = 1.5 Pd )St/Sd( )گیج( حداقل فشار تست = Pt )فشارطراحی داخلی )گیج = Pd

Sd = میزان مجاز تنش در دمای طراحی St = میزان مجاز تنش در دمای تست 

Pt =1.1 Pdnormal



فاصله ایمن در تست نیوماتیک :
چنانچه در حین انجام تســت نیوماتیک، بخشــی از سیســتم آسیب دیده 

و منجــر بــه آزادســازی فشــار گــردد، بــه دلیــل انــرژی ذخیره شــده در 

گاز، آســیب دیدگــی افــراد و تجهیــزات نزدیــک به منطقه تســت بســیار 

 )0.069bar( 1psi محتمــل اســت. بــه عنــوان مثــال، فشــاری در حــدود

می توانــد بــه افــراد و ســازه های جنبــی آســیب هایی وارد نمایــد. 

بنابرایــن، در زمــان انجــام تســت یــک فاصلــه ایمــن باید در نظــر گرفته 

شــود کــه در آن منطقــه، میــزان فشــار از 0.0345bar( 0.5psi( کمتــر 

باشــد. تجربــه نشــان داده کــه تعییــن یــک فاصله ایمــن در عمــل کاری 

بســیار مشــکل و حتــی غیــر ممکن باشــد، ولــی در هر حــال نبایــد برای 

افــراد شــاغل از آن غفلت نمود. در شــکل زیر، جدا شــده یکــی از اجزاء 

سیســتم پایپینــگ و پرتاب شــدن آن را بخوبــی می توان مشــاعده نمود.

خطرات تست  فشار :
در بعضــی مواقــع در حیــن انجام تســت فشــار )هیدروتســت و نیوماتیک 

تســت(، حوادثــی رخ می دهــد.در تصاویــر ذیــل، مثال هایی از اتفاقــات رخ 

داده نشــان داده شــده  تــا بــه عنــوان یــک راهنمــای کلــی مــورد اســتفاده 

قــرار گیرنــد. بعضــی از این حــوادث کوچک و کم خطر بــوده که براحتی 

قابــل تعمیــر و بازســازی هســتند )ماننــد شــکل اول( ولــی بعضــی دیگــر 

بســیار خطرنــاک و گســترده و تعمیــر آنهــا بســیار هزینــه بــر می باشــند.

مثال شماره 1: آسیب دیدگی خط لوله در حین تست هیدرواستاتیک

ایــن اتفــاق در ســال 2011 و در یــک سیســتم پایپینــگ جدیــد رخ داده 

اســت. طــول کلــی شــبکه تحــت فشــار در حــدود 24 متــر، قطــر آن 

24 اینــچ و لولــه و اتصــاالت از نــوع Sch.30 بوده انــد. نــوع آزمــون 

هیدروتســت و فشــار تســت 149bar گرفتــه شــده بوده ولی در فشــار 

120bar، یکــی از زانوهــای متصل به شــبکه گســیخته شــده که صدایی 

هماننــد یــک انفجــار کوچک داشــته اســت. متاســفانه در این اتفــاق، به 

علــت فشــار ناشــی از آب بــه ســه نفــر آســیب هایی وارد آمــده اســت.

مثــال شــماره 2: انفجــار مخــزن عمــودی جدیداالحــداث در حیــن تســت 
هیدرواســتاتیک

نبــوده  مشــخص  کامــل  طــور  بــه  حادثــه  ایــن  اصلــی  دلیــل 

در  هیدروتســت  انجــام  کــه  اســت  ایــن  بــر  حــدس  ولــی 

بــوده  علــت  بــر  مزیــد  ســرد  خیلــی  هوایــی  و  آب  شــرایط 

اســت. مهــم  بســیار  تســت  حیــن  در  دمــا  کنتــرل  باشــد. 

مثال شماره 3: انهدام و پرتاب شدن سقف مخزن ذخیره در حین شارژ 
آب
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Test Pressure Hold Time According to: 
ASME B31 )Pressure Piping Code(  & ASME Boiler and 

Pressure Vessel Code



مثال شماره 4: انهدام کامل یک مخزن ذخیره به دلیل تخلیه سریع آب

در هنــگام تخلیــه مخــزن، یکی از پالســتیک های محافظ ســقف، نازل 

ونــت مخــزن را مســدود نمــوده و در نتیجــه در داخــل مخــزن خالء 

ایجــاد شــده اســت. ایــن اتفــاق معمول نبــوده و بنــدرت رخ می دهد.

مثال شماره 5: انهدام کامل یک مخزن ذخیره کروی

ــت آن 2000 مترمکعــب  ــره LNG و ظرفی ــوق جهــت ذخی مخــزن ف

ــوده  ــر ب ــا آب پ ــت آن ب ــط 80% ظرفی ــدام فق ــان انه ــوده و در زم ب

اســت. آخریــن هیدروتســت مخــزن 10 ســال قبــل انجــام شــده 

و پایه هــای نگهدارنــده آن 5 ســال قبــل مــورد بازرســی قــرار 

ــگ زدگــی و خوردگــی  ــاق، زن ــن اتف ــی ای ــل اصل ــد. دلی ــه بودن گرفت

ــس از انهــدام مخــزن، مشــخص  ــوده اســت. پ شــدید پایه هــای آن ب

شــد کــه ضخامــت پایه هــای آن بــه میــزان 8mm کاهــش یافتــه 

ــد  ــت. نبای ــده اس ــاد ش ــاد 10cm2 در آن ایج ــا ابع ــوراخ هایی ب و س

فرامــوش شــود کــه قبــل از اعمــال تســت بــر روی مخــازن قدیمــی، 

بازرســی کامــل چشــمی و NDT در کلیــه قســمت های آن انجــام شــود.

مثال شماره 6: انفجار گیربکس

جهــت تســریع در تخلیــه روغــن یــک گیربکــس، نازل هــای گیج های 

فشــار آن مســدود شــده و نــازل هواکــش آن بــه یــک سیســتم هــوای 

فشــرده بــا فشــار 6bar متصــل گردیــد. در اثــر ایــن فشــار، بدنه گیر 

بکــس منفجــر شــده و ترکش هایــی را بــه اطــراف پرتــاب نمــود کــه 

موجــب آســیب دیدگی تجهیزات و شــبکه لوله کشــی اطــراف گردید.

مثال شماره 7: پرتاب شدن مخرن ذخیره

ایــن اتفــاق در ژانویــه 2006 در چیــن )در بعضــی مقــاالت برزیــل 

ذکــر شــده( و در حیــن تســت نیوماتیــک لوله هــای اطــراف مخــزن 

رخ داده اســت. قبــل از شــروع تســت می بایســت مخــزن بوســیله 

فلنــج کــور )blind flange( از لوله هــا جــدا شــوند، ولــی فقــط 

ــه  ــال دارد ک ــد. احتم ــده بودن ــته ش ــه آن بس ــل ب ــیرهای متص ش

یــک و یــا چنــد عــدد از شــیرها تحــت فشــار تســت تــرک برداشــته 

ــر فشــار  ــز تحــت تاثی ــود مخــزن نی ــذا خ ــا شکســته شــده و ل و ی

تســت قــرار گرفتــه شــده باشــد. در نتیجــه ایجــاد فشــار زیــاد در 

ــته ــزن نتوانس ــیل آن، مخ ــرژی پتانس ــش ان ــزن و افزای ــل مخ داخ

تحمــل الزمــه را داشــته و بــه طــور ناگهانــی از فونداســیون خود جدا 

ــاری  ــاالی ســازه کن ــاب شــده و در ب ــان یــک موشــک پرت و همچن

فــرود آمــده اســت. این مثــال، در مقایســه با تســت هیدرواســتاتیک، 

ــد. ــان می ده ــک را نش ــت نیوماتی ــی از تس ــرات ناش ــزان خط می

امید صنعت - دو ماهنامه علمی،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی
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نشــانی  آتــش  هیدرانــت  از  فــوق،  مخــزن  آب  شــارژ  جهــت 

اســتفاده شــده کــه دبــی باالیــی داشــته اســت. جهــت تخلیــه 

ــده  ــه ش ــر گرفت ــوا در نظ ــه ه ــیر تخلی ــزن، ش ــل مخ ــوای داخ ه

بــوده ولــی بــه دلیــل متناســب نبــودن ظرفیــت خــروج هــوا 

بــا میــزان شــارژ آب، بــه مــرور هــوا در زیــر ســقف مخــزن 

ــقف  ــاب س ــار و پرت ــه انفج ــر ب ــت منج ــده و در نهای ــم ش متراک

بایــد  سیســتم  ونت هــای  و  تخلیــه  سیســتم های  اســت.  شــده 

قبــل از شــروع تســت بدقــت مــورد بازرســی قــرار گیرنــد.



مثال شماره 8: انهدام کامل بخشی از تاسیسات در حین تست نیوماتیک

ایــن اتفــاق در ســال 2009 در چیــن رخ داده و علــت اصلــی آن شکســته شــده یکــی از فلنج هــای متصــل بــه لولــه بــوده اســت. بــه وســعت 

و حجــم خرابی هــا دقــت شــود. فشــار تســت خــط لولــه ای بــه شــکل S باقطــر 36 اینــچ و بــا طــول 900 متــر بــه میــزان 

) 15.6 MPa ( psi 2262 تعیین شده ولی در فشار  )psi ) 12.3 MPa 1784 منفجر شده است.

فهرست منابع:مثال شماره 9: انهدام مخزن ذخیره LPG در حین هیدروتست
1. Handbook of Compressed Gases, Compressed Gas 

Association, Inc. ed. 3, pp. 184, 1990. 

2. Nayyar Piping Handbook

3. ASME B31.3 Chapter VI )345 Testing(

4. http://www.wermac.org

5.http://www.engineering.com/DesignerEdge/De-

signerEdgeArticles/ArticleID/8180/Pneumatic-Test-

ing-of-Pipelines-as-an-Alternative-to-Hydrostat-

ic-Testing.aspx

6. http://www.safteng.net

7. http://austwelding.com.au
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کتـــــــــــاب معرفـــــــــــی 
فرایند برنامه  ریزی استراتژیک

تحلیل ها، گزینه ها، پروژه ها
رودولف گرونیش، ریچارد کوهن/ ترجمه محمدحسین بیرامی

یکــی از اشــتباهات متــداول شــرکت ها ایــن اســت کــه تعــداد زیــادی مســتندات اســتراتژیک ناهماهنــگ  
و حتــی متضــاد دارنــد. ایــن اشــتباه در شــرکت های بــزرگ بیشــتر روی می دهــد، زیــرا مدیــران واحدهــا 
و ســطوح ســازمانی مختلــف مســتندات اســتراتژیک را در زمان هــای متفــاوت و بــا تکیــه بــر نیازهــای 
ــه راه می اندازنــد. هــدف اصلــی نویســندگان ایــن کتــاب ارائــه سیســتم یکپارچــه ای از  بخشــی خــود ب
ــا اســتفاده  ابزارهــای تحلیــل و برنامه ریــزی و ارائــه چشــم انداز کاملــی از برنامه ریــزی اســتراتژیک، ب

از سیســتم همســان اصطالحــات اســت.

جنگ های ارزی
جیمز ریکاردز/ ترجمه حسین راهداری

مولــف کتــاب »جنگ هــای ارزی« کــه ســالیان دراز مشــاور نهادهــای امنیتــی ایــاالت متحــده بــوده اســت، 
ــی به دســت  ــه در دســتگاههای امنیت ــی ک ــی خــود و تجربیات ــش اقتصــادی و مال ــردن دان ــق ک ــا  تلفی ب
آورده، گزارشــی دقیــق از کشــاکش های آشــکار و نهــان کشــورها بــر ســر مســائل ارزی ارائــه می کنــد. 
بــه گفتــه مولــف، ســقوط های مالــی و اجتماعــی بــه دفعــات زیــاد اتفــاق افتاده انــد امــا بــه ســادگی نادیــده 
ــه سیســتم های پیچیــده از  ــخ فراموشــکار اســت و ن ــه تاری ــی ن ــا فرامــوش شــده اند. ول ــه شــده ی گرفت
رفتــاری کــه بایــد انجــام دهنــد، ســر بــاز می زننــد. بازارهــای ســرمایه و ارزهــا، سیســتم های پیچیــده ای 
هســتند و در پایــان ســقوط خواهنــد کــرد مگــر اینکــه مهــار شــوند، بــه قســمت های کوچکتــری شکســته 
شــده و اندازهاشــان کاهــش یابــد. جنگ هــای ارزی در نهایــت جنگــی بــر ســر نقــش و ارزش دالرنــد. 
بــا وجــود ایــن ، بــه دلیــل معرفــی مشــتقات مالــی، اهــرم مالــی بــاال، چــاپ بــی رویــه پــول و تضعیــف 
طــال، دالر ماهیــت تازهــای  پیــدا کــرده اســت. حــاال زمــان ســابق نیســت کــه دالر را نجــات دهنــد و 

زمــان بــرای نجــات دالر نیــز در حــال کوتــاه شــدن اســت.
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کتـــــــــــاب معرفـــــــــــی 
آزادسازی و عملکرد اقتصادی

تجربه های ایران و جهان در زمینه  رقابتی کردن اقتصاد/ موسی غنی نژاد 

مضمــون اصلــی سیاســت های آزادســازی اقتصــادی، در واقــع، ناظــر بــر بــاز کــردن زنجیر هایــی اســت 
کــه دخالــت دولــت، بــه انحــای مختلــف، بــر دســت و پــای فعــاالن اقتصــادی بســته و مانــع شــکل گیری 
بازارهــای رقابتــی شــده اســت. از طریــق بازارهــای رقابتــی اســت کــه تولیــد ثــروت و رفــاه در جامعــه، 
بــه طــور مــداوم، افزایــش می یابــد. کارکردهــای بی بدیــل بــازار رقابتــی، یعنــی اطــالع رســانی صحیــح 
ــرای  ــوی ب ــای ق ــاد انگیزه ه ــران و ایج ــت بازیگ ــش خالقی ــادی، افزای ــع اقتص ــی مناب ــاره کمیاب در ب
تولیــد بیشــتر، سر چشــمه های بــاال رفتــن کارآیــی نظــام تولیــدی و رشــد اقتصــادی اســت. هــر انــدازه  
ــدف  ــد. ه ــه می بینن ــتر لطم ــی بیش ــای حیات ــن کارکرد ه ــود ای ــتر ش ــاد بیش ــی در اقتص ــالت دولت مداخ
آزادســازی اقتصــادی عبــارت اســت از برداشــتن موانــع اســتقرار بازارهــای رقابتــی. بنگاه هــای بــزرگ 
دولتــی کــه اغلــب زیــان ده و ناکارآمــد هســتند و بــا حمایت هــای حکومتــی و ایجــاد شــرایط انحصــاری 

ــد. ــه می دهن ــود ادام ــات خ ــه حی ــبه انحصاری ب و ش

اقتصاد سیاسی مهاجرت نخبگان ایران
سعید خاوری نژاد

مهاجــرت چشــمگیر نخبــگان علمــی ایــران بــه  صــورت مســأله ای نگران کننــده درآمــده و روشــن اســت 
کــه رونــد توســعه دانــش و فنــاوری در کشــورمان از آثــار مخــرب ایــن پدیــده ناگــوار بی نصیــب نمانــده 
ــن  ــت و بنابرای ــده اس ــد جذب کنن ــه مقص ــده ب ــدأ دفع کنن ــت از مب ــای حرک ــه معن ــرت ب ــت. مهاج اس
ــم در  ــه دارد و ه ــور ریش ــک کش ــی ی ــای داخل ــل و زمینه ه ــم در عوام ــگان ه ــرت نخب ــده مهاج پدی

ــی خــارج از کشــور. ــل و زمینه هــای بیرون عوام
ایــن کتــاب بــا عنایــت بــه واقعیــت مطــرح شــده در بــاال، عوامــل اثرگــذار در حــوزه اقتصــاد سیاســی را 
بــر مهاجــرت نخبــگان در کشــور به ویــژه در دهــه 1380 بررســی کــرده اســت. تمرکــز حــوزه بحــث 
ــر بهره گیــری از یــک رویکــرد نظــری مناســب در  ــر ب ــد اث ــر عوامــل اقتصــاد سیاســی و تأکی ــاب ب کت

تحلیــل موضــوع، از ویژگی هــای برجســته ایــن کتــاب اســت.
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معرفی و بررسی سیستم های تایمینگ متغیر سوپاپ
آرمین نصیرپور ناوه کش

گروه مکانیک، دانشکده فنی مهندسی
واحد تهران غرب دانشگاه آزاد اسالمی

 تهران، ایران

چکیده :
های  چهارزمانه روش  درونسوز  موتورهای  کارکرد  در  بهبود  برای 

گوناگونی وجود دارد و شرکت های خودرو سازی هرکدام با توجه به 

نظر تیم طراحی شان، روشی را برای ارتقای محصول شان انتخاب می 

کنند که یکی از آن ها استفاده از سیستم تایمینگ )VVT ( متغیر است 

که هر شرکت خودروسازی، خود روشی متفاوت را برای ساخت این 

مکانیزم ها که در تایمینگ موتورها تغییر ایجاد می کنند، به کارگرفته 

اند. در سیستم ونوس بی ام دابلیو ، با یک سری تغییرات در سیستم 

یا در بعضی دیگر  اجرا است.  قابل  این مکانیزم  روغنکاری موتور، 

ازمکانیزم ها، برای تغییرات در تایمینگ از میل بادامک های متفاوتی 

استفاده می کنند که این مورد دارای مزایا و مشکالتی است، از جمله 

افزایش راندمان موتور فقط در دورهای باال و عمال در دورهای آرام و 

میانی نتیجه منفی دارد. هدف از این پژوهش ارائه ی یک جمع بندی 

از این مکانیزم ها و تشریح کارکرد هر یک از اجزای تشکیل دهنده 

شان است. بر اساس مطالعات پیشین مشخص شد که در موتورهای 

دارای سیستم تایمینگ متغیر بدون افزایش مصرف سوخت، راندمان 

افزایش یافته و گشتاور بیشتری تولید می شود. 

کلمات کلیدی: 
میل  ونوس،  سیستم  متغیر،  تایمینگ  سیستم  راندمان،  افزایش 

بادامک، موتور چهار زمانه.

مقدمه :
و  رفت  چهارزمانه  درونسوز  موتورهای  کار  طرز  پژوهش  این  در 

برگشتی شرح داده شده است و همینطور معرفی سیستم تایمینگ 

تایمینگ  سیستم  موتورها.  راندمان  بر  سیستم  این  تاثیر  و  متغیر 

ام  بی  در خودروهای  ونوس  مانند  دارد  متفاوتی  های  گونه  متغیر 

دابلیو که این شرکت در سال 1992 برای اولین بار از آن استفاده 

کرد و سیستم وریو کم در خودروهای پورش  که هدف همگی آن  

خودروها  موتور  در  تر  بیش  گشتاور  تولید  و  راندمان  افزایش  ها 

است. این سیستم ها در دورهای متفاوت، میان چرخش میل بادامک 

و میل لنگ تغییر زاویه ای ایجاد می کنند 

که باعث آوانس  و ریتارد  در سوپاپ ها می شود، در واقع در زمان 

باز و بسته شدن سوپاپ ها و همینطور در مدت زمان باز یا بسته 

ماندن آن ها تاثیر می گذارد که همه این تغییرات سبب می شود. 

این  تمامی  و  کند  کار  خود،  حالت  ترین  بهینه  در  همیشه  خودرو  موتور 

موارد نشان از برتری و مقرون به صرفه بودن خودروهایی با این سیستم 

نسبت به موتورهای معمولی  است.

روش کار موتورهای درونسوز چهارزمانه رفت و برگشتی :
در این گونه موتورها پیستون و میل لنگ به واسطه شاتون با یکدیگر در 

ارتباط اند و از آن جا که پیستون دارای حرکت رفت و برگشتی است، این 

حرکت توسط شاتون به میل لنگ منتقل می شود و میل لنگ را به حرکت 

لنگی وامیدارد. دو وضعیت نقطه مرگ باال )TDC ( و نقطه مرگ پایین ) 

BDC( درهر پیستون موجود است؛ با در نظر داشتن همین ترتیب، حجم 

سیلندرها به کم ترین و بیش ترین میزان خود می رسند. مراحل کاری 

موتور چهار زمانه به ترتیب: مکش، تراکم، انفجار و تخلیه هستند که به 

همین ترتیب در زیر بررسی شده است.]1[ و ]4[ 

مکش:
 شروع این مرحله به گونه ای است که پیستون در نقطه مرگ باال قرار دارد 

و در انتهای این مرحله پیستون در نقطه مرگ پایین است. در بازه زمانی ای 

که پیستون در حال طی کردن این مسیر است مخلوط هوا و سوخت به درون 

سیلندر کشیده می شود. برای این که جرم بیش تری از این مخلوط وارد 

سیلندر شود، اندکی پیش از شروع این مرحله سوپاپ سوخت باز شده و 

اندکی پس از به پایان رسیدن آن، بسته می شود]1[.
  

تراکم: 
در هنگام شروع این مرحله، پیستون در نقطه مرگ پایین است و در انتهای 

این مرحله، پیستون در نقطه مرگ باال است. در سیلندری که مرحله تراکم 

در حال رخداد است، همه سوپاپ های این سیلندر به حالت بسته در

می آیند در نتیجه مخلوط سوخت و هوای درون سیلندر توسط حرکت 

پیستون از پایین به باال فشرده شده، در واقع فشار درون سیلندر باال رفته ]1[.
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انفجار: 
در ادامه ی انتهای مرحله پیش که پیستون به باالترین نقطه رسید و 

فشار درون سیلندر را باال برد، شمع جرقه می زند و مخلوط سوخت 

را  است  رسیده  خود  حرارت  نقطه  باالترین  به  که  را  اکسیژن  و 

می سوزاند، سپس مرحله انفجار شروع می  شود و در نتیجه ی نیروی 

تولید شده از این انفجار، پیستون به سمت پایین رانده شده، یعنی 

از نقطه مرگ باال به نقطه مرگ پایین رانده می شود. در پایان این 

مرحله، یعنی در نزدیکی مرگ پایین پیستون سوپاپ دود باز شده ]1[.

تخلیه: 
در ابتدای این مرحله، که همان انتهای مرحله پیشین است و پیستون 

در نقطه ی مرگ پایین قرار دارد و سوپاپ های دود در حالت باز 

بیرون  به محیط  اینکه فشار درون سیلندر نسبت  به دلیل  هستند، 

از  احتراق  از  حاصل  محصوالت  از  مقداری  است،  بیشتر  سیلندر 

رساندن  اتمام  به  برای  پیستون  که  هنگامی  و  شده  خارج  سیلندر 

مرحله تخلیه از نقطه مرگ پایین به نقطه مرگ باال می رود، باقیمانده 

محصوالت حاصل از احتراق را از محفظه سیلندر به بیرون می راند ]1[.

البته باز و بسته شدن سوپاپ ها به همین سادگی که توضیح داده 

هرکدام  و  است  خاصی  ریتم  دارای  ها  آن  کار  بلکه  نیست،  شد 

ایفا کند و نکته مهم  باید در بازه زمانی خاص خود، نقش خود را 

قرار  کار  کجای  در  ای  لحظه  چه  در  که  است  همین  درست  هم 

راندمان  در  زیادی  تاثیر  که  هاست  آن  کاری  ریتم  زیرا  دارند 

شرکت  برخی  راندمان،  افزایش  بحث  ادامه  در   .]3[ دارد  موتور 

تایمینگ موتور خودروهایشان ایجاد کرده  ها تغییراتی در سیستم 

اند و به جای استفاده از سیستم تایمینگ ساده از سیستم تایمینگ 

متغیر در موتور خودروهایشان سود برده اند ]1[و ]1[. در سیستم 

سوپاپ  تعداد  افزایش  خاطر  به  جدیدتر  خودروهای  موتوری 

تعبیه  ای  جداگانه  بادامک  میل  ها  سوپاپ  از  دسته  هر  برای  ها، 

شده، یعنی یک میل بادامک برای سوپاپ های سوخت و یک میل 

بادامک برای سوپاپ های تخلیه طراحی شده. برخی شرکت های 

خودروسازی مانند پورش و بی ام دابلیو هرکدام سیستم تایمینگ 

را  خود  خاص  کاری  مکانیزم  هرکدام  که  کرده  طراحی  متغییری 

.]2[ شده]1[و  داده  توضیحاتی  ها  آن  به  راجع  ادامه  در  و  دارند 

سیستم تایمینگ متغیر وریو کم  در پورش:
در خودروی پورش مدل 911 تنها سوپاپ های سوخت هستند که 

به  موتور  دور  که  هنگامی  شد؛  خواهند  تایمینگ  در  تغییر  دچار 

1300 دور بر دقیقه برسد، تایمینگ سوپاپ های ورودی 25 درجه 

تغییر می کند و باعث می شود که فضای درون سیلندر بهتر پر یا 

تخلیه شود. پس از آنکه دور موتور به 5520 درور بر دقیقه برسد 

تغییر  درجه  یعنی 25  بازگشته،  اول  حالت  به  ها  تایمینگ سوپاپ 

راندمان  و  کارکرد  و  برسد  اول خود  جایگاه  به  تا  عکس می دهد 

موتور را در دورهای باالتر در بهترین وضعیت قرار دهد ]1[.

سیستم تایمینگ متغییر ونوس در خودروهای بی ام دابلیو:
این سیستم در موتور خودروهای بی ام دابلیو تعبیه شده و اولین بار 

در سال 1992 بود که خودروهای سری 5 این شرکت از این سیستم 

بهره بردند. طرز کار این سیستم به طور کلی به این شکل است که 

در دور موتورهای خاص و تعریف شده، زاویه چرخش میل بادامک 

نسبت به میل لنگ را تغییر می دهد. در این سیستم تغییرات تایمینگ 

بر روی میل بادامک ورودی است. در ادامه اجزا تشکیل دهنده این 

سیستم و روش کار آن ها گفته شده است. این سیستم دارای یک شیر

 الکترو مغناطیسی، یک چرخ دنده واسطه میان میل بادامک ورودی 

آن  است.  نازک  پیستون  یک  و  ورودی  بادامک  میل  زنجیر  و چرخ 

مستقیم  های  دنده  دارای  اش  داخلی  قسمت  از  واسطه  دنده  چرخ 

است که از همان قسمت با میل بادامک در ارتباط است و نسبت به 

بیرونی دارای دنده های مارپیچ  از قسمت  آن حرکت طولی دارد و 

است که با چرخ زنجیر میل بادامک درگیر است و این حرکت طولی 

توسط همان پیستون نازک که نام برده شد، ایجاد می شود به طوری 

که در جلو و پشت این پیستون دو سوراخ کوچک برای جریان روغن 

موجود است و این جریان روغن توسط همان شیر الکترو مغناطیسی 

هدایت و کنترل می شود و میزان جریان آن توسط کامپیوتر خودرو 

چرخ  رفتن  عقب  یا  جلو  به  که  چقدر  هر  شود.  می  گیری  اندازه 

فرمان  الکترومغناطیسی  شیر  به  خودرو  کامپیوتر  باشد،  نیاز  دنده 

هدایت روغن به مسیر مورد نظر را صادر می کند و با حرکت رو به 

جلو یا عقب، تایمینگ میل بادامک نسبت به میل لنگ تغییر می کند 

و سوپاپ ها را در شرایط مورد نظر دچار آوانس یا ریتارد می کند.
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این سیستم در دورهای پایین، متوسط و باال کارکردی متفاوت دارد. 

در دور آرام یا حالت درجا کار کردن موتور خودرور، سوپاپ های 

ورودی را دچار ریتارد می کند. 

پاین سیستم در دورهای پایین، متوسط و باال کارکردی متفاوت دارد. در 

دور آرام یا حالت درجا کار کردن موتور خودرور، سوپاپ های ورودی 

را دچار ریتارد می کند. در دور متوسط چرخ دنده واسطه با تغییر مکان 

و قرار گیری در جایگاه مناسب خود، میل بادامک ورودی را نسبت میل 

این  که  آوانس شده  دچار  ها  سوپاپ  که  دهد  می  قرارا  حالتی  در  لنگ 

باعث می شود در دورهای میانی حجم درون سیلندر، از مخلوط سوخت و 

هوا، بهتر پر شده و در نتیجه گشتاور بیش تری تولید کند، گذشته از این 

موارد، به چرخش بیش تر دودهای خروجی در محفظه ی سیلندر کمک 

نسوخته  هیدروکربورهای  میان  واکنش  به  منجر  نهایت  در  که  شود  می 

با اکسیژن شده و فرآیند احتراق کامل صورت بگیرد و میزان آالیندگی 

دودهای خروجی به کم ترین میزان خود می رسد. در دور باال دنده واسطه 

به جایگاه اول تغییر مکان می دهد و سوپاپ های خروجی با تاخیر باز می 

شوند که نتیجه آن تولید قدرت بیش تر می شود. این گونه سیستم های 

تغییرات تایمینگ  بر روی موتور خودروهایی همچون بی ام دابلو قابلیت 

نصب دارند به دلیل اینکه دارای میل بادامک های مجزا در سر سیلندر 

هستند، البته در موتورهای معمولی نیز قابلیت تغییر تایمینگ وجود دارد، 

مثال می توان از میل بادامک هایی بنام فول ریس بهره برد اما این تیپ 

افزایش می دهند و در  را  بازده موتور  باال  بادامک ها فقط در دورهای 

دورهای آرام و متوسط باعث ضعف در کارکرد موتور می شوند]1[و ]2[.

نتایج :
با تعبیه سیستم های تایمینگ متغیر در موتور خودروهایی که استاندارد الزم 

برای نصب این مکانیزم را دارا هستند می توان بدون باال بردن مصرف 

و  نمود  تولید  تری  بیش  گشتاور  و  برد  باالتر  را  موتور  راندمان  سوخت، 

این بهبود وضعیت کارکرد موتور در بعضی سیستم های تایمینگ متغییر، 

مانند ونوس که در خودروهای بی ام دابلیو موجود است، به صورت دِائمی 

دیگر  از  است؛  دارا  را  تایمینگ  تغییر  قابلیت  دورها  تمام  در  زیرا  است 

مزایای آن می توان به کاهش آالیندگی های حاصل از احتراق اشاره کرد.

فهرست منابع :
در  سوپاپ  متغیر  بندی  زمان  سیستم  بررسی  م.  دار،  خیام   .]1[

خودرو.

]2[.  اخوان، ن. )1395(. بررسی عملکرد سیستم های زمان بندی 

متغیر سوپاپ های VVT و مقایسه آن در خودروهای BMW، تویوتا 

.EF7 و خودرو ملی

م.  رفعت،  محمدی، س.  ملک  شهیر  آزادی، ش.  ر.  کاظمی،   .]3[

داخلي  احتراق  موتور  يك  حجمي  راندمان  سازی  بهینه   .)1390(

مجهز به سیستم تايمینگ متغیر سوپاپ ها  با استفاده از الگوريتم 

ژنتیک.

يك  ساخت   و  طراحي   .)1392( ع.  رشیدی،  ح.  خدادادی،   .]4[

هوشمند موتور احتراق داخلي بدون میل بادامك با سوپاپ. 

  

]5[. محمدی، م. )1391(. کاهش گازهای آالینده و ذرات خروجی از 

اگزوز خودرو توسط فن آوری زمان بندی متغیر سوپاپ ها.
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مبدل حرارتی با بهره وری انرژی
برای سیستمهای تهویه 

سهیل آقاکاظم جوراب باف   
گروه مکانیک، دانشکده فنی مهندسی

واحد تهران غرب دانشگاه آزاد اسالمی
 تهران، ایران

چکیده  :
این مقاله به بررسی مبدل حرارتی هوا-آب با پره های طولی در امتداد جهت 

جریان هوا می پردازد که ابزار مناسبی برای کاهش افت فشار در سیستم 

های تهویه مکانیکی در مقایسه با کویل های گرمایشی مرسوم هستند.

بدین منظور، محاسبات تئوری با در نظر گرفتن افت فشار و انتقال حرارت 

انجام گرفته و نتایج حاصل با اندازه گیری ها مقایسه می شوند. نتایج حاکی 

از آن بود که مبدل حرارتی پره ای طولی با 30 پره که به صورت شعاعی 

قرار گرفته و با طول کلی 830 میلی متر، جریان گرما را همانند یک کویل 

گرمایشی مرسوم منتقل می کند )     125(. افت فشار تنها حدود 60-70 

درصد است؛ بنابراین می توان به کاهش 40-30 درصدی دست یافت. 

عالوه بر این انتظار می رود که مبدل حرارتی پره ای طولی به دلیل وجود 

انتقال حرارت جریان ناهمسو برای سیستم های گرمایشی دما پایین 

مناسب تر باشد. عیب اصلی این مبدل ها طول بیشتر آن هاست. با قرار 

دادن این مبدل در یک مجرای خاموش کننده  می توان این عیب را جبران 

کرد و بنابراین بازدهی انرژی سیستم تهویه ی مکانیکی را افزایش داد.

کلیدواژه ها : 
مکانیکی؛  تهویه  سیستم  انرژی؛  بازدهی  هوا-آب؛  حرارتی  مبدل 

کاهش افت فشار، مبدل حرارتی جریان ناهمسو؛ سیستم گرمایشی 

دمای پایین؛ مجرای خاموش کننده.

مقدمه :
در سیستم های تهویه ی مکانیکی امروزی، کویل های گرمایشی سرمایشی 

شامل لوله هایی هستند که در آن ها آب گرمایشی سرمایشی مرتبا در 

جهت عمود بر جریان هوا گردش دارد )شکل 1 را ببینید(. این لوله ها به 

پره هایی مجهز می شوند تا سطح انتقال حرارت و بنابراین جریان گرما 

افزایش یابد.در شکل1، پره ها در یک ردیف قرار گرفته اند. این مورد 

یک مبدل حرارتی جریان متقاطع  را ارائه می دهد. در موارد دارای چند 

الیه لوله بسته به سیم کشی هیدرولیکی، مبدل حرارتی جریان متقاطع 

اتفاق می افتد.

125 WHR شکل1. کویل گرمایشی

مزیت این نوع کویل گرمایشی، نیاز به فضای کم بوده و به همین دلیل 

است که این تکنولوژی کاربردهای فراوان پیدا کرده است. با این 

وجود یکی از معایب آن، دوره های زمانی کوتاه برای انتقال حرارت 

است. برای سرعت جریان هوای m/s 2 و طول پره ی cm 4، هوا 

تنها برای 0/02 ثانیه با سطح گرمایشی در تماس است. بنابراین به 

دانسیته ی باالی پره ها و اختالف دمای زیاد نیاز است. این امر منجر 

به افت فشار زیاد در سمت هوا و دمای باالی سیستم در سمت آب 

گرمایشی منجر می شود. دمای زیاد آب گرمایشی که در کویل¬های 

گرمایشی متداول مورد نیاز است برای سیستم های گرمایشی دمای 

بازدهی  به  رسیدن  برای  مثال  نیست.بعنوان  مناسب  مدرن  پایین 

باال، بویلرهای کمپرسور به آب گرمایشی حدود 55 درجه  انرژی 

سانتیگراد / 40 درجه سانتیگراد )رایاتورها( و پمپ های گرمایشی 

به آب گرمایشی حدود 35 درجه سانتیگراد/ 28 درجه سانتیگراد 

امروزی  مرسوم  گرمایشی  های  کویل  دارند.  نیاز  کف(  )گرمایش 

درجه   60-80 ی  محدوده  در  باال  دمای  گرمایشی  آب  نیازمند 

سانتیگراد هستند. با این وجود باالترین دمای مورد نیاز، تعیین کننده 

ی دمای آب گرمایشی است که توسط ژنراتور گرما فراهم می شود.

هدف :
کند می  تحلیل  را  طولی  های  پره  با  حرارتی  مبدل  یک  مقاله  این 

)شکل 2 و 3(. پره ها )5( در یک مجرای هوا )2( یا یک مجرای خاموش 

کننده )6( چیده می شوند و موازی با جهت جریان هوا )1( کار می کنند.

ــه ی گرمایشــی  بدیــن ترتیــب آب گرمایشــی مــی توانــد درون لول

و  کــرده  حرکــت   )3( هــوا  جریــان  مخالــف  جهــت  در   )4(

بنابرایــن یــک مبــدل حرارتــی جریــان ناهمســو ایجــاد نمایــد.
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شکل 2. مبدل حرارتی پره ای طولی با پره های شعاعی

ــی کــه در یــک مجــرای خامــوش  ــره ای طول ــی پ شــکل3. مبــدل حرارت

کننــده جایگــذاری شــده اســت

البتــه مــی تــوان پره هــا را در کنــار یکدیگر بــه صورت پهلــو به پهلو 

قــرار داد )شــکل 5( و ســپس درون یــک مجــرای خامــوش کننــده 

ی مســتطیلی )شــکل 6( یــا میراگــر طبقــه ای )شــکل 8( جایگــذاری 

کــرد. بــرای بهبــود انتقــال حــرارت مــی تــوان پره هــا را بــه صورت 

مارپیــچ مرتــب کــرد و ناپیوســتگی هایــی بیــن آنــان ایجــاد نمــود.

شکل 4. مجرای خاموش کننده ی مستطیلی با پره های شعاعی

شکل 5. مبدل حرارتی پره ای طولی با پره های مجاور

شکل 6. مجرای میراگر صوت با پره های مجاور )پهلو به پهلو(

اصــل جریــان ناهمســو دارای مزیت آب گرمایشــی دمای پاییــن بوده و 

بنابرایــن مطابقت بهتری با سیســتم های گرمایشــی دمــای پایین دارد.

عــالوه بــر ایــن گمــان مــی رود کــه تحــت شــرایط هدایــت حــرارت 

یکســان، افــت فشــار در ســمت هــوا کمتــر باشــد زیــرا پــره هــا از هــم 

جداتــر هســتند. بنابرایــن مبدل حرارتی پــره ای طولــی از نظر بازدهی 

در ســمت هــوا )افــت فشــار کمتــر( و ســمت آب )پمــپ هــای گرمــای 

ــا بویلرهــای کمپرســور قابــل کاربــرد( دارای مزیــت  دمــای پاییــن ی

اســت. بــا ایــن وجــود احتمــاال بهینــه ســازی همزمــان ایــن دو مزیــت 

امــکان پذیــر نخواهــد بــود و باید مصالحــه ای بین آنان صــورت گیرد.

مزایــای گرمایــش هــوا بــرای ســرمایش هوا نیــز وجــود دارد. در اینجا 

دمای باالتر آب سرمایشــی منجر به عملکرد موثرتر از طریق اســتفاده 

ی بیشــتر از ســرمایش آزاد یا بازدهی باالتر ماشین سرمایش می شود.

یکــی از معایــب مبــدل حرارتــی پــره ای طولــی، افزایــش طــول کلــی 

آن اســت؛ ایــن موضــوع در سیســتم هــای تهویــه ی مکانیکــی تاکنــون 

شــناخته نشــده اســت.

بــرای جبــران عیــب افزایــش طــول کلــی مــی تــوان مبــدل حرارتــی 

را در حجــم هایــی نظیــر مجــرای خامــوش کننــده قــرار داد )شــکل 

3 و 11 را ببینیــد(. ایــن راهــکار بــرای سیســتم هــای تهویــه ی 

کوچکتــر نظیــر ســاختمان هــای مســکونی یــا کویــل هــای گرمایشــی 

ــکونی  ــای غیرمس ــاختمان ه ــر س ــزات RLT بزرگت ــزی در تجهی مرک

مناســب اســت. ســنجش هــای صوتــی اولیــه نشــان مــی دهنــد کــه پره 

هــای طولــی ســبب بدتــر شــدن افــت جایگــذاری مجــرای خامــوش 

کننــده نمــی شــود بلکــه آن را کمــی بهبــود مــی بخشــد. جایگــذاری 

ــت. ــده اس ــان داده ش ــکل 4 نش ــتطیلی در ش ــرای مس ــک مج در ی
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شکل 8. میراگر طبقه ای با پره های مجاور )پهلو به پهلو(

جریان گرما و افت فشار محاسبه شده : 
تحلیــل هــای زیــر منحصــرا بــرای پــره هــای شــعاعی و جایگــذاری 

در یــک مجــرای خامــوش کننــده )شــکل 3 را ببینیــد( اســت. 

ای  پــره  حرارتــی  مبــدل  مزیــت  تیئوریــک  ارزیابــی  بــرای 

طولــی، محاســباتی ارائــه مــی شــود کــه از روش هــای مبــدل 

هــای حرارتــی دو لولــه ای پــره ای طولــی پیــروی مــی کننــد.

براســاس تحلیــل هــای فصــل4 از روش هــا و معــادالت بــرای 

محاســبه جریان گرما Q  و افت فشــار در ســمت هوا          اســتفاده 

مــی شــود. ایــن مرجــع تمام انــواع جریــان )الیــه ای، گــذرا و آشــفته( 

ــف  ــج مطالعــات مختل ــرار داده و براســاس نتای را تحــت پوشــش ق

ــی شــوند، در شــکل 9  ــر مطــرح م اســت. محاســبات در بخــش زی

انــدازه گیــری هــای گرافیکــی بــرای یــک مبــدل حرارتــی پــره ای 

طولــی در یــک مجــرای هــوا ارائــه شــده اســت.

شکل 9. بعدگذاری مبدل حرارتی پره ای طولی در مجرای هوا

جریان گرمای انتقالی به صورت زیر محاسبه می شود:
در رابطه فوق:

Q  برحسب W : جریان گرمای آب-هوا
)U برحسب W/m2K( : ضریب انتقال حرارت کلی آب-هوا

A برحسب m2 : سطح انتقال حرارت در وجه هوا
               برحسب K : اختالف دمای لگاریتمی آب-هوا

غیرخطــی  تغییــر  بــا  مواجهــه  در  لگاریتمــی  دماهــای  اختــالف 

ــای  ــد. داده ه ــی افت ــاق م ــی اتف ــدل حرارت ــول مب ــق ط ــا از طری دم

و  بیــن ورودی  میانگیــن  دمــای  در  و ســیال  مــاده  بــه  مربــوط 

خروجــی تعریــف مــی شــوند. ایــن ســاده ســازی بــرای توســعه 

ی مفهــوم قابــل قبــول اســت. عــدم قطعیــت کمتــر از 3 درصــد 

ــرد. ــازی ک ــبیه س ــده ش ــوان در آین ــی ت ــزوم م ــورت ل ــت. در ص اس

ضریــب انتقــال حــرارت کلــی U  بــه صــورت زیــر محاســبه مــی شــود:

در رابطه فوق:

     ؛ دون واحــد: بازدهــی کلــی انتقــال حــرارت )لولــه + پره¬هــا(

انتقــال حــرارت وجــه هــوا     )برحســبW/m2K( : ضریــب 

      )بــر حســب W/m2K( : ضریــب انتقــال حــرارت در وجــه آب

             )برحســب W/mK( : هدایــت حرارتــی لولــه ی آب و پــره ها

L برحسب m : طول لوله ی آب پره دار

ــره هــا و  ــرای بخشــی از ســطح پ ــره( ب ــه + پ )لول بازدهــی کل

کاهــش دمــای ناشــی از ارتفــاع پــره در مقایســه بــا کاهــش دمــای 

ناشــی از لولــه ی آب محاســبه مــی شــود. ایــن پارامتــر بــه صــورت 

زیــر محاســبه مــی شــود:

در رابطه فوق:

A_f برحسب m2 : مساحت سطح پره های متصل شده
       ؛ بدون واحد : بازدهی پره ها

ضرایب انتقال حرارت            از عدد ناسلت ویژه Nu محاسبه

 می شوند.
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در رابطه فوق:

λ برحسب )W/)mK : هدایت حرارتی

De برحسب m2 : قطر معادل

عــدد ناســلت معمــوال براســاس نــوع جریــان یعنــی الیــه ای، گــذرا 

و آشــفته متفــاوت اســت. 

افــت فشــار بــرای ســمتی کــه بــا هــوا مواجــه اســت محاســبه مــی 

شــود. افــت فشــار کل         شــامل چندیــن بخــش اســت:

λ   برحسب Pa : افت فشار کلی در سمت مواجه با هوا

λ   برحســب Pa : افــت فشــار لولــه ی پــره دار و ســطح داخلــی 

مجــرا

λ       برحســب Pa : افــت فشــار ناشــی از جریــان در برابــر وجــه 

ــره مجاور پ

              برحســب Pa : افــت فشــار ایجادشــده در لولــه هــا کــه بــه 

جریــان آب اجــازه ورود و خــروج مــی دهد.

        برحسب kg/m3 : دانسیته هوا )وابسته به دما(

        برحسب m/s : سرعت جریان هوا

        ؛ بــدون واحــد : فاکتــور اصطــکاک لولــه ی پــره دار و ســطح 

داخلــی مجــرا

           ؛ بــدون واحــد : مجمــوع ضرایــب مقاومــت بــرای جریــان 

برخــوردی بــه وجــه پــره ی مجــاور

ــرای ســازه  ــب مقاومــت ب ــدون واحــد : مجمــوع ضرای             ؛ ب

در لولــه هــا کــه منجــر بــه ورود و خــروج جریــان آب مــی شــود.

فاکتور اصطکاک      لوله ی پره دار برای لوله های هموار 

هیدرولیک به صورت زیر محاسبه می شود:

برای جریان الیه ای با

برای جریان گذرا با   

اســتفاده  بــا    Rep رینولــدز عــدد  کــه  داشــت  یــاد  بــه  بایــد 

از  کــه  گــردد  مــی  محاســبه  متفــاوت  معــادل  قطــر  یــک  از 

مــی  اســتفاده  نیــز  حــرارت  انتقــال  محاســبات  بــرای  آن 

شــود زیــرا ســطح داخلــی مجــرا در نظــر گرفتــه مــی شــود.

جریان گرما و افت فشار اندازه گیری شده :
ــت فشــار  ــا و اف ــان گرم ــبات، جری ــردن محاس ــور چــک ک ــه منظ ب

انــدازه گیــری شــد. بــا توجــه بــه امکانــات تولیــدی موجــود حداکثــر 

ــه  ــرد. ب ــم کاری ک ــی لحی ــه ی مس ــوان روی لول ــی ت ــره را م 18 پ

ــده و  ــد ش ــره تولی ــا 12 و 18 پ ــه ب ــه ی اولی ــل دو نمون ــن دلی همی

ــی  ــای حرارت ــکل 10(. مبدل¬ه ــت )ش ــرار گرف ــش ق ــورد آزمای م

پــره ای طولــی درون یــک مجــرای خامــوش کننــده  بــا طــول 

90 ســانتی متــر و قطــر DN 125 قــرار داده شــدند )شــکل 11(.

بنابرایــن طــول نمونــه هــای اولیــه 83/5 ســانتی متــر در نظــر گرفته 

شــد. بــه دلیــل محدودیــت هــای تولیــد، هــر نمونــه متشــکل از دو 

ــره هــای هــر دو  ــد. پ ــچ شــده ان ــه یکدیگــر پی بخــش اســت کــه ب

بخــش در یــک راســتا قــرار دارنــد. مهــم تریــن داده هــا ی هندســی 

بــرای مبــدل هــای حرارتــی مــورد بررســی در جــدول1 نشــان داده 

شــده اســت. از آنجایــی کــه پــره هــا از جنــس مــس هســتند ارتفــاع 

آن هــا را مــی تــوان 42 میلــی متــر انتخــاب کــرد. بدیــن طریــق پــره 

هــا تقریبــا ســطح داخلــی مجــرای خاموش¬کننــده را لمس مــی کنند. 

بازدهی کلی لوله ی پره دار       همچنان بین 95-90 درصد اســت. 

افــت فشــار و جریــان گرمای یک کویل گرمایشــی مرســوم بــه عنوان 

یــک سیســتم مرجــع انــدازه گیــری مــی شــود )شــکل 1 را ببینیــد(.

مقادیــر گــزارش شــده در جــدول 1 در مجموعه ی آزمایشــگاهی شــکل 

12 انــدازه گیــری شــده اســت.

شکل 10. نمونه های اولیه ی تست شده با 12 )چپ( و 18 )راست( پره
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شکل 11. نمونه ی اولیه ی جایگذاری شده در مجرای خاموش کننده

جــدول 1. داده هــای هندســی هــر دو نمونــه ی اولیــه ی مبــدل  حرارتــی 
پــره ای طولــی

جدول 2. مقادیر اندازه گیری شده و تجهیزات اندازه گیری

شکل 12.  قرار دادن سنسورهای اندازه گیری جدول2 در مجموعه ی 
آزمایشگاهی

مقایسه محاسبات و اندازه گیری ها :
بــه منظــور تعییــن قابلیــت کاربــرد معــادالت بــرای جریــان گرمــا 

و افــت فشــار، نتایــج ایــن محاســبات بــا انــدازه گیــری هــای انجــام 

شــده مقایســه مــی شــود. البتــه واضــح اســت کــه انــدازه گیــری هــا 

ــدازه گیــری  کمیــت هــای  دارای عــدم قطعیــت هســتند. دقــت ان

ــرای  ــن ب ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــده اس ــدول 2 آورده ش ــف در ج مختل

قابــل قبــول ســاختن انــدازه گیــری هــا، جریــان گرمــای نشرشــده 

توســط ســمت آب        و جریــان گرمــای جــذب شــده توســط ســمت 

هــوا         مــورد مقایســه قــرار مــی گیرنــد. اگــر مقادیــر مربــوط 

ــدازه گیــری هــا دقیــق باشــند رابطــه ی  ــه مشــخصات مــاده و ان ب

زیــر برقــرار اســت:

ــی  ــدل حرارت ــوم و مب ــی مرس ــل گرمایش ــرای کوی ــرط ب ــن ش ای

ــدل  ــرای مب ــت. ب ــرار اس ــا برق ــره تقریب ــا 18 پ ــی ب ــره ای طول پ

دارای 12 پــره انحــراف هایــی مشــاهده مــی شــود. مشــخص 

شــد کــه یــک پروفیــل دمــا  در بــاالی ســطح مقطــع مجــرا 

ــه  ــای مربوط ــی، دم ــوای خروج ــای ه ــور دم ــده و سنس ــاد ش ایج

را انــدازه گیــری نکــرده اســت. ایــن اشــتباه اصــالح گردیــد.

ــره  ــی پ ــدل حرارت ــه مب ــت ک ــر گرف ــد در نظ ــن بای ــر ای ــالوه ب ع

ــه  ــر ب ــر منج ــن ام ــت. ای ــش مجزاس ــکل از دو بخ ــی متش ای طول

بهبــود انتقــال حــرارت و در نتیجــه افزایــش دمــا مــی شــود زیــرا 

ــه ای توســط گــپ )شــکاف( منحــل مــی شــود. ــه ی مــرزی الی الی

ــی  ــدل حرارت ــرای مب ــری هــا ب ــدازه گی مقایســه ی محاســبات و ان

پره ای طولی با 12 و 18 پره در شــکل 13 نشــان داده شــده اســت.

ــده  ــان داده ش ــن نش ــه چی ــورت نقط ــه ص ــا ب ــری ه ــدازه گی  ان

انــد. نــوار هــای خطــا  بیانگــر عــدم قطعیــت انــدازه گیــری 

هــا هســتند. میــزان خطــا بــرای افــت فشــار بســیار کوچــک 

ــه  ــده ب ــام ش ــبات انج ــت. محاس ــان دادن نیس ــل نش ــوده و قاب ب

ــرایط  ــد.  ش ــده ان ــان داده ش ــرام نش ــر در دیاگ ــط پ ــورت خ ص

ــت. ــده اس ــان داده ش ــکل نش ــه در ش ــرای مقایس ــز ب ــرزی نی م

29



شــکل 13. مقایســه ی مvادیــر محاســبه شــده و انــدازه گیــری شــده ی 
جریــان گرمــا و افــت فشــار بســته بــه جریــان حجمــی هــوا بــرای مبــدل 

حرارتــی طولــی بــا 12 و 18 پــره

ــی  ــان جرم ــی را در جری ــای انتقال ــان گرم ــی، جری ــرام باالی دیاگ

ثابــت آب بــا تغییــر جریــان حجمــی هــوا نشــان مــی دهــد. جریــان 

گرمــای انتقالــی بــا افزایــش جریــان حجمــی هــوا و تعــداد پــره هــا 

افزایــش مــی یابــد. شــیب منحنــی هــای محاســباتی دارای تغییــرات 

ــه  ــت ک ــی اس ــادالت مختلف ــی از مع ــر ناش ــن ام ــت. ای ــدی اس تن

ــه ای، گــذرا و آشــفته( اســتفاده  ــاوت )الی ــان هــای متف ــرای جری ب

شــده اســت.دیاگرام باالیــی، جریــان گرمــای انتقالــی را در جریــان 

جرمــی ثابــت آب بــا تغییــر جریــان حجمــی هــوا نشــان مــی دهــد. 

جریــان گرمــای انتقالــی بــا افزایــش جریــان حجمــی هــوا و تعــداد 

پــره هــا افزایــش مــی یابــد. شــیب منحنــی هــای محاســباتی دارای 

تغییــرات تنــدی اســت. ایــن امــر ناشــی از معــادالت مختلفــی اســت 

کــه بــرای جریــان هــای متفــاوت )الیــه ای، گذرا و آشــفته( اســتفاده 

شــده اســت.اندازه گیــری هــا و محاســبات تطابــق بســیار خوبــی بــا 
یکدیگــر دارنــد. 

در مــوارد جریــان هــوای زیــاد و درنتیجــه در جریــان هــای آشــفته 

اختــالف هایــی رخ مــی دهــد. در اینجــا مقادیــر محاســبه شــده کمتــر از 

مقادیــر انــدازه گیــری شــده هســتند. بــرای یــک جریــان گــذرا )18 پــره: 

h/m3 250-70 ؛ 12 پــره: h/m3 200-50( انــدازه گیــری هــا در 

ــد. ــق دارن ــا محاســبات تطاب ــی ب ــه خوب ــر ب ــان حجمــی باالت مناطــق جری

درمــوارد جریــان حجمــی کم، نمودار مربوط به محاســبات کمی پاییــن تر از 

نمــودار مربوط بــه اندازه گیری ها قرار دارد. برای محدوده ی منحل شــدن 

الیه ای ، محاســبات و اندازه گیری ها بســیار خوب بر هم منطبق می شــوند.

شــکل پایینی افت فشــار در ســمت هوا را نشــان می دهد. این پارامتر نیز با 

افزایــش جریــان حجمی هــوا و تعداد پره هــا افزایش می یابــد. این افزایش 

بــه صــورت نمایــی اســت. تغییر معــادالت اســتفاده شــده در محاســبات در 

اینجا نیز ســبب ایجاد یک منحنی ناپیوســته شــده اســت. برای مبدل 12 پره 

ای، انــدازه گیــری هــا و محاســبات بخوبــی بــا هم مطابقــت دارنــد. در مورد 

مبــدل 18 پــره ای اختــالف هایــی بــرای جریــان  گــذرا مشــاهده مــی شــود.

بــه طــور کلــی، بررســی هــای انجــام شــده تاییــد مــی کننــد کــه 

حرارتــی  مبــدل  ی  محاســبه  بــرای  شــده  اســتفاده  معــادالت 

هســتند. اعتبــار  دارای  مبــدل  نــوع  ایــن  بــرای  طولــی  ای  پــره 

حصول کاهش افت فشار :
یکــی از مزایایــی کــه از مبدل حرارتی پــره ای طولی انتظار مــی رود آن 

اســت کــه افت فشــار را کاهش دهــد درحالیکه جریان گرمــای انتقالی 

بــدون تغییــر باقــی بماند. بدیــن منظور، افت فشــار مبــدل حرارتی پره 

ای طولــی بــا یــک کویــل گرمایشــی مرســوم مقایســه مــی شــود. کویل 

گرمایشــی مــورد مقایســه مجددا WHR 125 اســت که توســط شــرکت 

HELIOS تولیــد مــی شــود. جریــان گرمــای انتقالــی و افــت فشــار بــه 

صــورت مترولوژیکــی بــه دســت آمــده اســت )بخــش 6 را ببینیــد(.

بــرای اینکــه جریــان گرمــای انتقالــی هماننــد کویــل گرمایشــی 

ــه 30  ــی ب ــی طول ــدل حرارت ــای مب ــره ه ــداد پ ــد تع ــوم باش مرس

افزایــش داده مــی شــود. از آنجایــی کــه امــکان ســاخت چنیــن نمونــه 

ــی شــود.  ــج محاســبات اســتفاده م ــی از نتای ــرای ارزیاب ای نیســت ب

ــار  ــت فش ــده و اف ــبه ش ــی محاس ــای انتقال ــان گرم ــکل 14 جری ش

ــی  ــورت منحن ــه ص ــره را ب ــا 30 پ ــی ب ــره ای طول ــی پ ــدل حرارت مب

خاکســتری نشــان مــی دهــد. انــدازه گیــری هــای کویــل گرمایشــی 

ــت. ــده اس ــان داده ش ــز نش ــاط قرم ــا نق ــز ب ــوم WHR 125 نی مرس

امید صنعت - دو ماهنامه علمی،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی
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ــرای  ــار ب ــت فش ــی و اف ــای انتقال ــان گرمم ــه ی جری ــکل 14. مقایس ش

ــا 30 پــره و کویــل گرمایشــی مرســوم ــی ب مبــدل حرارتــی پــره ای طول

شــکل باالیــی نشــان مــی دهــد کــه جریــان هــای گرمــای انتقالــی 

تقریبــا یکســان هســتند. شــکل پاییــن تــر مقایســه ی افــت فشــارها 

را نشــان مــی دهــد. در اینجــا مزایایــی که از مبــدل حرارتــی پره ای 

طولــی انتظــار مــی رفت مســلم شــده اســت. از آنجایی که محاســبات 

بــا انــدازه گیــری هــا مقایســه مــی شــوند کاهــش افــت فشــارها را 

نمــی تــوان کامــال دقیــق دانســت. بــا اینحــال کاهــش افــت فشــار در 

h/m3 100 و h/m3 150 بطور تقریبی بین 40-30 درصد اســت.

ــوان  ــش ت ــا کاه ــتقیمی ب ــه ی مس ــار       رابط ــت فش ــش اف کاه

الکتریکــی پــره هــا دارد کــه بــرای ســرریز شــدن  کویــل گرمایشــی 

هــوا ضــروری اســت.

در رابطه ی فوق:

Pel برحسب W : توان الکتریکی واحد پره

V برحسب h/m3 : جریان حجمی هوا

        برحسب Pa : افت فشار

ntot ؛ بدون واحد : بازدهی کلی واحد پره

ــد  ــی توان ــی م ــره ای طول ــی پ ــدل حرارت ــتفاده از مب ــن اس بنابرای

ــوان الکتریکــی و مصــرف انــرژی الکتریکــی الزم بــرای ســرریز  ت

شــدن مبــدل حرارتــی را تــا حــدود 40-30 درصــد کاهــش دهــد.

نتیجه گیری و کارهای آتی :
بررســی هــا نشــان مــی دهــد که افــت فشــار مبــدل حرارتی پــره ای 

طولــی 40-30 درصــد کاهــش مــی یابــد درحالیکــه انتقــال حرارت 

تغییــری نمــی کنــد. بنابرایــن انتظــار داشــتن یــک مبــدل حرارتــی 

بــا بهــره وری انــرژی بــاال و افــت فشــار پاییــن محقــق مــی شــود.

مزیــت مــورد انتظــار دیگــر کــه جایگــذاری و یکپارچگــی بهتــر در 

سیســتم هــای گرمایشــی دمــای پایین به دلیل جریان ناهمســو اســت 

هنــوز مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت. بنابرایــن نتایــج تاکنــون 

نشــان مــی دهنــد کــه انتقــال حــرارت بایــد بهبــود یابــد. اگــر طــول 

کلــی افزایــش داده نشــود بایــد ضریــب انتقــال حــرارت در ســمت 

هــوا        را افزایــش داد. ایــن امــر را مــی تــوان بــا بخــش بندی )به 

چنــد قطعــه تقســیم کــردن( بیشــتر لولــه ی پــره دار محقــق ســاخت 

زیــرا گســترش یافتــن الیــه ی مــرزی الیــه ای را محــدود می ســازد. 

ســنجش هــای اولیــه نشــان دهنــده ی بهبــود قابــل توجــه اســت.

در  طولــی  ای  پــره  حرارتــی  مبــدل  بازدهــی  و  هــا  هزینــه 

مقایســه بــا کویــل گرمایشــی مرســوم هنــوز بررســی نشــده 

اســت. بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال بــه مشــخصات بیشــتری 

ــخصات  ــن مش ــت. ای ــاز اس ــد نی ــاخت و تولی ــد س ــورد فرآین در م

شــد. خواهنــد  هماهنــگ  تولیدکننــدگان  بــا  آینــده  در 

بنابرایــن نتایجــی کــه تاکنــون به دســت آمده مشــوق انجام بررســی 

هــای بیشــتر اســت زیــرا مبــدل حرارتــی پــره ای طولــی مــی توانــد 

بهــره وری انرژی سیســتم هــای تهویه ی مکانیکی را بهبود بخشــد.
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تاریخچه خودرو :

ــد  ــت باش ــه حرک ــادر ب ــات ق ــا حیوان ــانی ی ــروی انس ــدون نی ــه ب ــه ای را ک ــیله نقلی ــورد وس ــوب در م ــده مکت ــن ای ــوان اولی ــاید بت ش

ــی  ــرک م ــه متح ــه چرخ ــک س ــز کاری ( ی ــش و فل ــدای آت ــتوس )خ ــان، هفاس ــن رم ــمتی از ای ــت . در قس ــر یاف ــر هوم ــاد اث در ایلی

ســازد واز آن بــرای جابجایــی اســتفاده مــی کنــد . امــا در عالــم واقــع ، ایــن وســیله بــرای اولیــن بــاردر کشــور انگلســتان 

ســاخته شــد. ایــن وســیله نقلیــه بــه کمــک نیــروی بخــار کار مــی کــرد . ایــن وســیله دارای یــک موتــور بــزرگ بخــار بــود 

ــود. ــاز ب ــه نی ــد خدم ــه چن ــتفاده از آن ب ــت اس ــت و جه ــاز داش ــنگ نی ــال س ــادی آب وذغ ــر زی ــه مقادی ــوان ب ــد ت ــرای تولی ــه ب ک

خــودرو و مجهــز بــه موتــور بخــار دنیــس پایــن DENIS  PAPON اولیــن کســی بــود کــه قــوه محرکــه بخــار را شــناخت. یکــی از افســران 

ــه ی نصــب کــرد . ــام ژوزف کونیــو)1804-1725(در ســال 1763 میــالدی دســتگاه نیوکومــن راســبک روی اراب ــه ن ارتــش فرانســه ب

اولیــن نمونــه ارابــه کونیــو در ســال 1769 میــالدی آمــاده شــد . ایــن ارابــه کــه کامــال بــه خــروج دولــت ســاخته شــد در ســال 1770 مــورد 

آزمایــش قــرار گرفــت . ایــن خــودروو بخــار توســط افــرادی چــون ویلیــام مردومــک ، اولیویه اوانــس و ریچاردتــره ویتیک تکمیل تر شــد .

اولیــن اتومبیــل مجهــز بــه موتــور بخــار توســط مهنــدس ژوزف کونیــو ســال 1771 میــالدی در ســال 1885 میــالدی کارل فریــد ریــش بنــز 

اولیــن موتــور بــا ســوخت فســیلی روی نوعــی کالســکه نصــب کــرد ایــن اولیــن خــودرو مجهــز بــه موتــور احتــراق داخلــی جهــان بــود کــه 

دارای سیســتم جرقــه زنــی و دیفرانســیل کارل بنــز نــام ایــن خــوردو را واگــن نامیــده و در اواخر ســال 1885 میــالدی آنرا به ثبت رســاند.

رونــد تکامــل ادامــه یافــت تــا ســری ســازی بــه عنــوان نقطــه عطفــی از ســوی هنــری فــورد مطــرح گردیــد . خودروهــای متحــد الشــکل 

ــا  ــرادران دوری ــرادران دوســینبرگ ،ب ــاخ ، ب ــم میب ــر ، ویله ــب دایمل ــز ،گوتلی ــان عرضــه کــرد . کارل بن ــه جه ــی را ب نســبتا ارزان قیمت

ــد  ــان بوی ــس دوج ج ــان و هوری ــه ، ج ــارد ، فردنیاندپورش ــه پنه ــوک ، رن ــد دانبربی ــی ، دیوی ــوره بوگان ــوش ، ایت ــرت ب ــرادران راب ،ب

ــتند . ــش داش ــدی نق ــای بع ــل و حرکته ــر در تکمی ــرع دیگ ــا مخت ــز و صده ــری رول ــر هن ــف س ــتین کارل دیزل ــف کریس ــپ رودل دنل

... و  شــد  کار  عرصــه  وارد  جدیــد  هــای  فنــاوری  و  مصرفــی  تــوان  باالتریــن  بــا  انژکتــوری  خودروهــای  امــروزه  اینکــه  تــا 

مقدمه طرح :
آیــا تابــه حــال به جلمه ی» نیاز مادر اختراع اســت « توجه کرده اید ؟

بــا توجــه بــه اینکــه خــودرو از زمــان اول ســاخت تــا امــروزه بســیار 

متحــول شــده امــا بــاز دارای نقوصــی اســت کــه بــرای مقابلــه بــه 

ــه  ــب هزین ــاالنه موج ــده و س ــدا نش ــی پی ــل های ــوز راه ح ــا هن آنه

ــمه  ــوان تس ــی ت ــزا م ــن اج ــه ای ــود. از جمل ــی ش ــنگین م ــای س ه

تایمینــگ خــودرو را نامبــرده کــه در صــورت آســیب دیدگــی و عدم 

ــی شــود . ــده موجــب خســارتهای شــدید و ســنگینی م ــه رانن توج

مــا در سیســتم ارائه شــده بــه دنبال راه حلــی برای این مســئله بودیم 

تــا بــه ایــده ای نو با عنوان تســمه تایمینگ هوشــمند خودرو رســیدیم 

و روشــی را بــرای جلوگیــری از این هزینــه های سرســام آور یافتیم .

تسمه تایمینگ چیست ؟
ــی  ــای عرض ــه ه ــود دارای دندان ــی خ ــش داخل ــه در بخ ــن قطع ای

)عاجــدار (بــوده و موجــب انتقــال نیــرو از چــرخ دنــده روی 

میــل لنــگ ،بــه چــرخ دنــده ســر میــل ســوپاپ  مــی شــود .

انــدازه قطــر چــرخ دنــده روی میــل لنــگ ، نصــب قطــر چــرخ دنده 

میــل ســوپاپ اســت تــا بتوانــد یــک دور چرخــش کامــل میــل لنــگ 

ــل  ــل بادامــک تبدی ــه 180 درجــه چرخــش می )360 درجــه ( را ب

کنــد چرخــش میــل بادامــک ، موجــب عملکــرد مکانیــزم بــاز شــدن 

ســوپاپ در جایــگاه خــود مــی شــد تــا ســوخت و هــوا وارد محفظــه 

احتــراق موتــور شــده ویــا دود حاصلــه از احتــراق قبلی بتوانــد از آن 

خــارج شــود. ایــن زمانبنــدی معیــن ومشــخص را »تایمینــگ موتــور« 

مــی نامنــد .

اختراع تسمه تایمینگ هوشمند خودرو
مهسا صداقت

گروه برق و الکترونیک، دانشکده فنی مهندسی
واحد تهران غرب دانشگاه آزاد اسالمی

تهران، ایران 
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خارج شدن موتور از تایم :
درصــورت خرابــی دندانــه هــا و یــا بریــدن تســمه، اصطالحــا » موتــور از 

تایــم خــارج شــده و ســوپاپ هایــی کــه نابــه هنــگام بــاز شــده انــد ، مــی 

تواننــد بــا ســطح باالیــی پیســتون برخــورد کــرده ، موجــب کــج شــدن 

،ســوپاپ هــا ،خرابــی سرســیلندر ، پیســتون و شــاتون هــا شــوند .

آســیب هــای ناشــی از بریــدن، رد کــردن وجــدا شــدن و 
دندانــه هــای تســمه تایــم :

تســمه تایــم ، عامــل گــردش میــان بادامــک و در نهایت حرکت ســوپاپ 

هــا اســت . اگــر یــک عــاج )دنــده ( در حیــن حرکــت خــودرو جابجــا یــا 

پــاره شــود ،بالفاصلــه بایــد دنــده خــودرو در وضعیت خــالص گیربکس 

قــرار گیــرد . بدیهــی اســت کــه در غیــر اینصــورت میــل لنــگ موتــور 

کــه بــر اثــر حرکــت چــرخ هــا در حــال دوران اســت ، مــی توانــد موجب 

ــور شــود . در ایــن حالــت توصیــه مــی  ــه اجــزای موت آســیب جــدی ب

شــود کــه  اســتارت زدن بیهــوده موتــور نیــز خــودداری شــود .

روش کار تسمه تایمینگ هوشمند :
درابتــدا ماکتــی را طراحــی کردیــم کــه مطابــق بــا سیســتم انتقــال 

نیــروي خودروهــا باشــد کــه در آن از ســردنده میــل ســوپاپ 

ســردنده,میل لنــگ, واتــر پمــپ و تســمه ســفت کــن اســتفاده 

شــده اســت.اما در مــورد روش کار ایــن سیســتم الزم بذکــر 

اســت از 2 قســمت تشــکیل شــده کــه بــه شــرح آن مــي پردازیــم.

پارگــي,  از  اطــالع  جهــت  قرمــز  مــادون  سنســورهاي  1(از 

جابجایــي ,خوردگــي دندانــه هــاي تســمه اســتفاده مــي کنیــم.

بــراي اطــالع از پارگــي تســمه از جفــت سنســورهاي مــادون قرمــز 

)گیرنــده و فرســتنده( در طرفیــن تســمه اســتفاده کــرده ایــم و تــا 

ــد. ــي کنن ــایي نم ــر را شناس ــاره نشــدن سنســورها یکدیگ ــان پ زم

امــا بالفاصلــه بعــد از پارگي,جفــت سنســورها یکدیگــر را شناســایي 

ــد  ــي ده ــد و LED االرم م ــي کنن ــنس م ــات را س ــرده و اطالع ک

ــد. ــاهده کنی ــکل )1( را در LCD مش ــن ش ــد مت ــي توانی ــما م و ش

بــراي اطــالع از خوردگــي دندانــه هــا و یــا جابجایــي نیــز از جفــت 

سنســورهاي مادون قرمز در طرفین ســردنده میل ســوپاپ اســتفاده 

کــرده ایــم و تــا زمانیکــه آســیبي بــه دندانــه هــا وارد نشــده و یــا 

دندانــه هــا دچــار خوردگــي نشــده انــد، هیچ فضــاي خالــي اي مابین 

دندانــه هــاي تســمه و دندانــه هــاي چرخ دنده میل ســوپاپ نیســت.

امــا بعــد از ایــن آســیب هــا بــه دندانه هــا بالفاصلــه سنســورها اطالعات 

را ســنس مــي کننــد و دوبــاره LED آالرم مي دهد و نمایشــگر متن قبلي 

را نشــان مــي دهد.البتــه الزم بذکــر اســت کــه خوردگــي بعــد از پایــان 

عمرمفیــد تســمه اســت یعنــي بعــد از 120 - 80  هــزار کیلومتر تســمه 

دچــار خوردگــي مــي شــود و دلیل این رخــداد عدم توجــه راننده به عمر 

تســمه اســت که در قســمت بعــد بــه راه حل این موضــوع مــي پردازیم.

الزم بذکــر اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه سنســورهاي مــادون 

ــم  ــالم کنی ــم اع ــي توانی ــا م ــتند م ــي هس ــه نویس ــل برنام ــز قاب قرم

ــد. ــر دارن ــي مت ــر از 1 میل ــي را کمت ــالم خوردگ ــت اع ــا قابلی ــه انه ک

ــت  ــي جه ــور القای ــم از سنس ــش قبلیگفتی ــه در بخ ــور ک 2(همانط

شــمارش کیلومتــر و مســیر طــي شــده اســتفاده کــرده ایــم 

ــي  ــده سنســور القای ــاالي چــرخ دن ــر بکــس ب ــي در داخــل گی یعن

ــي  ــت روی ــا مگن ــن سنســوردر هــر دور ب ــم و ای ــي کنی را نصــب م

ــدا  ــمارش را پی ــت ش ــتم قابلی ــته و سیس ــي داش ــاس کوچک ان تم

مــي کند.البتــه ایــن تعــداد دورهــا در هــر خــودرو متفــاوت اســت 

بنابرایــن برنامــه نویســي آن را بــه عهــده شــرکت تولیــد کننــده مــي 

ــا هــر خــودرو ایــن برنامــه را عملــي کنــد. ــا متناســب ب ــم ت گذاری

مــا در ایــن دســتگاه بــراي مثــال 10 متــر را در نظــر گرفتــه ایم,یعنــي بعــد 

ــکل )2( را  ــن ش ــگر مت ــد و نمایش ــي دهن ــا آالرم م ــس LED  ه از 10 پال

نشــان مــي دهــد.

)1( )2(

)3(
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شاید در این میان سواالتي ذهن شما را مشغول کند مانند اینکه:

آیا این سیستم ایستایي خودرو را محاسبه مي کند؟
بلکــه شــرکت هــاي ســازنده تســمه  بایــد گفــت کــه نخیــر 

زمانیکــه عمــر مفیــد را 80 هــزار کیلومتــر اعــالم مــي کننــد یعنــي 

ــد را ــر مفی ــد و عم ــرده ان ــر ک ــي را کس ــاي احتمال ــام درصده تم

سیســتم  ایــن  ي  حافظــه  بعــدي  اند.موضــوع  داشــته  اعــالم   

قطــع  خــودرو  بــرق  دلیلــي  هــر  بــه  اگــر  یعنــي  اســت, 

شــود بــه کمــك مــدار الکترونیکــی تــا زمــان تخلیــه ي بــار 

اطالعــات  تمامــي  و  شــود  مــي  ارســال  دســتوری  الکتریکــي 

یابــد. مــي  انتقــال  حافظــه  بــه  شــده  طــي  مســیر  از  اعــم 

 Reset و  Silent شــما مــي توانیــد در کنــار نمایشــگر دو کلیــد

Buzzer  جهــت قطــع صــداي silent ــد ــه کلی ــد ک را مشــاهده کنی

تــا زمــان اقــدام راننــده و از کلیــد Reset جهــت برگردانــدن 

اینصــورت  در  کــه  شــده  اســتفاده  اولیــه  حالــت  بــه  شــرایط 

نمایشــگر بــه صــورت شــکل )3( اســت در ایــن حالــت یعنــي 

هــم مســیر طــي شــده صفــر اســت و هــم رویــدادي نیســت.

ــم. ــاهده کنی ــت را مش ــي ماک ــکل نهای ــم ش ــي توانی ــت م در نهای

کاربردها :
1.ایــن سیســتم قابــل نصــب بــر خودروهایــی اســت کــه دیفرانســیل 

ــتند (. ــر هس ــمه تایم ــت )دارای تس ــه اس ــو قرارگرفت ــا در جل آنه

2.قــادر بــه رفــع اختــالالت تســمه تایمینــگ خودروهایــی ریــو مــی 

باشــد کــه از عمــده تریــن نقص فنی آنها در ســال اخیر خرابی تســمه 

تایمینــگ اســت . کــه هزینــه ی تعمیــر آنهــا حدود18000000ریال 

ــت . ــده اس ــایپا ش ــدگان س ــردرگمی نماین ــب س ــد و موج ــی باش م

مزایای طرح :
ــی  ــی م ــارات مال ــش خس ــب کاه ــمند موج ــگ هوش ــمه تایمین تس

ــوپاپها و  ــه سرس ــمه ب ــیب تس ــی از آس ــای ناش ــه ه ــود و هزین ش

ــا میــزان فقــط هزینــه تســمه کاهــش مــی دهــد . دیگــر اجــزا را ت

ایــن نــوع تســمه بعــد از تعویــض کــه در مــدت زمــان کمــی 

توســط مکانیــک صــورت مــی گیــرد امــکان اســتفاده ســریع 

ــیب  ــد از آس ــه بع ــی ک ــد در صورت ــی کن ــم م ــودرو را فراه از خ

رســاندن بــه ســایر اجــزا چنــدروزی نیــاز بــه صــرف وقــت دارد .

هــای  هزینــه  در  جویــی  صرفــه  طــرح  کلــی  مزایــای 

. اســت  تســمه  دیدگــی  آســیب  از  ناشــی  خــودرو  تعمیــرات 

ــی  ــد از پارگ ــک بع ــتارت کوچ ــر اس ــم ه ــه گفتی ــور ک ــان ط هم

ــه ســر ســوپاپ هــا وشــاتون هــا  تســمه موجــب آســیب رســیدن ب

و ... مــی شــود پــس از ایــن نــوع خســارات جلوگیــری مــی کنــد.

البته الزم به ذکر اســت که اگر این سیســتم به مرحله ي تولید انبوه 

برســد تنها با 50000 ریال مي توان آنرا روي خوردوها نصب کرد.
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3.بــرای جلوگیــری نمایــش پارگــی هــر نــوع تســمه امــکان 

اســتفاده را فراهــم مــی کنــد حتــی در اشــیایی بــه جــز خودروهــا .

در تاریــخ 88/11/17 طــرح مذکــور را در اداره ثبــت اســناد و 

مالکیــت هــای صنعتــی بــه شــماره ثبــت 63627 بــه ثبــت رســید. 



تاثیر نازل دندانه دار بر آکوستیک جت ها
برای کاربردهای هوا فضا 

حسین شکوهی
گروه مکانیک، دانشکده فنی مهندسی

واحد تهران غرب دانشگاه آزاد اسالمی
 تهران، ایران

چکیده :
یکــی از مشــکالت اساســی در حــوزه محیط زیســت امــروزه آلودگی 

صوتــی در اطــراف فــرود گاه هــا اســت کــه ایــن ســو صدا ها از ســه 

منبــع اصلــی نشــئت مــی گیــرد کــه شــامل آرودینامیــک ، سیســتم 

هــای هــوا پیمــا و موتــور و نویــز مکانیکــی می باشــد کــه در این بین 

ســهم عمــده آلودگــی صوتــی حاصــل گازهــا با ســرعت زیــاد از نازل 

اگزوزمــی باشــد کــه ایــن آلودگــی صوتــی باعــث شــده کــه قوانیــن 

ســخت گیرانــه ای در اطــراف فــرودگاه هــای بــزرگ اعمــال شــود .

بــا توجــه بــه ایــن موضوع کــه کــه درک کامــل و صحیح از مکانیســم 

هــای ســر و صــدای موتــور جــت کارســخت و دشــواری مــی باشــد 

ــن حــوزه انجــام  ــادی در ای ــی دهــه هــای گذشــته مطالعــات زی ول

پذیرفتــه اســت و روش هــای متعددی بــرای کاهش این ســر و صدا 

هــا ارائــه شــده اســت در میــان ایــن روش هــا، روش هــای مرســوم 

ــا اســتفاده ازالیاژهــای  ــه ای ب ــر منطق ــازل متغی ــد از جــت ن عبارتن

اس ام ا ، انژکتورهــای جریــان هــوا و نــازل هــای دندانــه دار

مقدمه :
از مطالعــات تجربــی گذشــته بــا مقیــاس جــت هــای آزمایشــگاهی 

ــازل،  ــب ن ــک در ل ــای کوچ ــانی ه ــه پیش ــت ک ــده اس ــته ش دانس

ــد.  ــی کنن ــه هــا"، "صــدای پریشــان" را ســرکوب م ــام "زبان ــه ن ب

در دهــه هــای 1980 و 1990 زبانــه هــا بــه طــور گســترده 

ای بــرای افزایــش اختــالط در جــت هــا مــورد بررســی قــرار 

گرفتنــد. ایــن مطالعــات درک مکانیســم هــای جریــان را افزایــش 

داد و پیشــنهاد کــرد کــه ایــن تکنیــک ممکــن اســت بــرای 

ــب ســر و  ــوط آشــفته" کــه جــزء غال کاهــش "ســر و صــدای مخل

ــد. ــذار باش ــر گ ــت، تاثی ــا اس ــر هواپیماه ــرای اکث ــت ب ــدای ج ص

فــن شــی کنــگ، هیــو دونــگ کیــم، یینگــزی جیــن و توشــیا 

نــازل  از  جدیــد  نــوع  یــک  کــه  داد  گــزارش  کیســتوگوچی 

صــوت  فــوق  مــا  دیفیــوزر  سیســتم  داخــل  در  دندانــه  بــا 

نصــب شــده اســت. بررســی مجــدد بیشــتر نشــان مــی دهــد

کــه میتــوان نــازل بــا دندانــه بــه طــور گســترده ای در علــم 

چــرا  داد،  قــرار  اســتفاده  مــورد  هواپیمــا  موتــور  و  هوافضــا 

جــت،  نویــز  کاهــش  جملــه  از  بســیاری  مزایــای  دارای  کــه 

کنتــرل امــواج مــادون قرمــز و بهبــود نــازل همگــرا اســت]1[

ــه  ــک الگــوی اره در لب ــد کــه ی ــان و همــکاران  گــزارش دادن زام

عقــب نــازل اگــزوز، در نــازل هــای موتــور جــت جدیــد بــه کار مــی 

رود کــه بــه کاهــش ســر و صــدا از جــت بعــدی کمــک می کنــد]2[. 

بررســی تجربــی نشــان مــی دهــد کــه نــازل هــای کاهــش نویــز از 

صنایــع هــوا فضــا، ماننــد نــازل هــای دندانــه دار )یــا ســیمون(، منافع 

زیــادی دارنــد. در مجمــوع مطالعــات تجربی ســایید و همــکاران در 

ناســا نشــان مــی دهــد اصــالح دندانــه دور نــازل مــی توانــد باعــث 

کاهــش میــزان  3 دســی بــل از حداکثــر هنــگام خامــوش شــدن بــا 

ــر از 0.5% در طــول کــروز مــی شــود از دســت دادن رانــش کمت

منابع عمده تولید صدا در هواپیما

بــرای درک هــر چــه بهتــر موضــوع الودگــی صوتــی در قســمت های 

مختلــف هواپیمــا و مقــدار ان ، در اینجــا الزم دانســتم روجــوع کنــم 

بــه قســمتی از مقالــه تهیــه شــده توســط محمد امیــان ســهند گلرنگ 

ومهنــاز ذاکــری بــا موضــوع " کاهــش شــدت صــوت در خروجــی 

موتــور جــت بــه کمــک نــازل هــای دندانــه دار " شــکل و نمــوداری 

را در ایــن خصــوص محاســبه و ارائــه داده انــد کــه در ذیــل میبینیــم

الگــوی نمونــه ازســر 
و صــدای تولیــد شــده

ــور  ــک موت ــط ی  توس
ــن   ــو ف تورب
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نمونــه در زمــان بلنــد 
کاهــش  و  شــدن 

ارتفــاع تــا فــرود

شکل 1 نمایش نزدیک به موتور و نازل

 k-e مطالعــات عــددی بــا اســتفاده از یــک مــدل توربوالنــس

انجــام شــده اســت. در ایــن مقالــه دندانــه بــا لبــه تیــز، لبــه تخــت، 

لبــه دور و لبــه  یــو شــکل ) U-type ( بــرای مشــخص کــردن 

ــوق صــوت انتخــاب شــده  ــا ف ــازل هــای م ــی ن ویژگــی هــای صوت

ــک  ــه، ی ــدل پای ــا م ــه در مقایســه ب ــم ک ــا مشــاهده کردی اســت. م

مــورد بــا نــازل بــه شــکل شــش نــان دور مــی توانــد ســطح 

4.13% آکوســتیک را بــا 0.6% کاهــش رانــش کاهــش دهــد. 

ــث  ــه باع ــکل دندان ــه ش ــاب محتاطان ــه انتخ ــم ک ــه گرفتی ــا نتیج م

ــی  ــا م ــت هواپیم ــدای ج ــر و ص ــه ای از س ــل مالحظ ــش قاب کاه

ــود. از  ــری وارد ش ــی آن خط ــرد کل ــه عملک ــه ب ــدون اینک ــود ب ش

ــه  ــد ب ــی توان ــدل k-λ م ــی، م ــددی کنون ــای ع ــازی ه ــبیه س ش

طــور منطقــی بــه خوبــی ســطح آکوســتیک نــازل هــای فــوق صــوت 

Chevron را بــرای بهینــه ســازی شــکل آن پیــش بینــی کنــد

فــن شــی کنــگ، هیــو دونــگ کیــم، یینگــزی جیــن و توشــیا 

ــه  ــازل دندان ــد از ن ــوع جدی کیســتوگوچی گــزارش داد کــه یــک ن

دار در داخــل سیســتم دیفیــوزر مــا فــوق صــوت نصــب شــده 

اســت. بررســی مجــدد بیشــتر نشــان مــی دهــد کــه میتــوان نــازل 

بــا دندانــه بــه طــور گســترده ای در علــم هوافضــا و موتــور هواپیمــا 

مــورد اســتفاده قــرار داد، چــرا کــه دارای مزایــای بســیاری از جمله 

ــازل  ــود ن ــز و بهب ــادون قرم ــواج م ــرل ام ــز جــت، کنت کاهــش نوی

همگــرا اســت .پارامترهایــي ماننــد تعــداد لــوب دندانــه ، طــول لوب 

و ســطح نفــوذ دندانــه هــا در جریــان در شــرایط مختلــف گوناگــون

 مــورد بررســي قــرار گرفته اســت گرچه آزمایشــات ضروری اســت 

و داده هــای مفیــد بــرای اعتبــار ســنجی محاســبه مــی کننــد امــا آنها 

گــران هســتند و مــی تواننــد اطالعــات نســبتا محــدودی را عرضــه 

کننــد از ایــن رو قابلیــت هــای قابل اعتمــاد cfd بــرای ارزیابی طرح 

اولیــه بــرای کاهــش ســر و صــدا مطلــوب و غیــر قابل اجتناب اســت

روش تحقیق عددی :
ــی  ــدی چگال ــه بع ــدل س ــک م ــتفاده از ی ــا اس ــددی ب ــات ع مطالع

پایــدار مبتنــی بر مــدل توربوالنــس k-epsilon بــا اســتفاده از توابع 

ــک روش  ــدل از ی ــن م ــوار اســتاندارد انجــام شــده اســت درای دی

کنتــرل حجــم بــرای تبدیــل معــادالت حاکــم بــه معــادالت جبــری 

اســتفاده شــده اســت و ویســکوزیته از فرمــول ســاترلند تعییــن مــی 

شــود. شــکل هندســی نــازل و مــواد خــواص مــواد از قبــل شــناخته 

شــده اســت. دمــای دیــواره و دمــای ورودی مشــخص مــی شــود در 

خروجــی شــرایط مــرزی اعمــال مــی شــود. در دیــواره هــای جامــد، 

مــرز بــدون لغــزش در نظــر گرفتــه مــی شــود و هــوا بصــورت ایــده 

ال فــرض شــده اســت . شــکل 2 مــدل پایــه نــازل را نشــان مــی دهد

       Fig. 2 Base model of the CD nozzle )Ae/At = 2.68(                    

)a( Chevron with sharp edge )b( Chevron with flat edge                                  

)c( Chevron with round edge )d( Chevron with U-type edge                   
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Figs. 3 )a(-)d( The 3D physical models of different types of 
Chevron nozzles

 2.6814 )Ae / At( ــاحت ــبت مس ــاخ 2.6 و نس ــا م ــه ب ــدل پای م

در نظــر گرفتــه شــده اســت . بــرای اشــکال a  تــا d چهــار 

مــی  نشــان  را  آل  ایــده  شــبه  هــای  نــازل  از  مختلــف  نــوع 

دهــد کــه بــرای مطالعــات تحلیلــی پارامتــری انتخــاب شــده 

شــد.   انتخــاب   8 هــا  دندانــه  تعــداد  مــوارد  تمــام  در  انــد. 

بــرای  گانــه  ســه  عناصــر  بــا  ســاختار  بــدون  شــبکه  یــک 

 240000  ~( گریــد  سیســتم  شــد  اســتفاده  مــوارد  همــه 

پاالیــش  تمرینــات  از  پــس  محاســبات  حــوزه  در  عنصــر( 

دقیــق شــبکه انتخــاب شــده اســت. شــکل 4 نــازل ســیمون 

)a(3D model in the computational domain 

)b( 3D grid system in the computational domain       

)c( Model with wireframe meshes )corresponding to Fig. 4)b((
Figs. 4 )a(-)c( Chevron nozzle with round edge in the 
computational domain

ــای  ــی ه ــورد ویژگ ــع در م ــددی جام ــات ع ــه مطالع ــن مقال در ای

ــا یکدیگــر انجــام  ــه دار ب ــازل دندان ــف ن ــوع مختل ــار ن ــی چه صوت

شــده و بــا مــدل پایــه بــرای بهینــه ســازی شــکل مقایســه شــده انــد 

ــز جــت و شــکل  ــن نوی ــه عــدم همبســتگی خــوب بی ــا توجــه ب و ب

ــه مطالعــات  ــوع دندان ــرای انتخــاب ن ــوذ آن ب ــه نف ــه و فاصل دندان

ــا ایــن حــال، محققیــن تــالش کــرده انــد  ــود ب پارامتــری مشــکل ب

ــا اســتفاده از  ــه دار را ب ــازل هــای دندان ــا شــکل هــای مختلــف ن ت

تکنیــک هــای تجربــی بــرای بهینــه ســازی شــکل آن، ایــده آل کنند. 

در ایــن مقالــه دندانــه بــا لبــه تیــز، لبــه تخــت، لبــه دور و لبــه یــو 

شــکل مــورد بررســی قــرار گرفــت و بــا مــدل پایــه مقایســه شــد.

توجــه داشــته باشــید کــه تجزیــه و تحلیــل هاهــای دو بعــدی بــرای 

چهــار نــوع ذکــر شــده بــا ابعــاد مختلــف کــه دارای یــک ســیمون 

بودنــد، توســط پژوهشــگران پیشــین انجــام شــد و مشــخص شــد که 

دندانــه بــا لبــه گــرد از ســطح آکوســتیک کمتــری برخــوردار اســت

در ایــن تجزیــه و تحلیــل ســه بعــدی، مــاخ ورودی 0.35 در 

بینانــه  واقــع  تخمینــی  بــرای  دندانــه   8 تعــداد  مــوارد  همــه 

از کاهــش نویــز جــت در نظــر گرفتــه شــده اســت و پیــش 

ســطح  و  آشــفتگی  ســرعت،  اســتاتیک،  فشــار  عــددی  بینــی 

صوتــی هــر چهــار مــورد بــا مــدل پایــه مقایســه شــده اســت

ــار  ــه و چه ــدل پای ــار م ــتاتیک فش ــوط اس ــکل. a( - )e( 5( خط ش

دهــد. مــی  نشــان  را  دار  دندانــه  هــای  نــازل  مختلــف  نــوع 

شکل های. a( - )e(، 7 )a( - )e( 6( و 8 )a( - )e( نشانگر سرعت 

مربوطــه، انــرژی جنبشــی توربوالنــس و ســطح صوتــی اســت.

مشــاهده  مــا  دار  دندانــه  هــای  نــازل  ســایر  بــا  مقایســه  در 

باالتــر  صوتــی  ســطح  صــاف  لبــه  بــا  شــروون  کــه  کردیــم 

دهــد  مــی  نشــان  را  دیگــر  مــورد  ســه  و  پایــه  مــدل  از 

از طریــق مقایســه تعــداد مــاخ خروجــی ما نتیجــه گرفتیم کــه دندانه 

دار بــا لبــه تخــت منجــر بــه نتایــج نامطلــوب مــی شــود و توصیــه می 

شــود کــه از تجزیــه و تحلیــل بیشــتر حــذف شــود. واضــح اســت که 

تفــاوت اندکــی در هندســه دندانــه تفــاوت بزرگــی در مزایــای نویــز 

و همچنیــن محدودیــت رانــش ایجــاد مــی کنــد. بنابرایــن انتخــاب 

محتاطانــه از هندســه دندانــه یــک هــدف معنــی دار بــرای کاهــش 

نویــز جــت بــدون اســتفاده از عملکــرد رانــش موتــور اســت.

ــت،  ــی اس ــورد نگران ــش م ــروی ران ــردن نی ــم ک ــه ک ــا ک از آنج

ــه  ــود دارد ک ــمند وج ــای هوش ــیمون ه ــعه ش ــرای توس ــالش ب ت

ــارون  ــش داد. ش ــروز کاه ــول ک ــوذ را در ط ــوان نف ــی ت در آن م

و  ســر  بلکــه  داد  کاهــش  را  جــت  صــدای  و  ســر  تنهــا  نــه 

ــش داد. ــروز را کاه ــد ک ــای بان ــتاب در پهن ــا ش ــط ب ــدای مرتب ص

ــی  ــی خروج ــر در نزدیک ــفتگی باالت ــه آش ــید ک ــته باش ــه داش توج

ــاال را افزایــش دهــد.  ــا فرکانــس ب ــد ســر و صــدا ب ــازل مــی توان ن

بــا ایــن حــال، درک از ســر و صــدای جــت هنــوز یــک کار دلهــره 

 Chevron  آور اســت. ایــن مطالعــه نشــان مــی دهــد کــه فــن آوری

روش قابــل توجهــی بــرای کاهــش نویــز جــت فراهــم کــرده اســت.

امید صنعت - دو ماهنامه علمی،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی
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نتیجه :
مــا نتیجــه گرفتیــم کــه بهینــه ســازی شــکل نــازل دندانــه دار دارای 

پتانســیل خوبــی بــرای کاهــش نویــز جریــان آشــفته مــی باشــد کــه 

بــه نظــر مــی رســد جــزء غالــب نویــز جــت بــرای اکثــر هواپیماهــا 

اســت. تاکیــد مــی شــود که ســر و صــدای جــت همچنان جــزء اصلی 

ســر و صــدای موتــور اســت. تکنولــوژی Chevron مــدل معقوالنــه 

ای بــرای کاهــش نویــز جــت در کاربردهــای هــوا فضــا ارائــه داده 

ــا نــازل ســیال اولیــه  اســت. در نتیجــه تجزیــه و تحلیــل، مقایســه ب

و چهــار نــوع مختلــف شــویرون انجــام شــد. در نهایــت مــا نتیجــه 

گرفتیــم کــه شــون بــا لبــه گــرد( شــکل c ) بهتریــن انتخــاب بــرای 

کاهــش صــدا، میــزان قــدرت آکوســتیک مــدل پایــه نــازل اســت. ما 

همچنیــن نتیجــه گرفتیــم کــه انتخــاب محتاطانــه شــروون طــراح را 

قــادر مــی ســازد تــا میــزان صــدا را حــدود 5 درصــد کاهــش دهــد.
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شب آرامى بود
مى روم رد ايوان ، ات بپرسم از خود

زندگى يعنى هچ؟
***

با خودم مى گفتم:
زندگى،  راز زبرگى است هک رد ما جاریست 

زندگى افصله آمدن و رفتن ماست 
رود دنیا جاریست 

زندگى ، آبتنى کردن رد این رود است 
گام ورود آمده ایم  وقت رفتن هب همان رعیانى؛ هک هب هن

دست ما رد کف این رود هب دنبال هچ مى گردد؟ 
چیه!!!
***

گاهى است هک رد خاطره اه مى ماند  زندگى، وزن ن
شاید این حسرت بیهوده هک رب دل داری 

شعله گرمى امید تو را، خواهد کشت 
زندگى ردک همین اکنون است 

زندگى شوق رسیدن هب همان 
فردایى است، هک نخواهد آمد 

تو هن رد دریوزی، و هن رد فردایى 
ظرف امروز، رپ از بودن توست 

شاید این خنده هک امروز، رديغش کردی 
آخرین فرصت همراهى با، امید است 

زندگى یاد رغیبى است هک رد سینه خاک 
هب جا مى ماند 

***
زندگى، فهم نفهمیدن اهست  

زندگى، رسم پذریایى از تقدری است 
***

زندگى شاید آن لبخندی ست، هک رديغش کردیم 
زندگى زمزهم پاک حیات ست، میان دو سکوت 

زندگى، خاطره آمدن و رفتن ماست 
لحظه آمدن و رفتن ما، تنهایى ست 

من دلم مى خواهد 
قدر این خاطره را ردیابیم. 

سهراب سپهری




