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چکیده
، زمان باز شدن.زمانبندی متغير سوپاپها به عنوان یكی از عوامل موثر بر کارکرد یك موتور بنزینی در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است
 مدت زمان باز ماندن و مقدار خيز سوپاپهای ورودی و خروجی به عنوان پارامترهایی هستند که در مقوله زمانبندی متغير سوپاپها،بسته شدن
 در این مقاله با استفاده از.میتوان به آنها پرداخت و تاثير هر یك از آنها را در عوامل عملكرد ترمودیناميكی موتور و اتالفات حرارتی بررسی نمود
 آنگاه به کمك. یك مش متحرک با سازمان شامل سوپاپها و راهگاههای ورودی و خروجی توليد شده استK3PREP برنامه پيش پردازنده
 و با توجه به تغييرات اعمالی بر روی هر یك از پارامترهای زمانبندی سوپاپها به تحليل نتایج به دست آمده پرداختهKIVA-3V برنامه شبيهساز
 مقایسه نتایج این شبيهسازی با نتایج تجربی حاکی از تطابق. شبيهسازی بر روی یك موتور اشتعال جرقهای صورت گرفته است.شده است
.رضایتبخش است
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ABSTRACT
Variable timing of valves is one of the effective factors on performance of a spark ignition (SI) engine. The time of
opening, closing, duration of open state, and the amount of lift for inlet and exhaust valves are the parameters that must
be considered in variable valve timing issue. These parameters influence thermodynamic performance factor and heat
loss of an engine. In this paper at first, using K3PREP pre-processor, a structured moving mesh was generated for
valves as well as for inner and outlet runners. Then, using KIVA-3V as the main solver, the variation effects of each
valve timing parameters on the engine performance were studied. The simulation was done on a SI- engine. Comparison
between simulation and experiment results indicates satisfactory agreement.
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-1مقدمه
زمان باز شدن و مدت زمان باز بودن سوپاپها هر دو به بحث
زمانبندی متغير سوپاپها مربوط میباشند .در موتورهای
احتراق داخلی مورد استفاده مرسوم ،زمانبندی سوپاپهای
ورودی و خروجی ثابت است .معموال زمانبندی سوپاپها به
نحوی انتخاب میشود که در یك بار و سرعت بخصوص از
موتور ،بهترین کارایی را از آن دریافت نمایند و باعث بهينه
شدن عملكرد موتور در سرعتهای باال و شرایط دریچه کامال
باز گردد] .[4کنترل سوپاپها میتواند باعث بهبود رفتار
منحنیهای گشتاور ،قدرت ترمزی یا قدرت اندیكاتوری یك
موتور طراحی شده شود .زمان بندی متغير سوپاپها همچنين
میتواند به منظور کاهش مصرف سوخت و یا کاهش سطح
آالیندههای منتشر شده توسط موتور موثر واقع شود ] .[2این
دو مورد با کنترل حداکثر دما و مقدار گازهای باقيمانده در
شروع مرحله تراکم قابل دستيابیاند .کهانی و شر ] [3یك
راهبرد زمانبندی متغير سوپاپها را با هدف حداکثرسازی
گشتاور در مرحله قدرت یك موتور اشتعال جرقهای ارائه
دادهاند .استون و کاون ] [1نشان دادند که کنترل بار
موتورهای بنزینی در حالت بدون خفگی با استفاده از
زمانبندی متغير سوپاپها ممكن است .آنها همچنين نشان
دادند که در موتورهای دیزل مهمترین دغدغه ،کنترل
همپوشانی سوپاپها در موتورهای پرخورانی شده است.
همچنين عملكرد بهتر شروع در موتورهای دیزل با همپوشانی
کنترل شده نيز توسط آنها بررسی گردید .لنز و همكاران ][5
نشان دادند که در موتورهای بنزینی کنترل بار درحالت بدون
خفگی با استفاده از زمانبندی متغير سوپاپ ورودی به دست
میآید .از آنجایی که اتالفات خفگی شدیدی معموال در بارهای
پایين رخ میدهد ،این اتالفات با کاهش دوره زمانی سوپاپ
ورودی قابل کاسته شدن است که در واقع به منزله تنظيم
کردن مخلوط تزریقی میباشد .چندین روش برای تنظيم بار
ورودی به وسيله روش زمانبندی متغير سوپاپها پيشنهاد
شده است .همچنين لنز و همكاران ] [5نشان دادند ،در
صورتی که خفگی اتفاق نيافتد کنترل مخلوط در موتورهای
اشتعال جرقهای با زودتر بسته شدن سوپاپ ورودی ممكن
خواهد بود .به علت پيچيدگیهای مربوط به تهيه یك مكانيزم
زمانبندی سوپاپ متغير با یك هزینه قابل قبول و همچنين
دوام و قابليت اعتماد مناسب ،موتور اتومبيلهای کمی مجهز
به سيستم زمانبندی متغير سوپاپها هستند ] 4و  .[9با این
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وجود مقررات سخت گيرانهای که در رابطه با انتشار آالیندهها
در اتومبيلهای درون شهری با تاکيد بر سرعت پایين موتور
در آنها وضع شده است ،ضرورت استفاده از این فناوری را هر
چه بيشتر روشن میسازد .زمانبندی متغير سوپاپها به طور
پيوسته ،میتواند باعث بهبود رفتار سوپاپها در هر شرایط
کاری شود .راهبردهایی که برای بهبود زمانبندی سوپاپهای
ورودی و خروجی و پيشرفتهایی که در کاربرد این فناوری در
موتورهای بنزینی به کار رفته در تعدادی از مقاالت مربوط به
این زمينه آورده شده است [ .]7-1داکورث و بارکر ] [41تاثير
همپوشانی سوپاپها بر روی عملكرد موتور را با تاکيد بر
بازخورانی گازهای خروجی مورد بررسی قرار دادهاند .لئون و
همكاران ] ،[44راهبرد زمانبندی متغير ميل سوپاپهای
مختلفی را برای کاهش  CO ،NOxو  HCدر شرایط بار جزئی
امتحان کردهاند .شيگا و همكاران ] ،[42تاثير زود باز شدن
سوپاپ ورودی را بر روی فشار و عملكرد موتور تحقيق
کردهاند .بادمی و همكاران ] [43و همچنين یوئدا و همكاران
] ،[41تاثير تاخير در بسته شدن سوپاپ ورودی را در شرایط
عملكردی بار جزئی بررسی کردهاند .بزا و همكاران ] [45یك
مدل ریاضی یك بعدی برای شبيهسازی عملكرد یك موتور
مجهز به فناوری زمانبندی متغير سوپاپها را توسعه دادند.
هدف این مقاله بررسی عملكرد یك موتور اشتعال
جرقهای چهار زمانه با یك سوپاپ ورودی و یك سوپاپ
خروجی جهت بررسی جریان مخلوط درون محفظه احتراق،
ميزان حرارت آزاد شده ،حرارت تلف شده طی یك چرخه و
تحليل تغييرات به وجود آمده در فشار موثرمتوسط و قدرت
خروجی موتور و ...با توجه به تغييراتی که بر اساس مكانيزم
زمانبندی متغير سوپاپ اعمال میشود ،میباشد.
رایانهای

-2برنامه
برنامة رایانهای تهيه شده در این پژوهش یك برنامه اصالح
شدة کيوا –3وی است .مدلسازی به کار رفته در این برنامه
مبتنی بر مدل اصطالحاً قطره ـ جدا است .در این مدل فاز
مایع به صورت بستههایی از ذرات در ميدان حل در نظر گرفته
میشود .هر بسته حاوی تعدادی قطره است .کليه قطرات
موجود در یك بسته دارای خواص ترمودیناميكی ،اندازه و
سرعت یكسان می باشند .از روش الگرانژی برای محاسبه
سرعت و جابجایی بستهها و از روش اویلری برای حل ميدان
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جریان فاز گازی استفاده میشود .برای تخمين خواص ذرات

در معادالت حاکم بر فاز گازی لحاظ میشود .در معادلة

در محل پاشش و یا در پایين دست جریان روش نمونهگيری

پيوستگی جرم ،عبارت چشمهای وجود دارد که به خاطر

مونت کارلو به کار گرفته میشود.

تبخير قطرات است .جرم بخار شده از اسپری با نرخی که به

گسستهسازی فضایی ميدان حل بر مبنای یك روش
حجم محدود که به آن  ALEگفته میشود صورت میگيرد.
فرم بقایی معادالت تا حد ممكن در گسستهسازیها حفظ
میشود .از معادالت حاکم قبل از گسستهسازی روی سلول
محاسباتی انتگرالگيری شده و از قضيه دیورژانس برای تبدیل
انتگرالهای حجمی به انتگرالهای سطحی استفاده میگردد.
حل گذرای معادالت به روش مارچينگ در قدمهای متوالی
زمانی صورت میگيرد .هر قدم محاسباتی خود به چند مرحله
تفكيك میگردد .در مرحله اول برخورد ،نوسان ،شكست
قطرات و عبارات چشمة ناشی از اسپری که به معادالت جرم و
انرژی مربوط میشوند محاسبه میگردد .در مرحله بعد
گرادیان فشار در معادلة ممنتوم و اتساع ناشی از سرعت در
معادالت جرم و انرژی ،عبارات چشمة معادلة ممنتوم و عبارات
ناشی از دیفيوژن جرم ،ممنتوم و انرژی محاسبه میشوند.
همچنين عبارات چشمه معادالت آشفتگی در این مرحله
تعيين میگردند .برای حل معادالت این مرحله روش سيمپل
که یك روش تكراری دو قدمی است به کار میرود.
گسستهسازی ضمنی معادالت ،برای عبارات دیفيوژنی و
عباراتی که به انتشار موج فشار مربوط میشوند ،امكان استفاده
از قدمهای زمانی بزرگتر با حفظ دقت را فراهم میآورد.
برای محاسبة عبارات جابجایی(کنوکسيونی) که در مرحلة
سوم صورت میگيرد ،از روشهای صریح استفاده میشود.
محاسبات جابجایی در تعدادی زیر قدم محاسباتی انجام
میگيرد تا قدم محاسباتی زمانی اصلی ،به واسطه شرط
پایداری کورانت خيلی محدود نگردد .برای مدلسازی آشفتگی
از مدل استاندارد  k-εکه اصالحاتی بر روی آن برای احتساب
انبساط حجمی و اندرکنش اسپری با آشفتگی صورت گرفته
استفاده میگردد .قانون دیواره نيز برای محاسبه انتقال حرارت
و پسای الیه مرزی به کار گرفته میشود .برای حل ميدان
جریان ،معادالت پيوستگی جرم ،ممنتوم ،انرژی و معادالت
آشفتگی به همراه معادلة حالت و معادالت همبستگی باید در
هر قدم محاسباتی برای فازگازی حل شوند .اثرات وجود فاز
دوم یعنی اسپری مایع بر جریان گاز به صورت عبارات چشمه

نرخ تبخير هر قطره و تعداد قطرات موجود در هر سلول
محاسباتی بستگی دارد ،به جرم جریان گاز افزوده میشود .این
جرم بخار شده ،ممنتومی را با خود به جریان گاز میآورد که
به عنوان عبارت چشمة معادلة ممنتوم باید محاسبه گردد.
همچنين از نيروی پسای بين قطرات و گاز ،تغييری در
ممنتوم گاز به وجود میآید که این اثر نيز به صورت عبارت
چشمه در معادله ممنتوم ظاهر میشود .جرم بخار شده از
اسپری حاوی انرژی داخلی و انرژی جنبشی است .همچنين از
اصطكاک حاصل از حرکت نسبی بين قطرات و گاز ،انرژی
گرمایی حاصل میشود که اینها عبارات چشمة معادلة انرژی را
به واسطه اسپری تشكيل میدهند .کار ادیها در پراکندگی
قطرات و اتالف آشفتگی حاصل از این کار به صورت عبارات
چشمه به ترتيب در معادلة انرژی جنبشی آشفتگی و معادلة
اتالف آشفتگی ظاهر میشوند .برای محاسبة این عبارات
چشمه الزم است تا تعداد ،اندازه و سرعت قطرات در هر سلول
در ابتدای هر قدم محاسباتی معلوم باشند و در انتهای هر قدم
نيز مقدار این کميتها با توجه به اندرکنش گاز و قطرات و
براساس روابط حاکم محاسبه گردد.
معادالت حاکم برفاز گازی و نيز بر فاز مایع و نحوه
محاسبه عبارات چشمه که به چگونگی مدلسازی پدیدههای
فيزیكی مهم نظير برخورد قطرات ،شكست ثانویه ،تبخير و
اندرکنش ادیهای آشفتگی و قطرات مربوط میشود در مرجع
] [49به خوبی تشریح شده است که از ذکر آن به علت طوالنی
بودن در اینجا خودداری میشود.
-9جریانمخلوطدرونسیلندر
حرکتهای دورانی مخلوط داخل سيلندر را میتوان به دو
دسته تقسيم نمود .حرکت دورانی اول که حول محور مرکزی
سيلندر و در یك صفحه افقی رخ میدهد و چرخش ناميده
میشود .حرکت دورانی دوم ،حرکتی است که در یك صفحه
عمودی داخل سيلندر اتفاق میافتد و آن را غلتش مینامند.
مفاهيم چرخش و غلتش با هدف اختالط هر چه بيشتر
مخلوط سوخت و هوا به منظور دستیابی به مخلوطی همگن
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و همچنين مكانيزمی موثر که منجر به پخش سریع پيشانی

سيلندر در حال افزایش است ،گازهای در حال سوختن به

شعله در فرایند احتراق میگردد ،مورد توجه قرار گرفتهاند.

صورت شعاعی از کاسه پيستون به بيرون رانده میشوند تا

چرخش معموال ناشی از مومنتم زاویهای جریانی است که پس

حجم بيرونی که در طول دیوارههای سيلندر در حال افزایش

از عبور از درگاه ورودی در محفظه سيلندر ایجاد میشود.

است را پر نمایند .این امر نيز منجر به توليد غلتش میشود.

شكل درگاه ورودی ،سطح فوقانی سوپاپ و شكل کاسه

غلتش نيز توسط پارامتر نسبت غلتش ( )TRمعرفی میگردد.

پيستون میتوانند در ایجاد چرخش نقش داشته باشند

برای داشتن دید بهتری نسبت به غلتش آن را در دو صفحه x-

چرخش()R

 zو  y-zبررسی خواهيم نمود .نسبت غلتش در این دو صفحه

معرفی میگردد .نسبت چرخش با تقسيم سرعت زاویهای

همانند نسبت چرخش بهدست میآیند با این تفاوت که

چرخش جریان صلب گونهای که مومنتوم زاویهای برابر

مومنتوم زاویهای و ممان اینرسی در این دو صفحه عمودی به

مومنتوم جریان اصلی دارد( ) بر سرعت زاویهای ميللنگ

دست خواهند آمد .نسبتهای غلتش

به صورت

( )ωتعریف میشود.

زیر بهدست میآیند:

()4

()5

چرخش عموما با پارامتری تحت عنوان نسبت

در رابطه  N ،4دور موتور است .جهت چرخش با استفاده از
قانون دست راست به دست میآید .در  Kiva-3vنسبت
چرخش بر اساس نسبت ممنتوم زاویهای کل به مرکز جرم
لحظهای مخلوط داخل سيلندر و دور موتور محاسبه میشود.
مرکز لحظهای جرم درون سيلندر طبق رابطه  2محاسبه
میگردد:
()2

∑

∑

∑

بنابراین نسبت چرخش به صورت زیر به دست خواهد آمد:
])

()3

(

در روابط  2و  3پارامترهای ،

)

و

( [

∑

مختصات گردابهها،

و

در رابطه  5پارامترهای

و

سرعت زاویهای غلتش

جریان صلبگونه به ترتيب در صفحات  y-zو  x-zاست که
ممنتوم زاویهای برابر ممنتوم زاویهای جریان اصلی دارند.
مقدار نسبت غلتش کل برابر است با:
√

()9

جهت غلتش نيز همانند جهت چرخش بر اساس قانون دست
راست بهدست میآید .کد Kiva-3vمقادیر غلتش در صفحات
 y-zو  x-zرا به صورت زیر محاسبه میکند:
])

()7

(

( [

)

∑

جرم گردابه محلی M ،جرم لحظهای مخلوط داخل سيلندر
و

کل ممان اینرسی مخلوط سوخت و هوای داخل سيلندر

نسبت به مرکز جرم لحظهای مخلوط است که میتوان آن را با

])

()5

(

)

( [

∑

استفاده از رابطه  1محاسبه نمود:
( )1

])

(

)

([

∑

غلتش نيز دیگر حالت حرکت دورانی مخلوط سوخت و هوا
داخل سيلندر است .به هنگام نزدیك شدن پيستون به نقطه
مرگ باال ،مخلوط گازی واقع در مجاورت دیواره سيلندر به
صورت شعاعی به سمت خط مرکز سيلندر رانده شده و با
حرکت رو به مرکز مخلوط به سمت کاسه پيستون غلتش
تشدید میگردد .همچنين در ابتدای مرحله انبساط که حجم

در روابط 7و  5مقادیر

برابرند با:

و

()1

])

(

)

([

∑

()41

])

(

)

([

∑

جریان مخلوط گاز درون سيلندر ،یك جریان مغشوش است
که نرخ انتقال واختالط در آن چندین برابر بزرگتر از پخش
مولكولی است [.]49

بررسی عددی عملكرد یك موتور اشتعال جرقهای مجهز به سيستم زمانبندی متغير سوپاپها

سوپاپهایورودیوخروجی

زمانبندی
 -4
در این قسمت به بررسی زمانبندی باز و بسته شدن
سوپاپهای ورودی و خروجی پرداخته میشود.

51

بهره برداری حداکثر از اثر رم مد نظر قرار میگيرد .هچنين به
دليل این که بعد از شروع مرحله تراکم ،سوپاپ ورودی بسته
میشود یك جریان برگشتی از داخل سيلندر به درون سيستم
مكش ،با افزایش فشار سيلندر به واسطه حرکت پيستون به

-1-4بازشدنسوپاپورودی()IVO

طرف نقطه مرگ باال ،رخ میدهد .این جریان برگشتی در

حالت ایدهآل در مورد زمانبندی سوپاپ ورودی این است که

پایينترین دورهای موتور بيشترین مقدار را داراست .این اثر

زمان باز شدن سوپاپ ورودی به نحوی باشد که به هنگام

اجتناب ناپذیر به واسطه انتخاب نحوه بسته شدن سوپاپ

رسيدن پيستون به نقطه مرگ پایين حداکثر خيز را از سوپاپ

ورودی است که برای استفاده از اثر رم در دورهای باال مورد

ورودی دریافت نمایيم تا به هنگام ورود مخلوط سوخت و هوا

استفاده قرار میگيرد [.]47

حداکثر جریان ممكن برقرار شود .همچنين زمان باز شدن

-9-4بازشدنسوپاپتخلیه()EVO

سوپاپ ورودی باید به حد کافی قبل از نقطه مرگ باال اتفاق
بيافتد تا فشار سيلندر در ابتدای مرحله مكش کاهش نيابد.
زمان باز شدن سوپاپ ورودی به عنوان یكی از پارامترهای
تعيين کننده طول دروه همپوشانی باید مورد توجه قرار گيرد.
در اغلب موتورها زمانبندی سوپاپها برای یك دور مشخصه
موتور تنظيم شده است که در دورهای کمتر یا بيشتر از آن
دور مشخص ،تلفات توان وجود خواهد داشت .در دورهای
کمتر از دور طراحی موتور ،سوپاپ ورودی خيلی زود باز

باز شدن سوپاپ تخليه به طور کامل ،قبل از انتهای کورس
انبساط اتفاق میافتد .بنابراین دمندگی در خروج گازهای
خروجی حاصل خواهد شد .در این مرحله هدف کاهش هر چه
زودتر فشار سيلندر بعد از نقطه مرگ پایين نزدیك فشار
منيفولد خروجی در محدوده کامل دور موتور است.
زمانبندی EVOبازده سيكل را تحت تاثير قرار میدهد چرا
که نسبت انبساط موثر را تعيين میکند [.]47

میشود و همپوشانی را ایجاد میکند که بيشتر از مقدار

-4-4بستهشدنسوپاپتخلیه()EVC

ضروری است .این مسئله با توجه به این که عموما در دورهای

زمان بسته شدن سوپاپ تخليه ،مرحله تخليه گازها را به اتمام

پایين موتور فشار راهگاه ورودی کمتر است شدیدتر خواهد

میرساند و یكی دیگر از پارامترهای تعيين کننده دوره زمانی

شد .در دورهای بيشتر از دور طراحی موتور ،سوپاپ ورودی

همپوشانی سوپاپها است .برای موتورهای اشتعال جرقهای که

دیرتر باز میشود که در نتيجه آن برقراری جریان در نقطه

با دریچه گاز کار میکنند ،زمان بسته شدن سوپاپ تخليه

مرگ باال به طور کامل اتفاق نمیافتد که این موضوع منجر به

مقدار گازهای خروجی که به سمت داخل محفظه از طریق

کاهش بازده حجمی خواهد شد [.]47

سوپاپ خروجی جریان مییابند را تنظيم میکند و در دورها و

-2-4بستهشدنسوپاپورودی()IVC

جرم هوای ورودی به داخل سيلندر ،با توجه به بازده حجمی و

بارهای باالی موتور وظيفه تنظيم مقدار خروج گازهای سوخته
شده را به عهده دارد .زمانبندی بسته شدن سوپاپ تخليه باید
بعد از نقطه مرگ باال اتفاق بيافتد تا فشار سيلندر در محدوده

به واسطه سطح فشار در راهگاه ورودی در طی زمان کوتاهی

نزدیك به انتهای مرحله مكش افزایش نيابد [.]47

دورهای باالی موتور ،اینرسی گاز در سيستم مكش در حالی

-1مشخصاتموتور

قبل از این که سوپاپ ورودی بسته شود مشخص میشود .در
که سوپاپ ورودی در حال بسته شدن است افزایش مییابد.
این امر سبب میشود با حرکت پيستون به سمت پایين فرآیند
پرشدن سيلندر ادامه یابد و عمل تراکم شروع شود .این پدیده
که به اثر رم معروف است با افزایش سرعت پيستون افزایش
مییابد .معموال در انتخاب زمان بسته شدن سوپاپ ورودی،

موتور شبيهسازی شده در این تحقيق دارای یك سوپاپ
ورودی و یك سوپاپ خروجی است .مشخصات هر یك از
سوپاپها و زمانبندی آنها در جدول  1نشان داده شده است.
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جدول( :)1مشخصات سوپاپهای ورودی و خروجی
-21

باز شدن سوپاپ ورودی(درجه)

241

بسته شدن سوپاپ ورودی(درجه ميللنگ)

3/2

قطر سوپاپ ورودی(سانتیمتر)

511

باز شدن سوپاپ خروجی(درجه ميللنگ)

731

بسته شدن سوپاپ خروجی(درجه ميللنگ)

2/5

قطر سوپاپ خروجی(سانتیمتر)

شكل  1پروفيل خيز سوپاپهای ورودی و خروجی را بر حسب

شکل( :)2شمایی از مكانيزم مورد استفاده جهت تغيير
بادامك موثر.

زاویه لنگ نشان میدهد.

ویژگیهای عملكردی بادامكهای به کار رفته در این مكانيزم،
که باعث ایجاد تغيير در هر یك از سوپاپها میشود ،در
جدول  2آورده شده است.
جدول( :)2مشخصات زمانبندی و خيز سوپاپها با استفاده
از دو نوع پروفيل بادامك بهکار رفته
نوعبادامک

نوع سوپاپ

بندیسوپاپها


زمان

سرعتپایین
ومتوسط

باز شدن قبل از نقطه

شکل( :)1مشخصات منحنی خيز سوپاپهای ورودی و

سوپاپ

بسته شدن بعد از نقطه

ورودی

مرگ پایين (زاویه لنگ)

خروجی

مقدار خيز (ميلی متر)
باز شدن قبل از نقطه

زمانبندیمورداستفاده
-2مکانیزمتغییر 
برای بررسی اثر تغييرات زمانبندی سوپاپها ،در این تحقيق
از یك سيستم متغير زمانبندی و خيز سوپاپ ،4به کار رفته
در موتور  2ZZ-GEساخت شرکت تویوتا ،استفاده شده است.
این مكانيزم با جابجا کردن ميل بادامك باعث جابجا شدن
بادامكهایی میشود که خيز سوپاپ را تامين مینمایند .در
واقع زمان باز و بسته شدن سوپاپها و خيز آنها به واسطه
تغيير از یك بادامك به بادامك دیگر تغيير میکند .در این
مكانيزم ،از یك بادامك به منظور کارکرد در سرعتهای پایين
و متوسط و از بادامك دیگر به منظور کارکرد در سرعتهای
باالتر استفاده میشود [ .]45در شكل  2شمایی از مكانيزم
مورد استفاده جهت تغيير بادامك موثر نشان داده شده است.
1 -Variable Valve Timing And Lift System

مرگ باال (زاویه لنگ)

سوپاپ
خروجی

مرگ پایين (زاویه لنگ)
بسته شدن بعد از نقطه
مرگ باال (زاویه لنگ)
مقدار خيز (ميلی متر)

سرعتباال

 33تا 41

 55تا 45

 45تا 55

 51تا 17

7/25

44/1

31

59

41

11

7/25

41/1

همانطوری که از جدول  2مشخص است ،مكانيزم به کار
رفته قادر است زمان باز و بسته شدن سوپاپ ورودی را به طور
پيوسته ،در محدوده نشان داده شده ،تغيير دهد .این امر باعث
تغيير دوره همپوشانی سوپاپهای ورودی و خروجی میشود.
شكلهای  9و  4منحنیهای مربوط به دو بادامك سرعت
پایين و متوسط ،و سرعت باال را به ازای این محدوده تغييرات
نشان میدهد.
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توسط آزمایشگاه تحقيقاتی لوساالموس معرفی گردیده،
استفاده شده است K3prep .اطالعات ورودی مربوط به هندسه
موتور را در قالب یك متن و به شكل مجموعه نقاطی گسسته
از سطوح یا منحنیها در قالب یك فایل ورودی تحت عنوان
 iprepفراخوانی میکند .شبكه باسازمان توليد شده توسط
 ،K3prepاز سه ناحيه محاسباتی 14 ،بلوک و  45519سلول
تشكيل شده است .نواحی محاسباتی مورد بحث در شكل 1
نشان داده شدهاند.

شکل( :)9پروفيل خيز سوپاپ تحت تاثير بادامك سرعت
پایين و متوسط.

شکل( :)1نواحی محاسباتی شبكه تحت بررسی.
بلوکهای تشكيل دهنده نواحی با اعمال دستوراتی در فایل
ورودی  iprepبه شكل نهایی که مورد بررسی است ،تبدیل
خواهند شد.
انواع شرایط مرزی فيزیكی به کار رفته برای سلولها در
شبكه توليد شده مورد بحث عبارتند از سيال ،4متحرک،2

شکل( :)4پروفيل خيز سوپاپ تحت تاثير بادامك سرعت باال.

جامد 3و محوری .1شرط مرزی متحرک برای سلولهایی که در

مطابق شكل  9بادامك سرعت پایين و متوسط با جابجا کردن

تماس با سطوح متحرک (پيستون یا سوپاپ) هستند ،شرط

 13درجهای پروفيل خيز سوپاپ ورودی ،میتواند مدت زمان

مرزی جامد برای سطوح سلولهایی که در تماس با دیوارههای

دوره همپوشانی را از  1درجه تا  17درجه تغيير دهد .طبق

ثابت هستند ،شرط محوری برای سطوح سلولهایی که بر روی

شكل  ،1مشابه این تغيير در پروفيل خيز سوپاپ ورودی که با

یك محور تقارن واقع میشوند و شرط سيال نيز برای سطوح

بادامك سرعت باال کنترل میشود ،مشاهده میگردد .در این

مشترکی که بين دو سلول فعال سيال به اشتراک گذاشته

مورد نيز با جابجا شدن پروفيل خيز بادامك به اندازه 13

میشوند ،به کار میروند .عالوه بر شرطهای مرزی فيزیكی که

درجه مدت زمان دوره همپوشانی از  54درجه تا  11درجه

به آنها اشاره شد ،شرطهای مرزی عددی نيز هستند که مورد

تغيير میکند.

نياز معادالت حاکم نيستند اما تجربه نشان داده برای

-0تولیدشبکه
برای توليد شبكه تحت بررسی در این مقاله از نرمافزار توليد
شبكه  ،K3prepکه به عنوان پيشپردازنده نرمافزار Kiva-3v

1- Fluid
2- Moving
3- Solid
4- Axis
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محاسبات مرزی در کدهای سياالتی ضرورت دارند و در توليد

جدول  ،1که در آن از مكانيزم تغيير زمانبندی سوپاپها

این شبكه نيز از آنها استفاده شده است .شرطهای مرزی

استفاده نشده ،اجرا گردیده ،آنگاه مكانيزم زمانبندی متغير

پریودیك ،4فشار ورودی 2و فشار خروجی 3سه شرط مرزی

سوپاپها طبق مشخصات مذکور در جدول  2به آن اعمال و

عددی هستند که برای توليد این شبكه از آنها استفاده شده

نتایج بررسی شده است.

است[.]21[ ،]41

راستیآزماییبرنامه

-1-8

شكل  2نمای توسعه یافتهای از بلوکهای شكل ( 1شبكه

در این بخش به کمك نتایج تجربی موجود در مرجع []24

توليد شده) را نشان میدهد.

به بررسی صحت و سقم نتایج بهدستآمده از نرمافزار
 KIVA-3Vپرداخته شده است .با توجه به این که منحنیهای
فشار-زاویه لنگ معيار مناسبی برای سنجش عملكرد موتور
است ،در نمودار شكل  0تغييرات فشار داخل سيلندر بر حسب
زاویه لنگ از لحظه بسته شدن سوپاپ ورودی تا لحظه باز
شدن سوپاپ خروجی با نتایج تجربی مقایسه شده است .در

شکل( :)2نماهایی از شبكه توليد شده با .k3prep

مرجع [ ]24نيز منحنی فشار مطلق استاتيكی داخل موتور بر
حسب زاویه لنگ با نتایج تجربی مقایسه شده است .مشخصات

همانطوری که از شكلهای  1و  2مشخص است ،چون

موتور استفاده شده جهت اعتبار سنجی در جدول  9ارائه شده

شبكه موتور مورد نظر در راستای صفحه  x  zدارای تقارن
صفحهای است ،بنابراین نصف شبكه توليد شده است که این
امر موجب کاهش حجم محاسبات خواهد شد.

است .شبيهسازی این موتور تحت دمای ورودی ،213/45K

جدول( :)9ویژگیهای مشخصه موتور مدل شده جهت
اعتبار دهی ].[24

فشار ورودی  11 kPaو دور  4911rpmانجام گرفته است.
مقایسه نتایج حاصل از شبيهسازی با نتایج تجربی حاکی از
تطابق رضایت بخشی است .با توجه به استفاده از نرمافزار
توسعه یافته  KIVA-3Vدر این تحقيق و نتایج به کار گرفته

(

4395

حجم جابجایی پيستون)

72

قطر سيلندر)

(

51

طول کورس)

(

1

تعداد سيلندر

5

تعداد سوپاپ

44

نسبت تراکم هندسی

7 bTDC

زمان باز شدن سوپاپ ورودی

14 aBDC

زمان بسته شدن سوپاپ ورودی

55bBDC

زمان باز شدن سوپاپ خروجی

7 aTDC

زمان بسته شدن سوپاپ خروجی

شده در مرجع [ ،]24این اطمينان حاصل خواهد شد که نتایج
حاصل از شبيهسازی از اعتبار باالیی برخوردار خواهد بود.

تایجشبیهسازی

-8ن
در این تحقيق ابتدا به راستی آزمایی برنامه  Kiva-3vپرداخته
شده است .سپس این برنامه برای موتور پایه طبق مشخصات
1- Periodic
2- Pressure Inflow
3- Pressure Outflow

شکل( :)0منحنی تغييرات فشار داخل سيلندر بر حسب
زاویه لنگ [.]24
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 -2-8بررسی نتایج استفاده از مکانیزم زمانبندی

مكانيزم(بادامك سرعت پایين) جهت باز و بسته کردن سوپاپ
خروجی اعمال مینماید ،حرارت تلف شده از چرخه کاهش

همانطوری که از نمودار شكل  8مشخص است به ازای

مییابد(شكل .)11

سوپاپها

متغیر
استفاده از این مكانيزم ،در حالتی که از بادامك سرعت پایين
استفاده شده است ،حداکثر فشار محفظه احتراق افزایش
مییابد و این افزایش فشار تبعاتی چون افزایش کار خروجی
به ازای حجم جابجایی ثابت را به همراه دارد.

شکل( :)17نمودار حرارت آزاد شده -زاویه لنگ برای
حالتهای بدون /با استفاده از مكانيزم تغيير زمانبندی
سوپاپها.
شکل( :)8نمودار فشار -زاویه لنگ برای حالتهای بدون /با
استفاده از مكانيزم تغيير زمانبندی سوپاپها.
با استفاده از این مكانيزم(استفاده از بادامك سرعت پایين)
مقدار جریان مخلوط ورودی به محفظه احتراق افزایش مییابد
که این امر میتواند منجر به افزایش کارایی احتراق ،افزایش
حداکثر دمای کاری چرخه (شكل  )3و ازدیاد حرارت توليد
شده (شكل )17گردد.

شکل( :)11نمودار حرارت تلف شده -زاویه لنگ برای
حالتهای بدون /با استفاده از مكانيزم تغيير زمانبندی
سوپاپها.

شکل( :)3نمودار دما -زاویه لنگ برای حالتهای بدون /با
استفاده از مكانيزم تغيير زمانبندی سوپاپها.
در عين حال با توجه به زمانبندی صحيحی که این

از طرفی به دليل افزایش فشار کاری چرخه ،فشار موثر
متوسط افزایش مییابد و در این مورد نيز افزایش فشار موثر
متوسط به ازای استفاده از بادامك سرعت پایين بيشتر خواهد
بود .به دليل کاهش تلفات حرارتی و افزایش فشار کاری
چرخه ،قدرت خروجی نيز افزایش مییابد (شكل .)12
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Whitout using VVT-low speed
VVT
cam

)MEP(bar

7.85
7.8
7.75
7.7
7.65
7.6
7.55
7.5
7.45
7.4
VVT-high
speed cam

6

5
3
2

)Power(kW

4

1
0
VVT-high speed Whitout using VVT-low speed
cam
VVT
cam

شکل( :)19نمودار فشار -زاویه لنگ برای حالتهای بدون/
با استفاده از مكانيزم تغيير زمانبندی سوپاپها در دور
3111rpm

شکل( :)12نمودارهای فشار موثر متوسط و قدرت خروجی
برای حالتهای بدون /با استفاده از مكانيزم تغيير زمانبندی
سوپاپها.
تاکنون نتایج به دست آمده در این بخش مربوط به
عملكرد موتور در دور پایين( )4911rpmبوده است .به منظور
بررسی نحوه عملكرد مكانيزم زمانبندی متغير سوپاپها برای
موتور تحت بررسی در دورهای باال ،عملكرد موتور در دور
 3111rpmمورد بررسی قرار خواهد گرفت .نتایج حاصل از
شبيهسازی در شكلهای  19تا  10نشان داده شده است.
با افزایش دور موتور کيفيت احتراق به واسطه کم شدن جرم
مخلوط ورودی و زمان احتراق در هر چرخه  ،کاهش مییابد
که این امر باعث میشود ميزان انرژی توليد شده افت نماید و
در نتيجه با افزایش دور موتور ،از فشار کاری چرخه کاسته
خواهد شد .با همين استدالل میتوان افت دمای کاری چرخه
را نيز توجيه نمود .در واقع با کاهش کيفيت احتراق و کم
شدن طول زمان احتراق ،که نتيجه افزایش دور موتور است،
دمای کاری چرخه نيز کاهش مییابد .مقایسه شكلهای  19و
 14با شكلهای  8و  3موید این مطلب میباشد.

شکل( :)14نمودار دما -زاویه لنگ برای حالتهای بدون /با
استفاده از مكانيزم تغيير زمانبندی سوپاپها در دور
3111rpm
با توجه به شكلهای  19و  ،14حداکثر فشار و دمای محفظه
احتراق با استفاده از این مكانيزم(بادامك سرعت باال) افزایش
یافته است.
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موتور ،با توجه به کوتاهتر شدن زمان چرخهها ،فرصت کافی
برای خارج شدن از موتور(به عبارت دیگر تلف شدن) را
نمییابد .بنابراین با افزایش دور موتور تلفات حرارتی کاهش
مییابد .همانطوری که در شكلهای  11و  12نشان داده شده
است ،با استفاده از بادامك سرعت باال ،حرارت آزاد شده و
حرارت تلف شده به ترتيب بيشترین و کمترین مقدار را در
مقایسه با دو حالت دیگر به خود اختصاص دادهاند.

شکل( :)11نمودار حرارت آزاد شده  -زاویه لنگ برای
حالتهای بدون /با استفاده از مكانيزم تغيير زمانبندی
سوپاپها در دور 3111rpm

)MEP(bar

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
VVT-Low Whitout Using VVT-High
Speed Cam
VVT
Speed Cam
10
8

4

)Power(kW

6

2
0
VVT-High
Speed Cam

شکل( :)12نمودار حرارت تلف شده  -زاویه لنگ برای

Whitout
Using VVT

VVT-Low
Speed Cam

شکل( :)10نمودارهای فشار موثر متوسط و قدرت خروجی

حالتهای بدون /با استفاده از مكانيزم تغيير زمانبندی
سوپاپها در دور 3111rpm

برای حالتهای بدون /با استفاده از مكانيزم تغيير زمانبندی
سوپاپها در دور 3111rpm

افزایش دور موتور کاهش کيفيت احتراق را به همراه
خواهد داشت که این امر باعث کاهش حرارت آزاد شده در
یك چرخه کاری میشود.
همچنين افزایش دور موتور تخليه ناقص گازهای خروجی،

همانطوری که بحث شد با افزایش دور موتور ،فشار کاری
چرخه کاهش مییابد .این موضوع سبب میشود به ازای حجم
جابجایی ثابت ،کار خروجی از هر چرخه کاهش یابد .اما با
افزایش دور موتور تعداد چرخههای توليد کار در واحد زمان
افزایش مییابد که این امر باعث میشود ،با وجود کاهش فشار
چرخه  ،توان خروجی موتور افزایش یابد.

این عوامل سبب کاهش کيفيت واکنش احتراق و ناقصسوزی

همانطوری که در شكلهای  19تا  10نشان داده شده است

هيدروکربنها میشود .همچنين انرژی حرارتی با افزایش دور

بهترین عملكرد را در دور  3111rpmبادامك سرعت باال به

کاهش ميزان مخلوط سوخت و هوای ورودی به محفظه
احتراق و کوتاه شدن زمان احتراق را به دنبال خواهد داشت.
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خود اختصاص داده است و دليل این امر نيز افزایش مخلوط
ورودی به محفظه احتراق و خروج صحيح گازهای حاصل از
احتراق به دليل زمانبندی و پروفيل بادامك سرعت باال
میباشد.
شكلهای  18تا  21خطوط جریان درون محفظه احتراق را
در زاویه لنگ  271/4941درجه نشان میدهند .جهت خطوط
جریان نشان دهنده جریانهای غلتش و چرخش است .همان
طوری که قبال بحث شد ،نحوه جریان درون محفظه احتراق بر
اختالط مخلوط سوخت و هوا و در نتيجه کيفيت احتراق موثر

شکل( :)13نمایش خطوط جریان درون محفظه احتراق
موتور درصفحه  x-zدر حالت پایه.

است.

شکل( :)27نمایش خطوط جریان درون محفظه احتراق
موتور درصفحه  x-yدر حالت پایه.

شکل( :)18نمایش خطوط جریان درون محفظه احتراق
موتوردر حالت پایه.
شكلهای  13تا  21که در ادامه میآیند به ترتيب غلتش،
چرخش و ترکيبی از چرخش و غلتش را نشان میدهند.
شكلهای  22و  29به ترتيب منحنیهای غلتش حول
محورهای  xو  yو شكل  24نيز منحنیهای چرخش که حول
محور  zمحفظه احتراق انجام میگيرد را در دور 4911rpm
نشان میدهد.

شکل( :)21نمایش خطوط جریان درون محفظه احتراق
موتور در صفحه  y-zدر حالت پایه.
شكلهای  21و  22نيز به ترتيب منحنیهای غلتش حول
محورهای  xو  yو شكل  20نيز منحنیهای چرخش که حول
محور  zمحفظه احتراق انجام میگيرد را در دور 3111rpm
نشان میدهد.
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شکل( :)22غلتش حول محور  -xزاویه لنگ ،برای
حالتهای بدون /با استفاده از مكانيزم تغيير زمانبندی
سوپاپها.

شکل( :)29غلتش حول محور  -yزاویه لنگ ،برای
حالتهای بدون /با استفاده از مكانيزم تغيير زمانبندی
سوپاپها.

شکل( :)24چرخش حول محور  -zزاویه لنگ ،برای
حالتهای بدون /با استفاده از مكانيزم تغيير زمانبندی
سوپاپها.

شکل( :)21غلتش حول محور  -xزاویه لنگ ،برای
حالتهای بدون /با استفاده از مكانيزم تغيير زمانبندی
سوپاپها در دور .3111rpm

شکل( :)22غلتش حول محور  -yزاویه لنگ ،برای
حالتهای بدون /با استفاده از مكانيزم تغيير زمانبندی
سوپاپها در دور .3111rpm

شکل(:)20چرخش حول محور  -zزاویه لنگ ،برای
حالتهای بدون /با استفاده از مكانيزم تغيير زمانبندی
سوپاپها در دور .3111rpm
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 استفاده، مشخص است27  تا22 همانطوری که در شكلهای
 بادامكهای سرعت،از مكانيزم زمانبندی متغير سوپاپها
 و4911rpm پایين و سرعت باال به ترتيب در دورهای
 مقادیر چرخش و غلتش را در محدودههای،3111rpm
 تغيير الگوی.مربوط به مراحل مكش و تخليه بهبود میبخشد
 تاثير بهسزایی،جریان مخلوط درون سيلندر و تغيير نرخ آن
 تخليه و اختالط بار به منظور بهبود،در فرایندهای مكش
 فشار موثر، قدرت، دما، افزایش فشار.الگوی احتراق دارد
 موید این مطلب،متوسط و سایر پارامترهایی که قبال بحث شد
.است
نتیجهگیری

-3
نتایج حاصل از شبيهسازی صورت گرفته در این مقاله را
:میتوان به صورت زیر دستهبندی نمود
 مكانيزم تغيير زمانبندی مورد بحث در این مقاله باعث-4
.افزایش فشار کاری طی یك سيكل کاری میگردد
 چون باعث افزایش مقدار بار، مكانيزم تغيير زمانبندی-2
 کاهش دمای خروجی سيال را به دليل،ورودی میشود
افزایش کيفيت و جرم محصوالت احتراقی و جذب مقداری از
.انرژی حرارتی توسط این جرم اضافی به دنبال دارد
 مقدار قدرت خروجی به دليل استفاده از این مكانيزم-3
.افزایش قابل مالحظهای خواهد داشت
 فشار موثر متوسط نيز تحت تاثير استفاده از این مكانيزم-1
.افزایش مییابد
 الگوی جریان مخلوط هوا و سوخت نيز به دليل استفاده از-5
.این مكانيزم بهبود پيدا میکند
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