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ای گويم نه بدان جهت که همه چيز به من دادهتو را سپاس میخداوندا 

 .ای نيز مصلحت آن بوده است آن جهت که آنچه را نداده به بلکه

 پايان نامهکه در امر مشاوره اين مهندس عباس توکلی از جناب آقای 

وند سالمت و مساعدت نمودند کمال تشکر را دارم و برای ايشان از خدا
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 و مادی نظر از ما تحصيلی زندگی سراسر در که مادر عزيزمتقديم به 

و همواره در همه حال  نکرددستان پاک از هيچ کوششی دريغ  با معنوی

بتوانم  اميدوارمبا تمام وجود دوستت دارم و  و هستهمراه و کمکم بوده 

 .ن شما را جبران کنمپايازحمات بیز ای ناچيز اذره



 

 

 

 

 چکیده

روش های  PCCI پیش آمیخته  و موتور اشتعال تراکمی با مخلوط HCCIهمگن  سوخت تراکمی اشتعال موتورهای

و دوده   xNOبا راندمان باال و همچنین انتشار کمتر گاز های گلخانه ای امیدوار کننده ای جهت دستیابی به موتور هایی 

ژی های احتراق مشکالتی در رابطه با کنترل انتشار گرما و عدم وجود مکانیزم کنترل تباشند. با این وجود این استرا می

با توجه به  RCCIکنترل شده  دو سوخته اشتعال تراکمی با واکنش پذیری یک استراتژیمرحله ی احتراق به همراه دارند. 

دو سوخت  RCCIدر روش  .این موارد را برطرف می کند انتشار گرما و فاز احتراق، نرخوجود ابزارهای دقیق برای کنترل 

مانند گازوییل و بنزین( درون محفظه احتراق مخلوط می شوند. مرحله ویژگی احتراق خودکار  با واکنش پذیری متفاوت )با

رزی این دو سوخت این دو سوخت و مدت زمان احتراق توسط شیب بین نسبت هم ا بین بت های متفاوتنس احتراق توسط

حتراق درک اثر پارامتر های کلیدی در کنترل او RCCI  این پایان نامه بر توسعه و پیشرفت احتراق موتور کنترل می شود. 

 .سازی و تحلیل است این پایان نامه شامل سه بخش عمده مدلاین موتور ها تمرکز دارد. 

محاسباتی در برابر داده های تجربی گسترش یافته و اعتبار سنجی می ول یک پلتفرم کارآمد مدلسازی شده ی در بخش ا

می باشد. با  )CAD(درجه زاویه میل لنگ 1شود.  این مدل قادر به پیش بینی شروع احتراق با خطای متوسط در حدود 

خت و هوای پیش آمیخته و در نظر گرفتن کل محفظه احتراق به عنوان یک منطقه این حال به دلیل ماهیت مخلوط سو

ی یکنواخت، مدل مورد نظر فشار داخل سیلندر را بیش از حد پیش بینی می کند بنابراین قادر به پیش بینی مقدار زاویه 

   RCCIموتور های و مدت زمان احتراق نیست. عملکرد صحیح  از جرم سوخت %50جهت احتراق  (CA50)میل لنگ 

 .، اختالط آشفته و سینتیک شیمیایی استعمیق از برهم کنش بین جریان مایعمستلزم درک 

در برابر داده های تجربی اعتبار سنجی می شود. تهیه شده و   CFDدقیق سه بعدیدر بخش دوم این پایان نامه یک مدل 

نشان می دهد که سازگاری خوبی   )HC,XNO,CO( خانه ایتولید گاز های گلمرحله ی احتراق و  اثر فشار درون سیلندر،

 با داده های تجربی در شرایط متختلف عملی دارد.

   RCCIموتورو ویژگی های انتشار گازهای یک  در بخش آخر در رابطه با  تأثیر پارامترهای سیستم تزریق سوخت بر عملکرد

زمان شروع پاشش و  فشار تزریق، ،  PRیش اختالط بحث شده است. پارامتر های سیستم تزریق سوخت شامل نسبت پ

  RCCIدست یافتن به عملکرد بهینه موتوریک استراتژی تزریق بسیار خوب برای  ارائهجهت  CFDمدل  زاویه پاشش است.

 مورد استفاده قرار میگیرد.

ده های اکسید نیتروژن، احتراق تراکمی با واکنش پذیری کنترل شده، موتور دوسوخته، آالین اشتعال موتور کلید واژه ها :

تعال تراکمی با احتراق پیش آمیختههمگن، موتور اش سوخت تراکمی اشتعال خود به خود، زمان شروع پاشش، موتورهای
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   17                                              دمای سطح انتخاب شده برای شبيه سازی در اين پايان نامه : 4 – 2جدول 

 18                               (.Sim)شده یساز يهو شب (.Expيشی )زماآ SOC زمان شروع احتراق : 5 – 2جدول 

 CONVERGE                             22 خالصه فرآيندهای پاشش کليدی مورد استفاده در کد  : 1 – 3جدول 

 31                             (.Sim) و شبيه سازی شده (.Exp) مقايسه بين مرحله احتراق آزمايشی : 2 – 3جدول 

    32     (Sim) و شبيه سازی شده (EXP) مقايسه بين ميزان انتشار گازهای خروجی موتورآزمايشی : 3 – 3جدول 

  76                     برای پيدا کردن پارامترهای بهينه سيستم تزريق RCCI طبقه بندی نقاط موتور : 1 – 4جدول 
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 مخفف ها

 

(CAD) Crank Angle Degree (deg.)                                       زاويه ميل لنگ بر حسب درجه 

(TDC) Top Dead Center                                          نقطه مرگ باال                                      

(CFD) Computational Fluid Dynamics                                          ديناميک سياالت محاسباتی 

(EGR) Exhaust Gas Recirculation                     بازخوران گازهای خروجی                                

(SOC) Start of Combustion                                 زمان شروع احتراق                                      

(IVC) Intake Valve Closing                                زمان بسته شدن سوپاپ ورودی                       

(EVO) Exhaust Valve Opening                                                 زمان باز شدن سوپاپ خروجی 

(SOI) Start of Injection           زمان شروع تزريق                                                                   

(HCCI) Homogeneous Charge Compression Ignition                 اشتعال تراکمی سوخت همگن 

(PCCI) Premixed Charge Compression Ignition               اشتعال تراکمی با مخلوط پيش آميخته 

(RCCI) Reactivity Controlled Compression Ignition با واکنش پذيری کنترل شده    اشتعال تراکمی  

(PPCI) Partially Premixed Compression Ignition پيش آميخته جزئی                اشتعال تراکمی  

(PFI) Port Fuel Injection                                        سيستم درگاه تزريق                                

(DI) Direct Injection                                                                                    تزريق مستقيم 

(PR) Premixed Ratio    نسبت مخلوط پيش آميخته                                                                  

(LHV) Lower Heating Value [MJ/kg]                                                    ارزش حرارتی پايين 

(PPRR) Peak Pressure Rise Rate                                                                نرخ افزايش فشار 

(RI) Ringing Intensity                                                                              شدت نوسان         



 

 

 ذ

 

(IMEP) Indicated Mean Effective Pressure [bar] فشار موثر متوسط                                         

(CAX) Crank angle for X% burnt fuel [CAD aTDC]            زاويه ميل لنگ سوخت محترق شده 

(SZM) Single Zone Model                                                                     مدل تک منطقه ای 

(MZM) Multi Zone Model                                                                       مدل چند منطقه ای  

(BD) Burn Duration                                                                                         مدت احتراق

(DOE) Design of Experiment                                                                      طراحی آزمايش 

 

 

 

  



 

 

 

 فصل اول
 مقدمه

انگیزه و پیش زمینه 1 – 1  

ده کردن غذا، ساخت و پردازش مواد و غیره جهت آما عامل اصلی گرمایش است که احتراق چندین هزار سال

می  مایع های هیدروکربن احتراق نقل و حمل های سیستم در استفاده مورد انرژی اصلی منبعهمچنین  [1]بوده 

 درک خوبیبه  شیمیایی یکسینت و اختالط، ،سیال جریان بین تعامل طوالنی تاریخچهاین  با حتی ، حال این با باشد.

 داخلی احتراق موتورهای به مجهز نقل و حملهای  سیستمامروزه بسیاری از  .دارد بیشتر بررسی به نیاز و نشده

مشکالتی مرتبط با فعل و انفعاالت مخلوط های چند فاز و میدان های احتراق آشفته دارای هستند که درآن ها 

ا توجه به استخراج کار مکانیکی و استفاده از سیستم های پیچیده توربو در عالوه بر این ب می باشد.جریان مخلوط 

افزایش و   ماشین آالت جهت افزایش بازده، تجزیه و تحلیل موتور های احتراق داخلی بسیار پیچیده تر شده است.

از موتور های ناپایداری هزینه سوخت و تمرکز بر کاهش تولید گاز های گلخانه ای، نیاز به افزایش بهره وری 

احتراق داخلی را ضرورت بخشیده است. این نیاز به افزایش بهره وری باعث شده تا موتور های اشتعال تراکمی 

)CI( 1  به دلیل بازده گرمایی باالتر نسبت به موتور های اشتعال جرقه ای)SI( 2 .بسیار بیشتر مورد توجه قرار گیرند

 ازده سوخت بسیار بیشتر در مقایسه با موتور های اشتعال جرقه ای هستنداگرچه موتور های اشتعال تراکمی دارای ب

 

 

1 . compression ignition engine 

2 . spark-ignited engine 
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 حینبه عنوان یک نگرانی بزرگ قلمداد می شود. در در این موتورها و دوده  NOxاما همواره کنترل میزان انتشار  

در قسمت هایی از محفظه احتراق دمای زیاد به صورت غنی و ضعیف به تراکمی  عملکرد معمولی موتور اشتعال

 ای ذره فیلتر یکایجاد شده توسط  دودهمی شود.  NOxوجود می آید که همین موضوع باعث ایجاد دوده و  

وده های )حذف د، اما این فیلتر ها همواره به بازیابی مجدد نیازدارندیابد می کاهش موثر طور ه ب DPF  1 دیزل

 معموالً دیزل موتورهای که آنجایی از این، بر عالوه ( که باعث افزایش مصرف سوخت می شوند.جمع آوری شده

 کاتالیزور به نیتروژن با استفاده از NOx برای تبدیلخروجی  غلظت اکسیژن، کنند می کار رقیق مخلوط شرایط در

موتور اشتعال تراکمی در شرایط مخلوط  نردعمل ک. تالش های بسیاری جهت بسیار زیاد است TWC 2 هسه راه

 [5]مورد استفاده قرار گیرد NOxمیتواند در جهت کاهش  TWCانجام شده است به گونه ای که  استوکیومتریک

، با این حال این تالش ها عموما باعث کاهش بازده سوخت شدند بنابراین این موضوع باعث کاهش مزایای موتور 

 NOxعالوه براین که کاتالیزور سه راهه باعث کاهش  رابر موتور اشتعال جرقه ای می شود.در باشتعال تراکمی 

و  NOx )LNT(3این امر وجود دارند که این فناوری ها شامل تله های ریز جهت نیز می شود، فناوری هایی 

 .SCR 4می شوند کاهشی  جدا کنندهکاتالیزورهای 

LNT ی شده جهت بهبود فضای ذخیره سازی دراصل یک کاتالیزور سه راهه دستکارNOx  است. عملکردLNT 

با محصوالت احتراق غنی از  از طریق واکنش NOxشبیه به کاتالییزور سه راهه است که در آن  NOxدر کاهش 

 ]6[نیترو ژن تبدیل می شود به  2H و COو HCجمله 

انباشته  NOx غنی عمل کند تا میزان در شرایط مخلوطکار میکند باید به صورت دوره ای (LNT)موتوری که با 

بدون نیاز به بهره   SCRدر مقابل این فناوری،  شده کاهش یابد، در نتیجه راندمان سوخت کاهش پیدا می کند.

از بازده سوخت در موثر عمل کند بنابراین از مزایای بهره وری  NOxبرداری از شرایط غنی می تواند در کاهش 

در شرایط مخلوط غنی باید به صورت دوره ای  LNTد.با این حال همانطور که احتراق ضعیف محافظت می شو

و به اگزوز شده اوره در وسیله نقلیه ذخیره نیاز به کاهش عامل )یعنی اوره( نیاز دارد.  SCR، فناوری عمل کند

می تواند که  اعمال می شود NOx  اوره مصرفی برای کاهش ؛ نتیجه این کار مفید نیست بنابراین،تزریق می شود

. بر اساس کار جانسون تخمین زده میشود که مصرف اوره  در ازای مصرف هر یک مصرف سوخت را افزایش دهد

 [7].موثر باشد NOxدر کاهش  g/kw.hr 1درصد از سوخت می تواند به میزان 

 

1 . Diesel Particulate Filter 

2 . Three-Way Catalyst 

 3 . Lean NOx Traps  

4 . Selective Catalytic Reductio
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کاهش  یها یستمبه س یازبا توجه به بحث فوق ضرورت دارد که راندمان موتور را با استفاده از به حداقل رساندن ن

از محققان مورد مطالعه  یاریتوسط بس یلندرو دوده در س NOx اساس کاهش  ین. بر ایمبه حداکثر برسان یندهآال

به دوده و  یابیدر دست یشرفتهاحتراق پ یاستراتژ یک یلو تحل یهتوسعه و تجز ییتوانامطالعه  ینقرار گرفته است. ا

NOx دهد. یقرار م یبه صفر را مورد بررس یکنزد 

 مرور نوشتارها 2 – 1

نسبت هم ارزی برای درک بهتر اینکه در چه شرایطی گاز های گلخانه ای و دوده حاصل می شوند، یک طرح از 

 .نشان داده شده است (1-1)موضعی در شکل  موضعی در برابر دمای

 

 

 φ-T.[1]در نمودار  NOx : مناطق دوده و1 -1شکل 

شرایط مخلوط  در، دو منطقه مجزا وجود دارد NOx می توان مشاهده کرد که برای تشکیل انتشار دوده و

به وجود می آید که منجر ، انتشار شعله )به عنوان یک مخلوط کنترل شده در حال احتراق(  (φ = 1) استوکیومتری

باعث  T = 2000 Kو دمای  φ < 3 > 2نسبت هم ارزی با منطقه ی  می شود.  NOx نرخ  به تشکیل بسیار زیاد

از  یاریبس و دوده NOx انتشار کاهش همزمان یدر تالش برا  [1]ایجاد مقادیر غیر قابل قبولی از دوده می شود.



4 

 

 

هدف از این استراتژی ها ایجاد فرآیند احتراقی است که از درجه . ه استارائه شد یشرفتهاحتراق پ یها یاستراتژ

 و همچنین مخلوط غنی سوخت )جهت کاهش دوده( جلوگیری کند. (NOx)جهت کاهش میزان  حرارت باال

 استراتژی های ارائه شده در اینجا به طور معمول تمام یا بیشتر سوخت از پیش مخلوط شده را در نظر گرفته تا مناطق

یا تزریق اولیه در زمان از طریق تزریق مستقیم در سیلندر  را میتوانغنی در محفظه احتراق حذف شوند. سوخت 

جهت انجام مرحله احتراق به موتور مکش و تراکم و یا چندین تزریق که حاوی مقادیر کمی از سوخت هستند 

 ارسال کرد.

 HCCIاحتراق  1 – 2 – 1

تحقیق وتوسعه قرار گرفته است.  موضوعی است که بسیار مورد  HCCI 1 مفهوم اشتعال تراکمی سوخت همگن

مخلوط شده سوخت و هوا استفاده می کند، این مخلوط تا جایی که احتراق از پیش این استراتژی از یک بار کامال 

تزریق  PFI2 تزریق درگاه  سوخت از طریق سیستم در این استراتژی احتراق  خودکار صورت گیرد فشرده می شود.

 این فرایند احتراق ضعیف و دما ،نشان داده شده است از لحاظ تئوریکی (1-1)همانگونه که در شکل می شود. 

فشار ، مقادیر یاحتراق حجم فرآیند یلبه دل ،حال ینبا ا. جلوگیری کندو دوده  NOx پایین می تواند از باال بودن

و ضربه  میزان سر و صداشدن زیاد د می شود که در نتیجه باعث ایجا  باال یاربس  PPRR 3 فشار یشافزا نرخو  یلندرس

منجر به آسیب در می تواند  یستونپ یتنسبت به موقع یلندرفشار اوج س مقادیر ینالوه بر ا. عمی شوداحتراق  در

 یمفهوم را با مطالعه رو یندر مورد ا یقتحقOnishi  [8]  1970خر سال در اوا. طراحی موتور و قطعات آن شود

، از فرآیند جاروب کردن جهت افزایش دمای بار هوا و سوخت این استراتژیدر  کند. یموتور دو زمانه آغاز م

مطالعات خود در  Foster [9] و   Najt  1980. در اوایل سال ورودی تا زمان احتراق خودکار به کار گرفته شد

مخلوط میزان اشتعال پذیری حد ها با موفقیت را آغاز کردند. آن  در موتورهای چهار زمانه HCCI زمینه کاربرد

 یاندازه ا تواند به یسوخت م ینتیکس یداسیونکه اکس کردندمشاهده موتور خود را گسترش دادند و ضعیف 

مطالعات بیشتری را در مورد احتراق  Thring [10]. کار کند HCCIحالت احتراق  کنترل شود که موتور بتواند در

HCCI   بین بازخورانی گاز خروجی  ،تحت شرایط عملیاتی مناسب )به عنوان مثال ص کرد کهو مشخ انجام داد

از نظر راندمان سوخت  HCCI   فرآیندهای احتراق( درجه سانتیگراد 370مای ورودی بیشتر از و د %30 تا  13%

 .با موتور های دیزلی معمولی قابل قیاس می باشند

 

1 . Homogeneous Charge compression Ignition 

2 . Port fuel injection 

3.  Peak Pressure Rise Rat
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و دوده و همچنین راندمان حرارتی   XNO پایین بودن درجه حرارت فرآیند احتراق و نتایج نزدیک به صفر انتشار 

احتراق نیز  نوع ازمی شود که روی نفوذ در بازار این  HCCIباال، باعث ایجاد برخی مشکالت اساسی در احتراق 

این استراتژی نسبت به نوسانات در پارامترهایی مانند دمای هوای ورودی، نسبت هم ارزی و  تاثیرگذار بوده است.

انتشار  کنترل زمان احتراق و میزانزمینه در  HCCI استراتژی احتراق .تغییرات سیکل بیش از حد حساس است

ی اشتعال جرقه ای یا زمان تزریق در موتور جرقه در موتورها راهکار مشخص جهت عملکردگرما به دلیل نداشتن 

های اشتعال تراکمی مشکالتی را به همراه دارد. در موتور اشتعال جرقه ای نرخ انتشار گرما توسط انتشار شعله ی 

تزریق سوخت ی محدود کنترل می شود در حالی که در موتور های اشتعال تراکمی این امر توسط میزان آشفته 

دارد، به همین علت تزریق سوخت بستگی هوا  به مخلوط از پیش آمیخته سوخت و   HCCIاق . احترکنترل می شود

 ی ورودیسوخت و هواشدن بنابراین زمان کافی برای مخلوط ، مرحله ی تراکم انجام می شود اوایل دربسیار زود 

شود )زمان بین پایان  در زمان احتراق میتزریق سوخت زود در اوایل سیکل منجر به تاخیر طوالنی  .وجود دارد

استراتژی ، بر اینعالوه  . [11]به هم مرتبط نیستند احتراق  یندآفر و یقمرحله تزر ،ینبنابراتزریق و شروع احتراق(. 

در تالش برای به دست  .به سینتیک شیمیایی برای شروع احتراق خودکار مخلوط بستگی دارد HCCI احتراق

واکنش  گرادیانرکیبی از سوخت هایی که دارای ت Olsson [12, 13, 14]، کنترل زمان بندی احتراق آوردن

سوخت های   واکنش پذیری زیاد وسوخت های با با تغییر نسبت بین . پذیری زیادی هستند را مورد بررسی قرار داد

میزان کنترل ( مشاهده شد که هپتانرمال هپتان و اتانول / نرمال اکتان / ن ، ایزو)به عنوان مثال با واکنش پذیری کم

 ه دلیل ضررهای وارد شده توسط توربوشارژرب حال ینبا ا. اما روی فرآیند احتراق داشتمی توان بیشتری را 

در مقایسه با دیگر استراتژی های  HCCI  دمای گاز اگزوز درروی شارژ ورودی نیز محدود شدند.  آزمایش ها

هرچند عملکرد کم بار احتراق دست نیافتنی بود. کیفیت یش بنابراین افزا به طور قابل توجهی پایین تر است احتراق

ین ا نتایجاما  است. HCCI یهاحتراق شب یها یو استراتژ HCCI یچالش بزرگ برا یککارآمد هنوز هم 

 یدر نقاط پر بار و هنگام یحترا به همراه داشت،  %95 و راندمان احتراق باالی  XNO مقادیر بسیار کم  آزمایشات

 . ودب شده استفاده EGR 1 ورانی گاز های خروجیاز بازخ که

به  یگراحتراق د یاستراتژ یک،  HCCIموتور  یانتشار گرما یزانکنترل زمان احتراق و م یشافزا یدر تالش برا

استفاده  ممطرح شده که از تزریق مستقیم سوخت در زمان تراک PCCI 2 اشتعال تراکمی با مخلوط پیش آمیخته نام

  می کند.

 
1 . Exhaust Gas Recirculation 

2  . Premixed Charge Compression Ignitio



 

 

 PCCIو   PPCI استراتژی های احتراق  2 – 2 – 1

اساس مقدار همگن بودن . بر از یک سیستم تزریق مستقیم سوخت استفاده می شود در این استراتژی های احتراق

 یقتزر تاخیر در از  PPCI 1  که یدر حال است یممستق یقزراستفاده از ت  PCCIاحتراق  یاستراتژسوخت و هوا، 

 یاستراتژ یندر امی کند.  استفادهجهت فراهم شدن مخلوط پیش آمیخته جزیی از سوخت و هوا  سوخت  یممستق

 .استفاده کرد ییدوتا یا تکیتوان از سوخت  یاحتراق م یها

 Noehre  های موثر متوسط فشار را در یمعمول یزلموتور د ]15[ همکارانش و)IMEP( 2 8 با بار  15و12و

احتراق  یدر استراتژ د. مشاهدات آن ها نشان می داد کهدناز پیش آمیخته آزمایش کر یزلیاستفاده از سوخت د

وجود   CDC( 3( موتور های معمولی دیزلیمعموال در احتراق و دوده ای که  PPCI ، XNO ییجز یختهآم یشپ

 یربا استفاده از مقاد همچنین  .دوشمی بود اما درعوض باعث کاهش راندمان احتراق  قابل اجتناب خواهد، دارند

نیز انتشار دوده  میزانو  صفر استبه  یکنزد  NOxانتشار  میزان  ،(%60مثالً ) بازخورانی گاز های خروجی یباال

راندمان کاهش به  منجر نیزبازخورانی گاز های خروجی   از سطح ینااما    .پیدا می کندکاهش  یریبطور چشمگ

 یرا برا ییها یستراتژا [16,17,18] در دانشگاه لوندو همکارانش    Manente .شدمی   %90 یرزتا احتراق 

با استفاده از دو سیستم تزریق مستقیم بنزین، تقویت باال و بازخورانی گاز های یک موتور دیزل سنگین  یتفعال

در انتشار دوده را  یرمقاد بار 18 فشار موثر متوسط در    دند. طراحی و توسعه بخشی %50خروجی نزدیک به 

و حداکثر نرخ افزایش  %50، راندمان ناخالص باالی  g/kW.hr 0.3 زیر FSN( 4  ، NOx( 2الی  1  ی محدوده

)فشار موثر متوسط یک محدوده بار گستردهدر  آنها موتور خود را. را بدست آوردند bar/deg 15 فشار در حدود 

که نقطه تبخیر آنها تقریبا برابر بنزین بود، راه اندازی کردند و مورد بار( توسط سوخت هایی  26الی  5تقریبی بین 

   Dempsey.   بود %50 یسوخت ها باال ینا یبرا شده  داده  نشانراندمان  ناخالص  یرمقاد  بررسی قرار دادند. 

باال و  متوسط یدر بارهارا  ینبنزسوخت  با ینسنگ PPCI   موتور یک عملکرد یها یاستراتژ Reitz [19]و 

کم   XNO.  نتایج این آزمایشات انتشار ژنتیکی مورد بررسی وآزمایش قرار دادندیک الگوریتم توسط بهینه سازی 

افزایش فشار در بار متوسط بدست  نرخمیزان دوده کم و را نشان می داد.  اما باوجود اینکه  %50و راندمان حرارتی 

  ایط بار زیاد چالش بر انگیز بود.به این نتایج در شر آمد، دستیابی

 

1 . Partially Premixed Compression Ignition 

2 . Indicated Mean Effective Pressure 

3 . Conventional Diesel Combustion 

 Filter Smoke Number  . 4     .ده استشدن سطح آن توسط دو یاهس یلدود به دل یلترف یکبازتاب توسط  یزانبرحسب م یعدد دود واحد   
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 منجر به راندمان حرارتی باال و مقادیر کمتری از انتشار آالینده ها می شوند  PPCI احتراقاستراتژی های اگرچه 

در تالش فشار باال به خصوص در شرایط  بار زیاد موتور یک چالش بزرگ به حساب می آید.  اما حفظ شرایط

به این نتیجه رسیدند که با تغییر ترکیب سوخت  [20]و همکارا نش  Inagaki گرما برای کاهش سرعت انتشار

    قابل درک بود که زمان بندی تزریق در       بنزین و دیزل درون سیلندر میتوان زمان بندی احتراق را کنترل کرد.

aTDC o30-   باعث احتراق مالیم تر از نمونه هایHCCI  .مده نشان می داد تزریق نتایج بدست آتک سوخته بود

در حالی که تزریق سوخت  می شد  XNOمنجر به انتشار میزان غیر قابل قبولی از  -aTDC o30از  دیرترسوخت 

 منجر به نرخ افزایش فشار بسیار باال می شد.  -aTDC o30از  زودتر

 RCCIاحتراق   3 – 2 - 1

 Reitz و  Kokjohnو [20]همکارانش و  Inagakiو  [21]همکارانش و  Bessonette بر اساس مطالعات

با استفاده  یلندرتک س یک موتورکارآمد در  یارو بس پاکاحتراق سوخت دوگانه  یاستراتژ یک    [22,23,24]

مورد بررسی و توسعه قرار گرفته است.  نتیجه ها نشان می داد که زمان بندی تزریق  یزلو د ینیبنز یاز سوخت ها

که امکان توسعه یک استراتژی جدید  مگیری باعث کاهش نرخ افزایش فشار می شود، سوخت زود به طرز چش

سیستم  درگاه از طریق ی کهدر این روش بنزین  ]25[را فراهم کرد. RCCI 1به نام ترکیب سوخت درون سیلندر 

ه ی بعد ، در زمان تراکم یک بار همگن سوخت وهوا را ایجاد می کند.  در مرحلتزریق سوخت تزریق می شود

 در طی انجام این عمل نواحی واکنش پذیری درون سیلندر سوخت از طریق سیستم تزریق مستقیم تزریق می شود

  PCCI  یا  HCCI مانند LTC 2 الت های دیگر موتورهای، حدوگانه سوز  RCCI  مفهوم.  طبقه بندی می شوند

 دو  RCCI یدر استراتژبهبود می بخشد.  احتراق کنترل میزان انتشار گرما و مرحله با ارایه دقیق روشی جهت را

مرحله  .شوند یاحتراق خودکار( درون محفظه احتراق مخلوط م یها یژگیمتفاوت )و یریسوخت با واکنش پذ

سوخت کنترل  ین دوب فضای یدو سوخت و مدت زمان احتراق توسط طبقه بند ینا مربوط بین یاحتراق با نسبت ها

بر روی    Reitz  [22,23,24]و  Kokjohnتوسط  RCCIزمایشات انجام شده بر روی نتایج آ     [25].شودی م

بار( با استفاده از سوخت های بنزین و دیزل،  14.5الی  4)فشار موثر متوسط بین بار گسترده موتوریک محدوده از 

با استفاده نشان میداد.   RCCI استراتژی احتراقدر  و دوده بسیار کم را NOx راندمان حرارتی باال و همچنین انتشار

و میزان سر و صدای احتراق تا حد ممکن کم نگه  NOx کار با بار زیاد، مقداردر شرایط  سیستم بازخورانی از

به دلیل بار با سوخت بنزین و دیزل   14.5فشار موثر متوسط  بارهای بیش ازافزایش  با این حال. داشته می شود

 .بسیار دشوار است بازخورانی گازهای خروجی  زان نیازو می در نرخ افزایش فشار محدودیت

 

1 . Reactivity Controlled Compression Ignition 

2 . Low Temperature Combustion 
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 یاستفاده در استراتژ یمتفاوت برا یریبا واکنش پذ یگرد یسوخت ها و مواد افزودن یراستفاده از سا ی ینهدر زم

و  Adhikaryتوسط  یمطالعات محاسبات[26,27] صورت گرفته است یوعمطالعات متن  RCCIاحتراق 

تمام بار باعث انتشار  یطموتور سبک در شرا یکدر  87با اکتان  ینکه استفاده از بنز یدادنشان م [26]همکارانش

   موتور سبک وزن  با استفاده از یک یبر رو نیز یشاتیآزما                      شود.  یم NOxاز   یکم یاربس یرمقاد

10E 1 /NEH2+ 10E   وسط بهبود دهنده ی عدد ستان( ت یتراتن یلهگز یلات 2)یعنیKaddatz   و

در عملکرد  و دوده  NOxانتشار انجام شد. آنها در طی این آزمایشات  به مقادیر بسیار ناچیزی از  [27]همکارانش

 ینا.  دست یافتند  %50هبار و همچنین راندمان حرارتی نزدیک ب 9بار و  5.5موتور با شرایط فشار موثر متوسط 

با دستیابی به نتایج مشابه توسط سوخت های  RCCI  استراتژی احتراقدر  سوخت را یریانعطاف پذ [27]مطالعه 

 بود را نشان می داد،  و دوده کم و همچنین راندمان حرارتی باال NOx مختلف که در آن تولید گازهای گلخانه ای

این آزمایشات همچنین نشان بهبود دهنده ستان بودند.   بنزین+ -یا  بنزین  دیزل -سوخت های مورد استفاده بنزین

مطلوب و مفید واقع می یک برنامه ی کاربردی  با استفاده از یک مخزن سوخت پایه در RCCI  داد که عملکرد

افزودنی که باعث جهت  یک مخزن جداگانه کوچک  EHNشود. درشرایط استفاده از سوخت بنزین/ بنزین+

مخزن اضافی به طور قابل توجهی کوچکتر از مخزن بنزین خواهد این  بود ستان می شود، مورد نیاز خواهد بودبه

 اتانولاز  با استفاده از مخلوطی RCCI احتراقدر موتور سنگین [28]  و همکارانش  Splitterمطالعات . بود

 )85E(/ دیزل  و  بنزین / بنزین  +DTBP 3   ،همچنین احتراق پاک  %50ناخالص باالی  مقادیر بازده حرارتی ،

و نرخ افزایش فشار ایاالت متحده  HD 2010 و دوده ی بسیار پایین تر از مقررات NOx  و بی سر و صدا،  مقدار

 . را در همه ی شرایط کارکرد موتور نشان میداد bar/deg 5-10بین 

 پایان نامههدف    3 – 1

برای این منظور، مدل های شبیه سازی نقش . لکرد موتور ضروری استبرای بهینه سازی عم RCCI درک احتراق

مدل های شبیه سازی با ابعاد مختلف برای مدل سازی . بازی می کنند RCCI اصلی را جهت درک و فهم از احتراق

  برای پیش بینی احتراق (0D) یک مدل چند منطقه ای بدون بعد . ارائه شده است RCCI حرارتی جنبشی موتور

RCCI [29]توسط Eichmeier  این مدل می تواند و احتراق موتور. طراحی و توسعه داده شد RCCI  را پیش

 .بینی کند

 

 یناتانول در بنز 10% .  1

 یترات بهبود دهنده ی عدد ستانن یلهگز یلات -2 .  2

3  Di-tert-butyl peroxide  . ستان عدد  بهبود دهنده ی 
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روند توسعه  برای تسهیل POWER_®GTمانند  شبیه سازی چرخه موتور )D1(دی به طور کلی  ابزارهای یک بع

، تاکنون هیچ مدل احتراقی طراحی نشده که منحصرا بتواند با این حال. ارزشمند هستندRCCI استراتژی احتراق 

عه به همین علت شبیه سازی چرخه موتور سهم محدودی را در توس [29]را پیش بینی کند  RCCI تنها احتراق

   CFD 1از  یک مدل    ]30,31,32[مطالعات انجام شده در   .ارائه می دهد  RCCI استراتژی های احتراق بهینه

3D  برای شبیه سازی چرخه  RCCI برای قسمت. استفاده می کنند CFD از کد KIVA-3V ه است. استفاده شد

 NOx توان در حین تحقق مقررات انتشارراندمان ناخالص را می   %52نتایج شبیه سازی نشان داد که در حدود

در مقایسه با احتراق دیزلی معمولی، مصرف سوخت را  RCCI بدست آورد. عالوه بر این، نتایج نشان داد که

 جهت پیش بینی در این پایان نامه ،RCCI در تالش برای بهبود دقت مدل های. بهبود می بخشد   %4حدود

SOC2  در موتورRCCI   ای همنطقتک یک مدل )D0( از_PRO®CHEMKIN  در مرحله   .شده است تهیه

همراه شده  POWER_®GT ایجاد شده و با TMCONVERGE دقیق در /D3CFD  بعد، یک مدل احتراق 

با داده های  CFD نتایج شبیه سازی مدل .را شبیه سازی کند RCCI است تا قسمت بسته وپنهان چرخه ی موتور

 . صل سوم مورد بحث قرار خواهد گرفتتجربی قابل مقایسه است که در ف

مطالعات انجام شده به منظور بررسی تأثیر پارامترهای تزریق سوخت بر احتراق و عملکرد موتورهای  (1-2)شکل  

برای بررسی تأثیر فشار تزریق  و کاملی هیچ مطالعه جامعتاکنون  .را نشان می دهد RCCI دیزل ، سوخت دوگانه و

این پایان نامه قصد دارد تا به تفصیل به . انجام نشده است RCCI اق و عملکرد موتورهایو زاویه اسپری بر احتر

 ]33,34 [در BMEP 3 و آالینده ها بر انتشار SOI 2 شروع تزریق اثرات زمانبندیدرمورد . همچنین آنها بپردازد

 ق و عملکرد موتورهایبر احترا  SOI شروع تزریق مطالعه مفصلی درباره تأثیرات زمانبندی. بحث شده است

RCCI  وجود ندارد که در این مقاله ارائه خواهد شد. 

 

 

 

 
1   .Computational Fluid Dynamics   یکی از شاخه های مکانیک سیاالت است که با استفاده از آنالیز عددی و ، دینامیک سیاالت محاسباتی

زیه و تحلیل می کند. از کامپیوترها برای شبیه سازی بر هم کنش مایعات و گازها با الگوریتم های عددی، مسائل مشتمل بر شاره های سیاالتی را تج

 .سطوح شرایط مرزی استفاده می شود

2  .Start Of Combustion زمان شروع احتراق 

3  .Brake Mean Effective Pressure  فشار موثر متوسط ترمزی 
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 ختپیشینه پارامترهای اصلی سیستم تزریق سو : 2-1 شکل

 کلیات پایان نامه  4 – 1

شامل بررسی یک  2نشان داده شده، این پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است. فصل  3-1همانطور که در شکل 

یک مدل   3در فصل  است. RCCI در یک موتور SOC( 1(زمان شروع احتراق مدل صفر بعدی برای پیش بینی

مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد. تأثیر پارامترهای سیستم  RCCI با داده های تجربیCFD سه بعدی احتراق 

مورد بحث قرار خواهد گرفت. در آخر، خالصه و  4در فصل  RCCI تزریق سوخت بر احتراق و عملکرد موتور

 .ارائه شده است 5نتیجه گیری به همراه توصیه هایی برای برنامه های آینده در فصل 

 

 : کلیات پایان نامه 3-1شکل 
 

1 . Start Of Combustion     
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دومفصل   

 بررسی مدل صفر بعدی

تهیه شده است. این مدل قادر به پیش  RCCI در این فصل یک مدل احتراق محاسباتی صفر بعدی برای احتراق

 است. بینی دقیق شروع احتراق

شبیه سازی چرخه  جنبشی مختلف را نشان می دهد که می توانند برای -مدلهای احتراق حرارتی (2-1)شکل 

با مکانیسم دقیق شیمیایی  CFD واضح است که استفاده از مدل احتراق. مورد استفاده قرار گیرند RCCI  موتور 

با مکانیسم شیمیایی  SZM  1 از نظر زمان محاسباتی بسیار پر هزینه است در حالی که استفاده از مدل تک منطقه ای

  .است RCCI دل سازی و تحلیل احتراق موتورساده، کارآمدترین روش محاسباتی برای م

جنبشی با استفاده از مکانیسم -یک مدل احتراق چند منطقه ای حرارتیRCCI برای پیش بینی احتراق موتور 

 ERC در مطالعات گسترده انجام شده توسط.   [29]مورد بررسی قرار گرفت Eichmeier شیمیایی ساده توسط

 با مکانیسم ساده شیمیایی برای توصیف احتراق و عملکرد موتورهای KIVA-3V CFD  یک مدل [30,31,32]

RCCI  در این پایان نامه، از یک مدل احتراق تک منطقه با مکانیسم شیمیایی دقیق .ایجاد شده است (A)  برای

اده مدل تک منطقه ای با مکانیسم س در استفاده از .استفاده است RCCI در موتور زمان شروع احتراق پیش بینی

 زمان محاسبات به میزان قابل توجهی کم نمی شود، اما دقت مدل کاهش می یابد. تفاوت زمان شبیه سازی شیمیایی

 GB 4با  Intel Core i5   با مکانیسم ساده شیمیایی و مکانیسم دقیق شیمیایی در پردازنده مدل تک منطقه ای 

RAM   دقیقه است 2کمتر از.  

 

1 . Single Zone Model    



 

 

برای درک ویژگی های احتراق و عملکرد  (B)با مکانیسم شیمیایی ساده  CFDدر مرحله ی بعد یک مدل سه بعدی 

با مکانیسم دقیق شیمیایی، زمان محاسبات را به طرز  CFD استفاده از مدل .تهیه شده است  RCCIیک موتور 

 .اجرا شودچشمگیری افزایش می دهد که چند روز طول می کشد تا هر شبیه سازی 

 

 RCCI جنبشی در مقیاس متغیر برای موتورهای -: مدل های احتراق حرارتی 1-2شکل 

 

 مشخصات موتور  1 – 2

بر پایه  RCCI موتور .در برابر داده های تجربی شبیه سازی می شود [3] از RCCI در این پایان نامه ، یک موتور

 4این موتور مطابق با مقررات انتشار یورو  .یتری استل   Z19DTH  1.9 سیلندر جنرال موتورز 4موتور دیزل 

و  VGT( 1(خنک شده، توربوشارژر هندسی متغیر EGR است و به یک سیستم تزریق سوخت ریلی مشترک، 

به منیفولد ورودی اضافه  RCCI برای عملکرد PFI انژکتورهای .طراحی درگاه چرخش متغیر مجهز شده است

ماژول کنترل موتور از  یک ه همراهب BOSCH ETAS (ECU) یکیونواحد کنترل الکتر.   [3]شدند

DRIVVEN برای اطمینان از انعطاف پذیری و کنترل بیشتر . شد یگزینو کنترل موتور جا یبراسیونبا هدف کال

 مشخصات موتور (2-1). در جدول  [3]با فشار کم به موتور اضافه شده است   EGR سیستم هوا، یک سیستم

RCCI  پایان نامه آورده شده است. در این 

 

1 . Variable Geometry Turbocharger 
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 RCCI تبدیل شده برای عملکرد GM Z19DTH موتور دیزل:  1-2جدول 

 مقدار پارامتر

 mm 82 قطر سیلندر

 mm 90.4 کورس پیستون

 17.5:1                  نسبت تراکم

 L 1.9 حجم جابه جایی

 وپاپ در هر سیلندرس 4 پیکر بندی سیلندر

IVC (oaTDC) -132 

EVO (oaTDC) 112 

 

ور های ریل مشترک انژکت  

 
 
 

Bosch CRIP2-MI 

148o زاویه پاشش 

480 bar فشار پاشش سوخت 

 Delphi انژکتور های پورت ورودی

400 kPa   فشار سوخت 

 

 مدل تشریح  2 – 2

 ایجاد شده است.  زمان شروع احتراق بینیبرای پیش   PRO®CHEMKIN_یک مدل همگن بسته صفر بعدی از

شرایط مختلف کار مورد  دربرای اعتبار سنجی مدل  RCCI [3] سیلندر  4همچنین داده های تجربی یک موتور 

 استفاده قرار می گیرد.

 
 RCCI  مسیر شبیه سازی سه مرحله ای برای شبیه سازی چرخه:  2-2شکل 
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است، یک روش مدل سازی سه مرحله ای برای شبیه سازی مدل چرخه  نشان داده شده 2-2همانطور که در شکل 

 .از مدل احتراق تک منطقه ای طراحی شده است EVO تا IVC بسته از

 

  IVC شرایط ایجاد شده است. سپس POWER_®GT در IVC برای تعیین دمای سیلندر در RCCI مدل موتور

 . ل می شودمنتق  PRO®CHEMKIN_برای مدل سازی احتراق تک منطقه به

 4236و  1034  واکنشی مدل احتراقی از یک مکانیزم شیمیایی دقیق برای ایزو اکتان و نرمال هپتان شامل نوع های

بنزین و دیزل استفاده می  جایگزین های عنوان  به  به ترتیب [35]   (LLNL)آزمایشگاه ملی الرنس لیورموراز 

  .کند

 . مدل سازی شده است IC برای موتورهای Woschni [36] حرارت تقالان همبستگیاستفاده از انتقال حرارت با 

 :از مخلوط گاز درون سیلندر به دیواره سیلندر توسط فرمول زیر تعیین می شود  wallQ انتقال حرارت جابه جایی

 (1-2                                            )                                           Qwall = hA(T −Twall) 

 ضریب جا به جایی است hسطح دیوار و  Aدمای دیوار،  Twallکه در آن 

 است: [37] ضریب انتقال به دست آمده بر اساس معادله زیر

Nuh = aReb Prc                                                                                             )2-2(  

    برای همبستگینیز ثابت اند.  a,b,cبه ترتیب اعداد ناسلت ، رینولدز و پرانتل هستند. Prو  Reو  Nuن که در آ

Woschni  عدد ناسلت جهت انتقال گرما توسط معادله زیر تعریف شده است: 

hD 

 Nuh =    λ )3-2( 

 ضریب انتقال هدایتی گاز است λ قطر سیلندر و  Dکه در آن 

  اس سرعت متوسط سرعت پیستون توسط فرمول زیر بدست می آید:عدد رینولدز بر اس

                                                                                                          (2-4)  
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 .ویسکوزیته دینامیکی سیال است μچگالی مخلوط سوخت و هوا و  ρکه در آن 

 :تعیین می شود [37]سط تو (w) متوسط گازسرعت 

(5-2                                                      ) 

 

  است،  یسرعت چرخش swirlv  پارامترهای مدل سازی هستند 2C و 11C ، 12C، اصطالحات (5-2)در معادله 

dVحجم جابجایی،  motoredP و سیلندر فشار موتوری Ti ،Pi  ، Vi استوانه در هاولی دما، فشار و حجم IVC  است . 

pS نشان دهنده میانگین سرعت پیستون است که توسط معادله زیر محاسبه می شود:  

                                                                                                           (2-6)     

 

 دور موتور است. Nطول کورس و  Lکه در آن 

 ییکه در آن نسبت فشار و حجم با نسبت گرمافشار موتوری سیلندر مربوط به یک فرآیند آیزنتروپیک است، 

 .مرتبط است γویژه 

 

(7-2      )                                                                                                                                                                   

 .فشار و حجم مرجع هستند refV و refP که در آن

 : عدد پرانتل توسط معادله زیر تعریف شده است 

 

(8-2)                                                                                                                           

 .ظرفیت حرارتی ویژه  فشار ثابت است  pC ه جایی ک
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 تک منطقه ای استفاده شده اند را نشان می دهد. RCCI ( ثابت هایی که در این مدل2-2جدول )

  Woschni ثابتهای مورد استفاده در همبستگی:  2-2جدول 

Constant Value 

HT ضریب a 0.035 

HT ضریب b 0.8 

HT ضریب c 0 

C11 2.2  ضریب 

C12 0  ضریب 

C2  0.00324 ضریب 

 0.7 عدد پرانتل

 

  IVC قسمت اول از به دو قسمت تقسیم می شود. EVO  به IVC  سیکل بسته ی موتور از ،RCCI در این مدل 

به منظور در نظر گرفتن سوخت  .با در نظر گرفتن مخلوط بنزین و هوا مدل سازی می شود زمان شروع پاشش تا

آغاز می شود افزوده  زمان شروع پاشش یم به سیلندر، دیزل به ترکیب مخلوط سیلندر که ازدیزل هنگام تزریق مستق

برای  RCCI مدل .شروع پاشش به خوبی مخلوط می شوند می شود و فرض بر این است که بنزین و دیزل در زمان

موتور تجربی از داده های ذکر شده است. همچنین  (2-3)شرایط مختلف کارکرد موتور در جدول  نمونه از سه

 : توسط معادله زیر تعریف شده است  AFR1گرفته شده است. نسبت جرمی هوا به سوخت  ]3[

(9-2)                                                                                                                                                                              

فشار کم تزریق دیزل برای سه مورد . مقدار کل سوخت شامل سوخت های بنزینی و دیزلی است fuelm که در آن

 . وسعت سوخت دیزل مورد نیاز و مدت زمان تزریق بسیار کوتاه آن است ( بخاطر مقدار کم2-3مختلف در جدول )

 .شود یکتور محدود محداقل زمان باز و بسته شدن انژ توسط یقپالس تزر

 

 

 

1 . Mass of air to mass of fuel ratio 
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اعتبارسنجی مدل تک منطقه ای در شده جهت استفاده در داده های آزمایشی،  شرایط کار موتور:  3-2جدول 

1500 RPM 

Case BMEP EGR Diesel Diesel Diesel Gasoline AFR 

# (bar) Ratio SOI Injection Injected Mass Mass (mass) 

  (%) (◦aTDC) Pressure (bar) (mg/cycle) (mg/cycle)  

a 4 4.2 -53 480 2.41 10.58 35 

b 2 50 -43 410 3.35 4.67 27 

c 1 52 -39 380 3.26 2.44 36 

 

 .( ارائه شده است2-4دمای سطح دیواره، پیستون و سر در جدول )

 

 سازی در این پایان نامهرای شبیه بانتخاب شده دمای سطح :  4-2جدول 

 مقدار   پارامتر

 390 (K) دمای دیواره

سردمای   (K) 440 

پیستوندمای   (K) 440 

 

 بررسی نتایج  3 – 2

را برای  (CA10در زاویه میل لنگ ی و شبیه سازی شده )به عنوان مثالآزمایش زمان شروع احتراق (2-5)جدول 

سازگاری خوبی بین داده های آزمایشی و . نشان می دهدرا  (2-3مذکوردر جدول )سه شرایط مختلف عملکرد 

زمان  .وجود دارد CAD 1با خطای متوسط در حدود  شروع احتراق جهت پیش بینی RCCI نتایج حاصل از مدل

 دقیقه است. 2حدود  GB RAM 2با  Intel Core i5 شبیه سازی برای هر چرخه موتور در یک پردازنده
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 (.Sim)شده یساز یهو شب (.Exp) یشیآزما SOC روع احتراقزمان ش:  5-2جدول 

Case # 

SOC (CA10) 

(oaTDCf) 

Exp. Sim. 

a 0.3 0.0 

b -3.8 -2.1 

c -6.6 -5.5 

 

را به طور دقیق  10SOC (CA( می تواند  PRO®CHEMKIN_محاسباتی کارآمد در ای منطقهتک این مدل 

پیش تعیین شده آن و در نظر گرفتن کل محفظه احتراق به عنوان یک پیش بینی کند. با این حال به دلیل ماهیت 

منطقه یکنواخت و بدون هیچگونه شکاف، کل مخلوط سوخت هوا در محفظه احتراق بصورت هم زمان محترق 

بسیار کوتاه  BD(1(پیش بینی می کند و دارای مدت احتراقبیش از حد بنابراین این مدل فشار اوج را  .می کند

(CA10 یال CA90) دقت مدل را برای پیش بینی موضوع ینا.   [38,39,40]می باشد CA50 زاویه میل لنگ 

. محدود می کند RCCI سوخت( و همچنین پیش بینی معیارهای عملکرد موتور %50 احتراق برای)زاویه میل لنگ

. نیاز دارد ه و بررسی، به توسع RCCI یک مدل احتراق دقیق برای پیش بینی معیارهای احتراق و عملکرد موتور

 شود.  ارائه می RCCI یک مدل چند بعدی جدید برای پیش بینی احتراق و عملکرد موتور سومفصل در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 . Burn Duratin



 

 

 

 

سومفصل   

 

 CFDبررسی مدل چند بعدی 

ه است. تهیه شد RCCI برای پیش بینی معیارهای احتراق و عملکرد موتور CFD در این فصل، یک مدل جدید

 RCCI CFDتوضیح داده شده و مدل های مناسبی برای  RCCI همچنین مدل های فیزیکی مهم برای احتراق

 .انجام می شود TMCONVERGE تجاری با نام CFD محاسبات نیز با استفاده از نرم افزار .انتخاب شده است

 

 CFDمدل  تشریح  1 – 3

 نشان داده شده است.   (3-1در شکل ) EVO  تا IVC رویکرد استفاده شده برای توسعه مدل چرخه بسته از

 

 CFD پلتفرم مسیر شبیه سازی دو مرحله ای در :  1-3شکل 
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  شرایطسپس  . ]3[انجام می شود IVC برای تعیین دمای POWER_®GT در  IVC تا IVO اولین مرحله از

IVC   احتراق برای قسمت بسته چرخه موتور ازدقیق مدل سازی جهت  IVC هب EVO به CONVERGE منتقل 

 .است که تراکم تولید شبکه را از فرایند شبیه سازی حذف می کند CFD یک برنامه  CONVERGE .می شود

CONVERGE    و سازه ای را، بر اساس پارامترهای کنترل  قائمیک شبکه کامالً در زمان اجرا بطور خودکار

در همین حین این روش تولید شبکه، نیاز به ایجاد دستی  .شبکه بندی تعریف شده توسط کاربر به وجود می آورد

قابلیت تحمل تعداد زیادی از گونه ها و واکنشهای شیمیایی  CONVERGE . شبکه را به طور کامل از بین می برد

مشخصات موتور همان نمونه های فصل  .و همچنین اسپری های مایع گذرا و جریانهای چند الیه یا آشفته را دارد

و همچنین شکل پیستون  CFD هندسه مورد استفاده برای آنالیز a-2-3را ببینید( شکل  1-2ست )جدول دوم ا

 120.000که از ، درجه ای نشان داده شده است 51.4مش بندی  2-3. در شکل را نشان می دهد GMdiesel موتور

به  ها نیز  حجم شکاف ت. در شروع شبیه سازی ساخته شده اس میلی متر  1*1*1با وضوح شبکه  IVC سلول در

 .عنوان یک منطقه جداگانه در این تجزیه و تحلیل در نظر گرفته شده است

 

  GM دیزل( فرم پیستون برای موتور b( هندسه مورد استفاده برای مطالعه محاسباتی a:  2-3شکل 
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 مدل پاشش 1 – 1 – 3

ازی اسپری و تفکیک فاز توصیف برای مدل س CONVERGE در این قسمت مدل های فیزیکی موجود در کد

با نرخ  آرایشسوخت در یک  های  قطرات کوچک بستهبرای محاسبه اسپری در یک شبیه سازی،  می شوند.

( آرایش نرخ سوخت دیزل تزریق شده به سیلندر را 3-3شکل ) .مشخص در قسمت انژکتور وارد دامنه می شوند

 .بار است 480( با فشار تزریق 3-2( در جدول )aی مورد )برا CAD 2.2 مدت زمان تزریق حدود  .نشان می دهد

 

 

 بار 480( با حداکثر فشار تزریق 3-2ر جدول )د )a(موردسوخت تزریق شده مربوط به  : پاشش 3-3شکل 

 

بسته ها برای نشان دادن کل . بسته ها نمایانگر گروهی از قطرات سوخت با شعاع، سرعت و دمای یکسان هستند

 پاشش، زمان محاسباتی یک شبیه سازی از جمله . با استفاده از مفهوم بسته ی قطرهفاده می شونداست پاششقسمت 

چندین مرحله انجام  طیاز زمان تزریق تا زمان تبخیر سوخت قطرات .  تبخیر به طور قابل توجهی کاهش می یابد

استفاده  CFD RCCI یه سازی( خالصه ای از فرایندهای اصلی قطرات فیزیکی که در شب3-1در جدول ). می شود

 می شود، ارائه شده است. الزم به ذکر است که برخی از مدلهای فیزیکی با توصیه کارشناسان احتراق شرکت علمی

Convergent  در کارگاه CONVERGE  برگزار شد، انتخاب  2014ژوئیه  30-27که در مادیسون در تاریخ

  .شده اند
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 CONVERGE  کلیدی مورد استفاده در کد پاششخالصه فرآیندهای :  1-3جدول 

Spray model physical process Model 

Liquid injection Blob injection model 

Spray breakup Modified KH-RT models 

Drop drag Dynamic drag models 

Collision model NTC model 

Collision outcomes model Post collision outcomes 

Drop turbulent dispersion O’Rourke model 

Drop/wall interaction Wall film model 

Evaporation model Multi-component vaporization 

 

. قطر قطره تزریق شده برابر با اندازه سوراخ نازل آن است[41]  (Blob injection model)  در مدل تزریق حباب

و تغییرات در شکل قطره  کردهضریب کشش قطرات را بطور دینامیکی تعیین  ((Dynamic drag modelمدل 

 مقادیر پارامتر اعوجاج قطره توسط مدل تجزیه آنالوگ تیلور .را از طریق پارامتر اعوجاج قطره حساب می کند

(TAB)  جزئیات مدل. عیین می شودت TAB  س پ افت می شود. اتمیزه کردن حباب های مایع و قطراتی [42]در

شبیه سازی می  (RT) تیلور-و ریلیگ (KH) هلمولتز-از آن با مدل های مبتنی بر مکانیسم های ناپایداری کلوین

است که شامل تأثیر آیرودینامیک، کاویتاسیون و آشفتگی  RT [44] و KH [41] این مدل ترکیبی از .[43]شود

  .در تجزیه مقدماتی پاشش می باشد

این روش  .[45]برای در نظر گرفتن برخورد قطره ها استفاده می شود  No Time Counter (NTC) از روش

مبتنی بر تکنیک های استفاده  این روش به حساب می آید. O'Rourke [46] برخورد عددیجایگزینی برای طرح 

نشان داده شده که این مدل در شرایط  .است (DSMC) شده در دینامیک گاز برای محاسبات مستقیم مونت کارلو

شامل نمونه برداری تصادفی )تصادفی تعیین شده(  NTC روش. است O'Rourke اص سریعتر و دقیق تر از مدلخ

بر خالف . این امر به طور بالقوه منجر به محاسبات سریعتر برخورد می شود از بسته های موجود در هر سلول است

ها به صورت تصاعدی با به توان دو رساندن و این هزینه  که به هزینه محاسباتی اضافی نیاز دارد، O'Rourkeروش
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فرض می کند که ممکن است  O'Rourke روش. هزینه خطی دارد NTC روش، تعداد بسته ها افزایش می یابد

با این حال، توزیع پواسون . چندین برخورد بین بسته ها اتفاق بیفتد و این فرایند توسط توزیع پواسون اداره می شود

برخورد هیچ عواقبی برای بسته های آن نداشته باشد. با توجه به اینکه سرعت ، اندازه و صحیح نیست مگر اینکه 

، پاسخ های دقیق تری را کنداستفاده می NTC تعداد بسته ها تغییر می کند، روش نمونه گیری مکرر که از روش

عالوه بر  .زی می شودشبیه سا Abraham [47] و Post نتایج برخورد با استفاده از مدل . [45]ایجاد می کند

تفکیک انبساطی و تفکیک  ، [46]به آن پرداخته شده است  O'Rourke برخورد و پیامدهای آمیختن که در مدل

بر اساس نتایج تجربی قطرات هیدروکربن در نظر گرفته شده   Post collision outcomesواکنشی نیز در مدل 

که در آن اثرات جریان آشفته بر روی  شار آشفته قطراتانتبرای شبیه سازی  O'Rourke [46] ز مدل.  ااست

از .   استفاده می شودبه سرعت گاز  سرعت نوسان پارامتر در نظر گرفته شده است با افزودن یک پاششقطرات 

برای مدل سازی فعل و انفعاالت قطرات مایع با  [48] (Wall film model)مدل فیلم دیواری مبتنی بر ذرات 

این مدل از یک روش ترکیبی برای مدل سازی فیلم دیواری استفاده می کند، برخی . فاده می شودسطوح جامد است

محاسبات با فرض مقادیر مبتنی بر ذرات جداگانه انجام می شوند، در حالی که سایر محاسبات از مقادیر مبتنی بر 

اگر ذرات فیلم . ایع استفاده می شودفیلم م جا به جاییمدل سازی  جهتمعادله حرکت فیلم . فیلم استفاده می کنند

این مدل قادر به تعیین زمان ریزش قطره . دیواری در گوشه ای تیز حرکت کنند، ممکن است تفکیک فیلم رخ دهد

 .است

برای تبدیل مایعات به بخار گازی، الزم الگویی مایع اسپری شده تزریق می شود،  ،دامنه ی محاسباتی زمانی که در

عالوه بر این، .  [49]شود  یمحاسبه م Frossling طریقشعاع قطره در اثر بخار شدن از  ییرغت ینرخ زمان .است

بسته ها و فیلم .  [50]شده است نشان Ranz-Marshallمیزان هدایت گرما به سطح قطره در واحد سطح توسط 

بخیر چند جزء ت CONVERGE مایع ممکن است از اجزای زیادی تشکیل شده باشند. مدل تبخیر چند جزیی در

 . را انجام می دهد که در آن مایع های چند جزیی به انواع پایه تبخیر می شوند

 

 مدل احتراق 2 – 1 – 3

 استفاده می شود توضیح داده می شوند. RCCI در این بخش مدلهای شیمی و احتراقی که در شبیه سازی موتور

 در این مطالعه استفاده شده است. SAGE  [51] لبه منظور گنجاندن شیمی دقیق در کاربردهای احتراق، از مد

از بسته حل  SAGE این روش اجازه می دهد تا از سینتیک دقیق شیمیایی در شبیه سازی احتراق استفاده شود. مدل

. استفاده می کند  ODE ))حل مشکالت ارزش اولیه برای معادله دیفرانسیل عادی، سیستم های CVODES کننده

ختلف را می توان با تغییر مکانیسم مدل سازی کرد )به عنوان مثال مکانیسم هایی برای احتراق سوخت های م

، نرخ واکنش هر واکنش  SAGEحل کننده شیمی دقیق،  .ایزواکتان، نرمال هپتان، گاز طبیعی و غیره وجود دارد(. 
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می  SAGE مدل احتراقمعادالت جا به جایی را حل می کند. از  CFD ابتدایی را محاسبه می کند در حالی که

 .توان برای مدل سازی های مختلف احتراق از جمله احتراق، پیش آمیز و کنترل اختالط استفاده کرد

به ترتیب نرمال هپتان  ایزواکتان و، PRF( 1( مکانیسمهای شیمیایی مختلفی برای اکسیداسیون سوختهای مرجع اولیه

 1034نرمال هپتان شامل  یایی دقیق و مفصلی برای ایزو اکتان ومکانیسم های  شیم. برای بنزین و دیزل موجود است

  تقلیل یافته بر اساس مکانیسم دقیق PRF مکانیسم .  [35]ایجاد شده استLLNL واکنش توسط  4236گونه و 

LLNL PRF     واکنش توسط 142گونه و  45متشکل از ERC برای شبیه سازی CFD  احتراقی ایجاد شده

ایزواکتان و نرمال هپتان شامل  مطالعه از یک مکانیسم شیمیایی با سوخت دوگانه تقلیل یافته برایدر این  .[52]است

 patel  [54]برای ایزو اکتان و   Xie  [53] و Jia واکنش برگشت پذیر در ترکیب مکانیسم های 78گونه و  43

 [55]یق، از روش چند منطقه ای از برای تسریع در حل سینتیک شیمیایی دق .استفاده شده استنرمال هپتان  برای

مجزا، هر سلول  t در مدل چند منطقه ای، در هر زمان .در مناطق استفاده می شود (SAGE) برای حل شیمی دقیق

در شرایط ترمودینامیکی قرار دارد.  سلول ها بر اساس حالت ترمودینامیکی آن ها، در مناطق  CONVERGE در

تژی منطقه بندی دو بعدی، منطقه بندی بر اساس دو متغیر دما و نسبت هم ارزی در یک استرا. گروه بندی می شوند

است در همان  0.05و  K 5سلول ها انجام می شود، سلول هایی که اختالف دما و نسبت هم ارزی آنها کمتر از 

میکی مخلوط برای هر منطقه میانگین دما و ترکیب تعیین می شود که حالت ترمودینا. منطقه گروه بندی می شوند

  .در هر منطقه استفاده می شود SAGE در آن منطقه مشخص شده و سپس از حل کننده شیمی

 

 مدل های انتشار آالینده ها  3 – 1 – 3

در یک سلول محاسباتی Ms  تولید جرم دوده  .استفاده می شود NOx دو مدل فرعی برای شبیه سازی انتشار دوده و

تعیین  و میزان جرم اکسیداسیون دوده  ای بین نرخ تشکیل جرم دوده  را می توان از یک تفاضل مرحله 

 داریم :  Kadota  [56] و   Hiroyasu کرد بنابراین طبق مدل 

(1-3                           )                                                                      

 ی زیر بدست می آید :که در آن نرخ تشکیل توسط معادله 

(2-3                                                                                                ) 

 
 

1 . Primary Reference Fuels 
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 است و همچنین داریم : تشکیل دوده )معموالً بخار سوخت( در گرم جرم  formM که

 

(3-3)                                                                                                              

  ، دمای سلول cal/(K.gmol) ، Tثابت گاز جهانی بر حسب   Ru فشار سلول بر  حسب بار،  P که در آن 

  sfE   و    فعال سازی انرژیsfA   .عامل پیش نمایی آرینوس می باشند 

شرح داده شده است برای پیش بینی  Heywood [37]همانطور که توسط  Zelddich  سعه یافتهمکانیسم تو

 : های زیر ارائه شده است این مکانیسم توسط مجموعه واکنش. استفاده می شود NOx تشکیل

(4-3)                                                                                                               

(5-3)                                                                                                                 

(6-3)                                                                                                                

 

 مدل آشفته   4 – 1 – 3

بر اساس مدل                                                Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) در این مطالعه از 

Re-Normalization Group (RNG) k-ε  [57]   برای شبیه سازی تالطم در میدان جریان در محفظه احتراق

 ر محاسباتی کارآمدتر از سایر مدل های آشفتگی موجود ماننداین مدل آشفتگی از نظ .استفاده شده است

Large Eddy Simulation (LES)    وDirect Numerical Simulation (DNS)   .در مدلهایاست 

RANS      متغیرهای جریان )به عنوان مثال، سرعت( به صورت میانگین و یک دوره ی نوسان  به صورت زیر

 : تجزیه می شوند

(7-3     )                                                                                                

شدت آشفتگی از معادله زیر از سرعت نوسان است.  سرعت متوسط و  ، سرعت لحظه ای که در آن 

 : [57]انرژی جنبشی آشفته حاصل می شود
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(8-3                                )                                                                                 

  قرار می گیرد. 0.1و  0.01شدت آشفتگی است. شدت آشفتگی معموالً بین Iانرژی جنبشی آشفته و  k که

 : [57] محاسبه می شود اتالف آشفتگی نیز توسط معادله زیر

 

(9-3)                                                                                                                               

طول آشفتگی  elو  ی جنبشی آشفتگیانرژ k(،  0.0845) درشبیه سازی ها در حدود  یک مقدار  ثابت μc که

 شرایط مرزی دیوار به شرح زیر است :  برای اتالف آشفتگیاست. 

(10-3)                                                                                                                              

 

  μc فاصله از دیوار تا وسط سلول،  y، اتالف آشفتگی در مرکز سلول نزدیک دیوار )نه در سطح دیواره(  ε که

ثابت کارمن، انرژی جنبشی آشفتگی، و اتالف  در شبیه سازی ها.  است Karmen ابتث κ ثابت مدل آشفتگی ، و

این مقادیر در نظر گرفته می شوند.  2s/2m 62  ،3s/2m 17183،  0.42آشفتگی ثابت بوده و به ترتیب به میزان 

 .توصیه شده است RCCI برای شبیه سازی احتراق CONVERGE در کارگاه

 CHT( 1(، از مدل انتقال حرارت ترکیبی جامد و مایع مرحله یتقال حرارت در هر دو برای انتقال جریان و ان

برای هر دو مرحله جامد و مایع به طور همزمان در یک شبیه سازی انتقال  CFD محاسباتاستفاده شده است. 

  Amsden و O'Rourke در این مطالعه، از مدل انتقال گرمایی ترکیبی. انجام می شود (CHT) حرارت ترکیبی 

برای در نظر گرفتن اتالف گرما از طریق دیواره سیلندر و همچنین انتقال حرارت بین سلول ها  استفاده شده  [58]

 .این مدل برای اندازه گیری شارحرارتی سریع گذرا بین محفظه احتراق و دیواره جامد مفید است. است

 

 

 
1 . Conjugate Heat Transfer 
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 جیمدل اعتبار سن 2 – 3

بسیار مهم است.  RCCI اعتبار این مدل در برابر داده های تجربی CONVERGE در CFD پس از تهیه مدل

در پیش  CFD ( برای ارزیابی دقت مدل1-2لیتری )جدول  RCCI GM 1.9 برای موتور [3] داده های تجربی از

 . بینی مرحله احتراق و انتشار آالینده ها استفاده می شود

جرم سوخت محترق  %10یج حاصل از فشار داخل سیلندر، نرخ انتشارگرما، زاویه میل لنگ برای در این بخش نتا

جرم  %90، زاویه میل لنگ برای  (CA50) جرم سوخت محترق شده %50، زاویه میل لنگ برای (CA10) شده

)به و تولید گازهای گلخانه ای  (CA90الیCA10 ) (BD)،طول زمان احتراق (CA90) سوخت محترق شده

 نتایج شبیه سازی در برابر داده های تجربی برای شرایط عملیاتیرا شامل می شود.   (xHC,CO,NOعنوان مثال 

RCCI  ( ذکر شده  مقایسه می شود، همچنین اعتبارسنجی برای فشار درون سیلندر و نرخ 2-3که قبالً در جدول )

کمیت و در ادامه  (  نشان داده شده است9-3ا )( ت4-3برای سه مورد مختلف در شکل های ) HRR(1(انتشار گرما

 . ( ارائه شده است3-3( و )3-2های متریک برای مرحله احتراق و انتشار گازهای گلخانه ای در جداول )

 

 (3-2) در جدول )a(موردای شرایط کار موتور مربوط به : اعتبار سنجی اثر فشار بر 4-3شکل

  
1 . Heat Release Rate 
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( نشان می a( در مورد )5-3( و )4-3) ارسنجی برای فشار درون سیلندر و نرخ انتشار گرما در شکل هاینتایج اعتب

 .قادر به پیش بینی مرحله اول احتراق، انتشار گرمای دما پایین )احتراق خودکار دیزل( است RCCI  دهد که مدل

دلیل سرعت احتراق کند در شبیه سازی  تجربی، به CA50 شبیه سازی در مقایسه با CA50  با این حال پیش بینی

دلیل احتمالی این تاخیر استفاده از مکانیسم شیمیایی ساده برای بنزین و دیزل است که قادر به . به تأخیر افتاده است

 . پیش بینی احتراق بنزین به طور دقیق نیست

 

 

  )a(موردط به مربو برای شرایط کار موتور )HRR (انتشار گرما نرخاعتبار سنجی :  5-3شکل

 (2-3) در جدول 

 

( مشاهده می شود 3-3با مقادیر تجربی مطابقت خوبی دارد. اما همانطور که در جدول ) CO و HC میزان انتشار

 این به این دلیل است که مکانیسم طوالنی.  اختالف قابل توجهی وجود دارد NOx در پیش بینی انتشار

Zel’dovich   [37]  شکیلکه برای پیش بینی ت NOx استفاده می شود، قادر به تخمین تشکیل NOx  در احتراق
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در موتورهای دیزلی با دمای احتراق باال )به طور معمول  NOx این مدل عمدتاً برای پیش بینی .دما پایین نیست

 بخشید می توان بهبود با استفاده از مدل های دقیق تر را NOx پیش بینی انتشارمفید است.  k )[59] 1800بیش از 

[31] . 

 

 

 (3-2) در جدول  )b(موردای شرایط کار موتور مربوط به اعتبار سنجی اثر فشار بر:  6-3شکل

 

با خطای متوسط کمتر از  نشان می دهد که فشار درون سیلندر شبیه سازی شده و آزمایشی (b) اعتبارسنجی مورد

2  CAD با این حال اوج. برای مرحله احتراق نتایج خوبی دارند HRR اوج  در شبیه سازی پایین تر از HRR  در

 HC با بیان اینکه مقادیر HRR نیز همین وضعیت وجود دارد، این  اختالف در اوج (c)  در مورد.   آزمایش است

بطور قابل توجهی بیشتر از مقادیر تجربی است، توجیه می شود.  (c) و (b) ( برای موارد3-3در جدول ) CO و

در شبیه سازی در مقایسه با  CO و HC شبیه سازی کمتر باشد، مقادیر بیشتر HRR ی رود اوجبنابراین انتظار م

از کل سوخت  %57و %42 به دلیل ضعف دیواره سوخت دیزل است که به ترتیب  (c) و (b) آزمایش برای موارد

یه مدل دقیق پاشش برای با استفاده از تکنیک های تجسم پاشش و ته  تشکیل می دهد.  (c)و   (b)را برای موارد 
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اعتبار  .انژکتورهای تزریق مستقیم در این مطالعه اختالف بین مدل شبیه سازی شده و آزمایشی قابل کاهش است

 .( موجود نیست زیرا داده های آزمایشی برای انتشار دوده در دسترس نبودند3-3) سنجی دوده در جدول

 

 

 (3-2) در جدول )b( موردمربوط به  برای شرایط کار موتور )HRR (انتشار گرما نرخاعتبار سنجی :  7-3شکل

 

 

است. بنابراین عدم اطمینان  CAD 4 ( خطای متوسط حدود2-3برای سه مورد در جدول ) CA90 جهت پیش بینی

می شود. یک مدل  (c) در مدل انتقال حرارت استفاده شده باعث اختالف بین مدل و آزمایش به ویژه برای مورد

 قابل توسعه است که به کمک آن می توان پیش بینی دقیق تری را از RCCI رارت جدید برای احتراقانتقال ح

CA90    و BD بدست آورد. 
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 (3-2) در جدول  )c(مورد اعتبار سنجی اثر فشار برای شرایط کار موتور مربوط به :  8-3شکل

 

 (Sim) ازی شدهو شبیه س (EXP) مقایسه بین مرحله احتراق آزمایشی:  2-3جدول 

(CA10,CA50,CA90,BD) 

Case # 

CA10 

)faTDCo( 

CA50 

)faTDCo( 

CA90 

)faTDCo( 

BD 

(CAD) 

Exp. Sim. Exp. Sim. Exp. Sim. Exp. Sim. 

a 0.3 0.0 5.8 7.8 12.3 12.5 12.0 12.5 

b -3.8 -5.0 1.5 1.6 16.3 13.0 20.1 18.0 

c -6.5 -5.9 -0.3 0.2 17.1 9.0 23.6 14.9 
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 (3-2) در جدول )c( موردمربوط به  برای شرایط کار موتور )HRR (انتشار گرما نرخاعتبار سنجی :  9-3شکل

 

 

 (Sim) و شبیه سازی شده (EXP) : مقایسه بین میزان انتشار گازهای خروجی موتورآزمایشی 3-3جدول 

),HC,COXNO( 

Case # 

xNO 

(g/kg-fuel) 

HC 

(g/kg-fuel) 

CO 

(g/kg-fuel) 

Exp. Sim. Exp. Sim. Exp. Sim. 

a 0.61 0.04 63.74 53.86 64.59 41.84 

b 0.34 0.20 48.31 116.30 105.94 244.20 

c 0.43 0.06 65.05 159.06 262.26 395.61 



 

 

 

 

چهارمفصل   

 

 

 

 رات تزریق سوختیاثت -تجزیه و تحلیل احتراق و عملکرد 

 

، فشار تزریق،  PR( 1(پیش آمیختهمخلوط ق سوخت از جمله نسبت در این فصل در مورد اثرات پارامترهای تزری

( در aمورد ) .بحث شده است RCCI و زاویه پاشش بر احتراق و عملکرد موتور SOI زمانبندی شروع تزریق

( به عنوان یک پایه اساسی برای مطالعات پارامتری در نظر گرفته شده است. مشخصات موتور دیزل 2-3( جدول

 ارائه شده است. 3و  2ن مواردی است که در فصل های سبک وزن هما

 

 

 

 

 
 

1 . Premixed Ratio 
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 (PRنسبت مخلوط پیش آمیخته )  1 – 4

 

نسبت  PR. و پارامترهای عملکرد بحث شده است RCCI بر احتراق موتور PR در این بخش در مورد اثرات

مطالعه، بنزین به عنوان یک سوخت واکنش  در این. سوخت بنزین به کل سوخت ترکیبی از بنزین و دیزل است

 تزریق می شود و دیزل به عنوان یک سوخت واکنش پذیر باال از طریق سیستم  PFI پذیر کم از طریق سیستم

  .تزریق می شود DI 1تزریق مستقیم 

 

(1-4)                                                                                                      

 

نشان می دهد. مشاهده می  PR ( فشار سیلندر و نرخ انتشار حرارت را نسبت به تغییرات4-2( و )4-1شکل های )

، فشار اوج سیلندر و سرعت انتشار گرما کاهش می یابد و در مرحله احتراق تاخیر ایجاد  PR شود که با افزایش

ز طرف ن، واکنش پذیری این مخلوط کاهش می یابد افزایش سوخت بنزیاین امر به این دلیل است که با ا می شود.

تزریق دیزل وظیفه . دیگر سوخت دیزل به عنوان سوخت واکنش باال که منبع احتراق خودکار است عمل می کند

)یعنی  PR در ادامه با افزایش.  [60,61] شروع احتراق را بر عهده دارد و بنابراین باعث سوختن بنزین می شود

کاهش بخش سوخت دیزل(، این مخلوط در احتراق با مشکالت بیشتری در مقایسه با سوخت دیزل بیشتر رو به رو 

میزان می باشد به همین علت  کم، تعداد نقاط شروع احتراق خودکار کمتر . در حالت سوخت دیزل[62]می شود

نیز کاهش می دهد. مرحله احتراق با نرخ انتشار گرما را  PR همچنین افزایش محترق می شودبنزین  کمتری از 

( مشاهده می شود که افزایش سوخت بنزین باعث تغییر 4-2تغییر درصد بنزین به راحتی کنترل می شود. در شکل)

  .نمی شود LTHR( 2(مکان و میزان اوج انتشار گرمای دمای پایین

 

 

 
1 . Direct Injection 

2 . Low Temperature Heat Release 
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 (2-3) در جدول (a) مربوط به مورد برای شرایط کار موتور بر فشار داخل سیلندر  (PR)اثر نسبت:  1-4شکل

 

 (3-2در جدول ) )a(موردمربوط به کار موتور برای شرایط  )HRR( رخ انتشار گرمابر ن )PR(تأثیر  : 2-4شکل
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  و CA10,CA50 تاخیر در ر به منج 0.85 به 0.76 از PR ( نشان داده شده افزایش4-3همانطور که در شکل )

CA90  2,5,10  بیش از اختالف با CAD عالوه بر این، طول زمان احتراق  نیز بیش از   .می شودCA10  افزایش

این امر به این دلیل . است CA90 و CA50 به مقدار سوخت بنزین کمتر از CA10 می یابد همچنین وابستگی

نشی باال شروع احتراق را کنترل می کند بنابراین انتظار می رود است که سوخت دیزل به عنوان یک سوخت واک

  .تأثیر قابل توجهی نداشته باشد CA10 که تغییر سوخت بنزین بر

اول، موتوری که  .دارد RCCI پیامدهای مختلفی برای کاربرد عملی مفهوم احتراق PR وابستگی مرحله احتراق به

نترل دقیقی روی مقدار سوخت تحویل داده شده از هر یک از دو کار می کند، باید ک RCCI در حالت احتراق

از وجود تزریق مستقیم سوخت دیزل به عنوان عامل  RCCI دوم، فرایند احتراق. سیستم تزریق سوخت داشته باشد

 .[60]این کنترل از بین می رود PCCI مرسوم یا تزریق اولیه HCCI احتراق استفاده می کند که با مرحله کنترل

 

مربوط به کار موتور برای شرایط ( BD90,CA50,CA10CA,)در مرحله احتراق  )PR( تأثیر:  3-4شکل

 (3-2در جدول ) )a(مورد
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( نتایج آالیندگی را نسبت به مقدار بنزین نشان می دهد. روند کلی نشان می دهد که افزایش درصد 4-4شکل)

این امر ناشی از کاهش  .کاهش می یابد NOx زانو دوده می شود، اما می  HC ،CO سوخت بنزین باعث افزایش

 PR افزایش. ( نیز مشاهده می شود4-5دمای سیلندر در ازای افزایش درصد سوخت بنزین است که در شکل)

. به دلیل [63]باعث کاهش فشار اوج و تاخیر در مرحله احتراق می شود بنابراین دمای سیلندر کاهش می یابد

برای همه موارد با درصد بنزین  k 1800زیر  حداکثر دمای گاز داخل سیلندر کارکرد مخلوط ضعیف و داشتن

 .و دوده اهمیت چندانی نداردNOx متفاوت، میزان 

 

 

 

کار برای شرایط و دوده  HC  ،CO  ،NOxموتور از جمله  یگلخانه ا یگازها یدبر تول (PR) : تأثیر 4-4شکل

 (3-2در جدول ) )a(موردمربوط به موتور 
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                                      مربوطکار موتور برای شرایط  بر میانگین دمای داخل سیلندر (PR) : تأثیر 5-4شکل

 (3-2در جدول ) )a(موردبه 

 K  1460اتفاق می افتد در حالی که حداقل دمای سیلندر PR = 0.76 در مورد K 1760 حداکثر درجه حرارت 

همانطور که در شکل . می شود CO و HC جر به افزایش قابل توجه در انتشاررخ می دهد که من PR = 0.85 در

مقررات آژانس حفاظت از  کمتر از و دوده برای کلیه موارد عملیاتی  NOx ( نشان داده شده است مقدار4-4)

 fuel-g/kg 1، )  ]64[است   VDL(2( برای وسایل نقلیه سبک )EPA(1 )2010( ایاالت متحده محیط زیست

با این وجود به دلیل دمای احتراق کم و دمای گازهای خروجی  برای دوده( .  lfue-g/kg 0.25 و  XNO ایبر

استفاده از سیستم های تصفیه مانند  همین امر منجر به ضرورت بیشتری انتظار می رود  CO  و HC پایین، میزان

  . محدوده استاندارد انتشار]63[شود می  CO و HC برای کاهش انتشار DOC( 3(دیزل  کاتالیزور اکسیداسیون

HC   و CO ایاالت متحده  آژانس حفاظت از محیط زیست بر اساس مقررات(EPA)  (2010)  برای وسایل نقلیه

رجه حرارت دیواره و به دلیل اینکه د توجه به این نکته ضروری است که. ارائه شده است )د( ر پیوستد سبک

  می کند. HC واره ها به صورت نسوخته باقی مانده و تولیدسوخت دیزل در دی درزها پایین است

 
1 . Environmental Protection Agency 

2 . Light-duty vehicles 

3 . Diesel Oxidation Catalyst 
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عالوه بر این، بسته های سوختی که زمان کافی برای اکسیداسیون ندارند منجر به انتشار دوده در داخل سیلندر می 

 . [65]شوند 

  .نشان می دهد PRناخالص و خالص را به عنوان تابعی از  IMEP ( بازده احتراق و همچنین4-6شکل)

 : [66]بازده احتراق از معادله زیر محاسبه می شود

 

(2-4)                                                                                                              

 

 .مقدار کل انرژی سوخت ورودی است inQ مقدار یکپارچه ای از میزان آزاد سازی گرما و RHRΣ که

 

 : توسط معادله زیر محاسبه می شود  inQدر همه موارد بنزین و دیزل در نظر گرفته می شوند بنابراین 

 

(4-3                                            )dieselLHV  * dieselm + solinegaLHV * gasoline= min Q 

 

 .می باشد MJ/kg 41.28و  42.87 برای بنزین و دیزل به ترتیب LHV( 1(پایین ارزش حرارتیکه در آن 

 

( نشان داده شده با افزایش درصد جرم بنزین راندمان احتراق کاهش می یابد این امر 4-6همانطور که در شکل)

کاهش بازده احتراق می  و در نتیجه CO و HC باعث افزایش PR یش( است که افزا4-4همچنین مطابق با شکل)

 . [67]تبدیل شود CO2 نمی تواند به O به دلیل دمای احتراق کم و نبود رادیکال های CO . شود

 

 

 
1 . Lower Heating Value 
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gIMEP   انبساط را در نظر محاسبه می شود که کار ارائه شده در هنگام تراکم و  ]37[معادله زیر  وسطتناخالص

 :می گیرد

(4-4)                                                                                                            

 

حجم جابجایی است. در محاسبات مربوط به کلیه پارامترهای عملکرد موتور، اثر فشار سیلندر در  dV که در آن

 . نظر گرفته شده است

شبیه سازی می شود، داده های مورد نیاز برای ادامه ی  EVO تا IVC از آنجا که چرخه موتور بسته با شروع از

  . روش محاسبه[33]ناخالص و خالص تقریبا نزدیک و برابر است IMEP چرخه با داده های تجربی برای محاسبه

IMEP  وضیح داده شده است.ت )الف( ناخالص و خالص از داده های شبیه سازی در پیوست 

 nIMEP  که کل چرخه مکش،تراکم،انبساط و تخلیه را در نظر  ]37 [خالص توسط معادله زیر محاسبه شده است

 می گیرد:

 

(5-4)                                                                                                        

 

به طور چشمگیری  IMEPn و IMEPg بیشتر شود 0.83از PRشده است که وقتی  ( نشان داده4-6در شکل)

کاهش یافته درنتیجه  TDC ( پس از4-1در شکل ) PR = 0.85 .  به این دلیل که منحنی فشار برایکاهش می یابد

 PRسایر  در مقایسه با (P-V)حجم -بنابراین ناحیه زیر نمودار فشاراحتراق ناقص جزیی نزدیک می شود  به شرایط

احتراق منجر به  0.83به بیش از PR این مشاهدات همچنین حاکی از آن است که افزایش. کمتر خواهد بود ها

، 0.83به  0.76از  PRبا افزایش  .خواهد شد زیرا مقدار سوخت دیزل برای شروع احتراق کافی نیستناقص جزیی 

  .مشاهده می شود IMEPn و IMEPg کاهش جزئی در
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                       مربوطکار موتور برای شرایط IMEPn و  IMEPg، بر بازده احتراق (PR) : تأثیر 6-4شکل

 (3-2در جدول ) )a(موردبه 

  

باعث   0.83از PR ( برای بازده ناخالص و خالص است که نشان می دهد افزایش4-7مشاهده مشابه در شکل)

 به  0.76از  PRافزایش  می توان مشاهده کرد که ه بر اینعالو .می شود   ind.−nη  و ind.−gηکاهش سریع  

 می شود.  ناخالص و خالص اندیکاتوری کاهش جزئی در بازدهمنجر به  0.83
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 : [37]بازده اندیکاتوری ناخالص و خالص توسط معادالت زیر محاسبه می شود 

(6-4)                                                                                                                                                                                                            

 

(7-4)                                                                                                   

 

 : [37]  حرارتی ناخالص و خالص نیز توسط معادالت زیر محاسبه می شود بازده

(8-4)                                                                                                                   

 

(9-4)                                                                                                                   

 

 

 (3-2در جدول ) )a(موردمربوط به کار موتور ای شرایط بر   ind.−nη  و  ind.−gη  بر )PR( تأثیر : 7-4شکل
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 .نشان می دهد  PRبه عنوان تابعی از  را 1(RI)و شدت نوسان  )PPRR (( نرخ افزایش فشار 8-4شکل)

 : [33] معادله زیر محاسبه می شود شدت نوسان توسط

 

(10-4)                                                                  

 

حداکثر سرعت  max(dP/dt)، نسبت گرماهای ویژه متوسط را در چرخه بسته در نظر گرفته است γکه در آن 

ثابت گاز است که میانگین آن در  R سیلندر و  حداکثر دمای maxT حداکثر فشار سیلندر،  maxp افزایش فشار، 

 کل چرخه بسته شده توسط معادله زیر محاسبه می شود :

 

(11-4)                                                                                                  

 

 هستند، این دو برای تمام فضا هایی که در فاصله  مقادیر متوسط برای کل چرخه بسته v,aveC.و  p,aveC.جایی که 

IVC  تا EVO  محاسبه می شودوجود دارد. 

فشار و دمای حداکثر  PR کاهش می یابد عالوه بر این، با افزایش   PRبا افزایش   (PPRR)نرخ افزایش فشار

بنابراین انتظار می رود . ت دارد( نیز مطابق4-1این مشاهدات با آثار فشار سیلندر در شکل )کاهش می یابد.  سیلندر

نشان داده شده  Dec [68]توسط . ( دیده می شود شدت نوسان باالتر باشد4-8پایین تر که در شکل)   PRکه در 

کرد بدون ضربه می شود منجر به سر و صدای احتراق قابل قبول و کار 2m/MW 5نوسان زیر است که شدت 

مشاهده شده است . حد باال برای سر و صدای احتراق قابل قبول استفاده می شودبعنوان این مقدار  بنابراین در این کار

از نظر میزان صدا و ضربه ی احتراق بسیار پایین تر از حد باالیی  های مختلفPR که شدت نوسان برای همه ی 

 .هستند

 

 
1 . Ringing Intensity 
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                                        کار موتور ط ایبرای شر RI و شدت نوسان PPRRبر  (PR) تأثیر:  8-4شکل

 (3-2در جدول ) )a(موردمربوط به 

 

 فشار تزریق  2 – 4

 

فشار . بحث خواهد شد RCCI بر احتراق و عملکرد موتور DI در این بخش در مورد اثرات فشار تزریق سوخت

فشار تزریق . [68] پراکندگی سوخت مایع است تزریق یکی از مهمترین پارامترهای مؤثر بر اتمیزه کردن، تبخیر و

بیشتر باعث می شود سوخت دیزل به سرعت تبخیر شود بنابراین فرآیند اختالط سریعتر و مخلوط یکدست تر خواهد 

بنابراین عدم  از طرف دیگر با افزایش فشار تزریق سوخت ، قطر ذرات سوخت کاهش می یابد. [69,70,71] بود

و  [69]و آنها نمی توانند به داخل محفظه احتراق نفوذ کنند )طول نفوذ کاهش می یابد( تحرک آنها کاهش یافته
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در حالی که فشار تزریق کمتر با قطر ذرات بیشتر ، پخش می شوداحتراق در اطراف محفظه  تر شعله با انتشار آهسته

 .انعطاف پذیری بیشتری برای توزیع سوخت در محفظه احتراق دارد

( به عنوان یک مورد پایه در نظر گرفته 3-2( در جدول )a، مورد )RCCI ر فشار تزریق بر احتراقبرای بررسی تأثی

از کل سوخت را تشکیل می دهد،  % 18.5از آنجا که برای این نقطه کار خاص ، میزان سوخت دیزل . شده است

 .اندازه و پخش ذرات سوخت نقش مهمی در احتراق و عملکرد موتور دارد

باعث می شود  bar 580به  bar 380 ( نشان داده شده است، افزایش فشار تزریق از 4-9در شکل)همانطور که 

این موضوع به این دلیل است که با افزایش فشار تزریق   .کاهش یابد bar 70 به  bar 80 فشار اوج از نزدیکی 

وانند در نزدیکی کاسه ای که قطر بسته های سوخت کاهش می یابد و این بسته های با قطر کوچکتر به سختی می ت

بنابراین احتراق خودکار بی اثر خواهد بود زیرا نمی تواند در کل محفظه احتراق  .دمای آن زیاد است جمع شوند

( نیز گویای همین 4-11( و )4-10شکل ). سوزاندن سریع بنزین را فراهم کند پخش شود و انرژی کافی برای

، بسته های سوخت دیزل در اطراف کاسه ی پیستون    bar 380ار تزریقموضوع است و نشان می دهد که برای فش

در ( squishدر نتیجه، نقاط احتراق خودکار احتراق در نزدیکی کاسه و ناحیه جریان چرخشی ). جمع می شوند

ریق اما با افزایش فشار تز. رخ می دهد که منجر به فشار اوج باالتر در سیلندر می شود aTDC o6 زاویه میل لنگ

نقطه احتراق خودکار در نزدیکی کاسه  aTDC o6به وضوح مشاهده می شود که در زاویه میل لنگ  bar 580 به

عالوه بر این، در فشارهای تزریق بیشتر، . از بین رفته و بنابراین باعث احتراق ناکارآمد و فشار اوج پایین می شود

 .[63]راق سوخت را محدود می کند افزایش یافته و احت سطح فیلم دیواره در نزدیکی دیوار

 

 (3-2در جدول ) )a(موردمربوط به کار موتور ایط برای شر یلندرفشار س بر یقفشار تزر یرتأث:  9-4شکل
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کار موتور ایط در شر یقتزر یاز فشارها یکهر  یبرا متفاوت لنگ یلم یهزاو 4در  یلندرس یدما:  10-4شکل

 شده استبسته های سوخت توسط پنج ضلعی های سبز رنگ نشان داده . (3-2در جدول ) )a(موردمربوط به 
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کار موتور ایط در شر یقتزر یاز فشارها یکهر  یبرا متفاوت لنگ یلم یهزاو 4در  : نسبت هم ارزی 11-4شکل

 (3-2در جدول ) )a(موردمربوط به 
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ه عنوان تابعی از فشار تزریق نشان می احتراق را ب مرحله ی و HRR انتشار گرما( نرخ 4-13( و )4-12شکل های)

کاهش یافته و  انتشارگرمانرخ  دهد. شبیه به منحنی فشار سیلندر، مشاهده می شود که با افزایش فشار تزریق، اوج

با افزایش فشار تزریق، احتراق خودکار ضعیف در نزدیکی کاسه  به تاخیر می افتد.    (CA50) مرحله احتراق

 انتشار گرما سوخت بنزین کمتری می سوزد و بنابراین اوجمقایسه با فشار کم تزریق،  ، درپیستون رخ می دهد

نقاط ضعف احتراق خودکار در فشار تزریق بیشتر، انتشار شعله آهسته شده و  کاهش می یابد. عالوه بر این، به دلیل

ای سوخت دیزل و اینکه این عمدتا به توزیع بسته ه CA10 تغییر در.  به تاخیر می افتد (CA50) مرحله احتراق

 تاثیریبنابراین تغییر فشار تزریق   بسته ها در چه مکانی و چگونه به شرایط احتراق خودکار می رسند بستگی دارد

 .به همراه ندارد CA10 روند شروع احتراق در

 

 

 

در  )a(مورده مربوط بکار موتور ایط برای شر )HRR( تأثیر فشار تزریق بر میزان انتشار گرما:  12-4شکل

 (2-3جدول )
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باعث تغییر در مرحله احتراق  bar 200 برای این مورد خاص، افزایش فشار تزریق به میزان

(CA10,CA50,CA90,BD)  2 در حدود CAD به طور کلی، با تغییر در فشار تزریق دیزل حساسیت   .می شود

و فشار  HRR تزریق، حساسیت باالتری را در  کمتری در مرحله احتراق مشاهده می شود، اما این تغییر در فشار

 ، به همراه دارد.( نشان داده شده است4-12( و )4-9گاز درون سیلندر همانطور که در شکل)

 

 

 

مربوط کار موتور ایط برای شر (CA10,CA50,CA90,BD)در مرحله احتراق تأثیر فشار تزریق :  13-4شکل

 (3-2در جدول ) )a(موردبه 
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. دهد ینشان م یقتزر یاز فشارها یو دوده( را به عنوان تابع HC،CO  ،NOxموتور ) یندهنتشار آالا( 14-4)شکل

و دوده مشاهده می شود این در   HC,CO در فشارهای تزریق باالتر به دلیل دمای پایین سیلندر مقادیر باالتری از

در فشارهای تزریق باال،  CO و HC دلیل اصلی افزایش. به همین دلیل کاهش می یابد NOx حالیست که انتشار

برخورد سوخت دیزل با دیواره سیلندر و ورود بیشتر سوخت به ناحیه درز ها می باشد. سوخت دیزلی که با فشار 

 محدوده استاندارد انتشارمناطق غنی در نزدیکی دیواره و شکاف ها ایجاد می کند.  ،تزریق می شوددر سیلندر زیاد 

HC  و CO ات انتشاربر اساس مقرر EPA 2010 ارائه شده است  )د(در پیوست موتورهای سبک برای. 

 

 

 

 

کار ایط برای شرو دوده  HC  ،CO   ،NOxجملهاز  آالینده ها انتشار یزانبر م تزریق تأثیر فشار:  14-4شکل

 (3-2در جدول ) )a(موردمربوط به موتور 
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 CO و HC با توجه به مقادیر باالتر. داده شده است( نشان 4-15در شکل ) IMEPn و IMEPg بازده احتراق، 

نسبت به تغییرات  IMEP کل تغییر در .در فشارهای تزریق باال، با افزایش فشار تزریق بازده احتراق کاهش می یابد

 IMEPاست این موضوع بیانگر این است که تغییر در فشار تزریق تاثیر چندانی بر  bar 0.1فشار تزریق کمتر از 

 .ندارد

 

 

 

مربوط به کار موتور ایط برای شر IMEPnو IMEPg بر بازده احتراق ، تزریق تأثیر فشار :  15-4شکل

 (3-2در جدول ) )a(مورد
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حداکثر راندمان حرارتی . ( برای راندمان حرارتی ناخالص و خالص مشاهده می شود4-16رفتار مشابهی در نمودار)

، اما با این حال دیده می شود که در رخ می دهد  bar 480و  bar 380 ناخالص و خالص در فشارهای تزریق 

حداکثر کارآیی در فشار تزریق  . است   %1حداکثر تغییر  در بازده  کمتر  از  bar 200محدوده فشار تزریق  

480 bar  به دلیل پخش مجدد بسته ها در داخل کاسه پیستون پس از برخورد بادیواره است. 

 

 

 

 

 (3-2در جدول ) )a(مورد مربوط بهکار موتور ایط برای شر n−.indηو  g−.indη  برتزریق ثیر فشار تأ:  16-4شکل
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و شدت نوسان را به عنوان تابعی از فشار تزریق نشان می دهد. مشاهده شده است که با   PPRR(4-17شکل )

ده ی میزان سر و صدای شدت نوسان نشان دهن. بطور چشمگیری کاهش می یابد PPRR افزایش فشار تزریق،

 .مشاهده می شود که با افزایش فشار تزریق، شدت نوسان کاهش می یابد .[68]احتراق و تمایل به ضربه زدن است

)یعنی کمتر  برای کلیه فشارهای تزریق، مقادیر شدت نوسان کمتر از مقدار استاندارد نویز احتراق آزاد و ضربه است

 .]2m/MW 5RI=   )]68از 

 

 

 

کار موتور                           ایط برای شر RIو شدت نوسان  PPRRتزریق بر تأثیر فشار :  17-4شکل

 (3-2در جدول ) )a(مورد مربوط به
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 زمان شروع تزریق 3 – 4

 

مورد بررسی قرار می  RCCI بر عملکرد و احتراق موتور (SOI) در این بخش تأثیرات زمان بندی شروع تزریق

و یک  دادزمان اختالط افزایش می توان شرفت در زمینه ی تزریق سوخت دیزل در مرحله ی تراکم، گیرد. با پی

ایجاد کرد. با افزایش زمان برای ترکیب سوخت دیزل با مخلوط بنزین و مخلوط پیش آمیخته بنزین، دیزل و هوا 

لوط در محفظه احتراق را هوای از پیش آمیخته، مقادیر نسبت هم ارزی کمتر می شود که سطح همگن بودن مخ

بنابراین انتظار می رود با توجه به مدت زمان طوالنی تر اختالط، مخلوط واکنش پذیری نسبتاً  .افزایش می دهد

. اگر سوخت دیزل خیلی زود تزریق شود واکنش پذیری مخلوط پایین آمده و احتراق [34,72] کمتری داشته باشد

در تزریق سوخت، زمان موجود برای اختالط کاهش یافته و  با تاخیردر ادامه  ناپایدارتری رابه همراه دارد، همچنین

 .[34]و دوده می شود NOx مناطق غنی از سوخت تشکیل می شود که منجر به افزایش انتشار

 

مشاهده می شود که باالترین فشار  .نشان می دهد  SOI مختلف را  برای  زمان های سیلندرفشار (  4-18) شکل

با طراحی دقیق زمان  حاصل می شود.  = aTDC o63-SOI و کمترین میزان فشار در    = aTDC o58- SOI در

 HCCI احتراقی شبیه ، زمان اختالط دیزل با بنزین و مخلوط هوا افزایش می یابد و پیش بینی می شود شروع تزریق

قابل دستیابی    = aTDC  o58-SOI در این نوع احتراق و درجه حرارت باالتر داشته باشد،  با فشار سیلندر باالتر

 = aTDC o63-SOI در   SOIپیشبرد بیشتر ( مشاهده می شود، 19-4. در ادامه همانگونه که در شکل )است

باعث می شود که احتراق ناپایدار شود زیرا مخلوط بیش از حد پیش آمیخته می شود )یعنی دارای شیب واکنش 

اوج سیلندر را به میزان قابل توجهی تحت تأثیر قرار نمی دهد. اثرات تاخیر  فشار SOI کم(. تاخیر در زمان پذیری

 .را می توان بعداً در نتایج انتشار آالینده ها مشاهده کرد SOI در زمان
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 (3-2در جدول ) )a(مورد مربوط بهکار موتور ایط برای شر بر فشار داخل سیلندر SOI زمانتأثیر :  18-4شکل

 

 به در شرایط کار موتور مربوط متفاوت SOIمتفاوت برای  لنگ یلم یهزاو 4در  ارزی : نسبت هم19-4شکل

 (3-2در جدول ) )a(مورد
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مشاهده   مشابه منحنی فشار سیلندر نشان می دهد.  SOI( نرخ انتشار گرما را در زمان های مختلف 4-20)  شکل

 و کمترین  میزان  نرخ  انتشار گرما  در        = CaTD o58-SOI می شود  که  باالترین  نرخ  انتشار  گرما  در 

 aTDC o63-SOI =  باالترین دمای بنزین درون سیلندر  این موضوع می توان استنباط کرد کهاز  .حاصل می شود

است و نقاط آغاز احتراق که ناشی از احتراق سوخت دیزل است، می توانند سوخت    = aTDC o58-SOI در

( نشان داده شده، 4-21همانطور که در شکل ) .مشتعل کنند SOI ایسه با سایر زمانهایبنزین بیشتری را در مق

 رخ  می دهد  این در حالی است که k 1710با       = aTDC o58-SOI باالترین دمای گاز داخل سیلندر در

 aTDC o63-SOI =   کمترین دمای گاز سیلندر را باk 1640  بسته های  الزم به ذکر است که توزیع  .دارد

این بدان . و مرحله احتراق داردنرخ انتشار گرما ،  سیلندر سوخت دیزل در کل محفظه احتراق نقش مهمی در فشار

معنی است که تجمع بسته های دیزل به صورت محلی در محفظه به عنوان یک مرکز احتراق قوی برای احتراق 

 .سوخت بنزین در محفظه عمل می کند

 

 

 

 

 (3-2در جدول ) )a(مورد بهشرایط کار موتور مربوط  نرخ انتشار گرما برایبر  SOI زمان تأثیر:  20-4شکل
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 میانگین دمای گاز سیلندر برای شرایط کار موتور مربوطبر  SOI  تاثیر زمان:  21-4شکل

 (3-2در جدول ) )a(مورد به 

 

 

 

ق قوی )رنگ قرمز( در نزدیکی کاسه که  یک نقطه احترا مشاهده می شود aTDC o6( در زاویه 22-4در شکل )

وجود دارد که در ادامه مشاهده می شود این احتراق کل محفظه را در    = aTDC o58-SOI پیستون  برای مورد با

 . در بر می گیرد  aTDC o12 زاویه میل لنگ
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کار موتور ایط در شر SOIزمان های از  یکهر  یبرا متفاوت لنگ یلم یهزاو 4در  یلندرس یدما:  22-4شکل

 شده استبسته های سوخت توسط پنج ضلعی های سبز رنگ نشان داده . (3-2در جدول ) )a(موردمربوط به 

 

 

نرخ انتشار گرما باشد.  دارای باالترین فشار سیلندر ، دما و  = aTDC o58-SOI بنابراین انتظار می رود که مورد با

ی شود که هیچ نقطه احتراقی در نزدیکی کاسه در زاویه میل مشاهده م  = aTDC o63-SOI در حالی که در مورد

از  آن وجود ندارد و یک نقطه احتراق کوچک در نزدیکی بوش استوانه دیده می شود که تکثیر aTDC o6لنگ 

ضعیف ترین   = aTDC o63-SOI بنابراین مورد بادشوار است  سوخت بنزین طریق محفظه احتراق و اشتعال

 احتراق را دارد. 
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 برای شرایط کار موتور مربوط (CA10,CA50,CA90,BD)در مرحله احتراق  SOI زمان : تاثیر 23-4شکل

 (3-2در جدول ) )a(مورد به 

 

مشاهده  .نشان می دهد SOI را به عنوان تابعی از زمان (CA10,CA50,CA90,BD) ( مرحله احتراق4-23شکل)

، زمان های    = aTDC o58-SOI( به  = aTDC o35-SOI) ، از مورد پایه SOIمی شود که با جلو بردن زمان 

50,CA10CA  90وCA  .با پیشبرد بیشتر زمان نیز جلو می افتندSOI  بهaTDC o63-   مرحله ی احتراق به دلیل

با ریتارد یا تاخیر در ( احتراق ضعیف و ناپایدار به تأخیر خواهد افتاد )نزدیک شدن به وضعیت احتراق جزئی

جلو  2CAD در حدود  CA10 به طور قابل توجهی تغییر نمی کنند در حالی که CA90 و  SOI  ،CA50زمان
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جلو افتاده( در  SOC اتفاق می افتد )به دلیل  = aTDC o50-SOI در BD می افتد. حداکثر مدت زمان احتراق

 . و سریعترین سرعت احتراق را دارد BD کمترین =aTDC o58- SOI حالی که

از مورد پایه  SOI پیشبرد زمان. نشان می دهد SOI یر انتشار گاز ها را به عنوان تابعی از زمان( مقاد4-24شکل)

مرحله احتراق پیش انداختن  .می شود NOx و دوده و افزایش HC  ، CO باعث کاهش   = aTDC o58-SOI به

ر می رود مقادیر کمتری از و افزایش فشار اوج سیلندر منجر به افزایش دمای سیلندر می شود و بنابراین انتظا

HC,CO و دوده، اما میزان NOx در ادامه با پیش انداختن بیشتر  .باالتری نسبت به مورد پایه داشته باشدSOI به   

aTDC o50-  باعث افزایش HC ، CO و در عوض کاهش  و دوده NOx این امر به دلیل کاهش فشار . می شود

 SOI تاخیر در زمان. است که منجر به کاهش دمای گاز سیلندر می شودگاز سیلندر و تاخیر در مرحله احتراق 

در ادامه  به دلیل وجود مخلوط . باعث کاهش زمان الزم برای مخلوط کردن دیزل با مخلوط بنزین هوا می شود

زایش ( نشان داده شده است افزایش می یابد که منجر به اف4-25های غنی ، دمای گاز سیلندر همانطور که در شکل )

 محدوده استاندارد انتشار .می شود CO و HC و دوده می شود، در حالی که باعث کاهش انتشار NOx انتشار

HC  و CO بر اساس مقررات انتشار EPA 2010 ارائه شده است  )د( در پیوست موتورهای سبک برای. 

 

برای شرایط کار  دودهو  C,CO,HXNOجمله موتور از  گازهای بر میزان انتشار  SOI : تاثیر زمان 24-4شکل

 (3-2در جدول ) )a(مورد بهموتور مربوط 
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                                                        داخل سیلندر برای شرایط  اوج دمایبر  SOI : تأثیر زمان 25-4شکل

 (3-2در جدول ) )a(موردکار موتور مربوط به 

 

 

همانطور که در شکل                        . را نشان می دهد ناخالص و خالصوثر متوسط و فشار م ( بازده احتراق4-26شکل)

را نشان می دهد. در ادامه   CO و HC کمترین میزان انتشار -o45و  -o58 در   SOI (  نشان داده شده، زمان4-24)

به طور کلی ا به همراه  دارند.  ( مشاهده می شود که این زمانبندی ها باالترین بازده احتراق ر4-26و در شکل )

 CO و HC باالتربا بازده احتراق رابطه معکوس دارند یعنی انتشار  COو   HCمیزان انتشار گازهای گلخانه ای 

 بازده احتراق کمتری دارد.

 aTDC o58-SOI =  فشار موثر متوسط است در حالی که زودترین زمان دارای باالترین میزان ناخالص و خالص 

SOI فشار موثر متوسط را به همراه دارد. همانطور که قبالً ذکر شده مساحت زیر  کمترین میزان ناخالص و خالص

 ناخالص و خالص و همچنین بازده ناخالص و خالص رابطه مستقیم دارد.  IMEP نمودار فشار حجم با
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 )a(مورد بهار موتور مربوط شرایط ک برای  IMEPgو  IMEPn بر بازده احتراق ، SOI زمانتأثیر :  26-4شکل

 (2-3در جدول )
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  = aTDC o58-SOI ( مشاهده می شود که باالترین بازده ناخالص و خالص در27-4روند مشابهی در شکل )

حداکثر تغییرات در  .کمترین بازده ناخالص و خالص را دارد  = aTDC o63-SOI حاصل می شود در حالی که

 .است %2حدود  SOI مان های مختلفبازده ناخالص و خالص نسبت به ز

 

 

                      )a(مورد بهبرای شرایط کار موتور مربوط  n−.indηو  g−.indη  بر  SOI زمانتأثیر :  27-4شکل

 (2-3در جدول )
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نشان می دهد.   مشاهده می شود که  SOI  را به عنوان تابعی از زمان PPRR(  شدت نوسان و 4-28شکل )

به دلیل احتراق ضعیف  -SOI= o50-,  o58-,  o63 زمان های است. bar/deg 4.5حدود   PPRRاکثر  حد

. دارای باالترین شدت نوسان است  = aTDC o50-SOI مشاهده می شود کههمچنین  را دارد PPRR کمترین

احتراق عاری و ( 2W/mM 5، مقادیر شدت نوسان کمتر از مقدار استاندارد )یعنی  SOI برای کلیه زمانبندی های

 از سر و صدا ضربه است. 

 

 

برای شرایط کار موتور مربوط   RIو شدت نوسان  PPRRر نرخ افزایش فشار ب SOI  زمانتأثیر :  28-4شکل

 (3-2در جدول ) )a(مورد به
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 زاویه پاشش  4 – 4

 

زاویه پاشش یکی از . است بحث شده RCCI در این بخش درمورد اثر زاویه پاشش بر احتراق و عملکرد موتور

بنابراین . پارامترهای مهمی است که محل اثر گذاری بسته های سوخت دیزل را در محفظه احتراق مشخص می کند

با انتخاب یک زاویه پاشش مناسب می توانید نحوه توزیع بسته های سوخت دیزل در کل محفظه احتراق را مشخص 

داشته  RCCI یی در ویژگی های احتراق و انتشار آالیندگی های موتورکنید که همین موضوع می تواند تأثیر بسزا

 . باشد

 .نشان می دهد bar 480( تزریق بسته های سوخت دیزل را از انژکتور هفت سوراخه در فشار تزریق 4-29شکل )

 

 

 bar 480بسته های سوخت دیزل از انژکتور هفت سوراخه در فشار تزریق : پاشش  29-4شکل
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زاویه های مختلف پاشش را برای موتور در نظر گرفته شده در این پایان نامه را نشان می دهد. زاویه  (4-30شکل )

همانطور که . سیلندر تعریف می شود Z پاشش به عنوان زاویه بین محور مخروطی بسته های سوخت دیزل با محور

اینکه چه مقدار سوخت دیزل تزریق شده بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت تغییر در زاویه پاشش مستقیما بر روی 

 .تأثیر می گذارد در ناحیه چرخشی یا کاسه پیستون به پایان می رسد،

 

 

 

 

 زاویه های مختلف پاشش برای موتور در نظر گرفته شده در این پایان نامه:  30-4شکل

 

 

مشاهده می شود که کاهش  ( تغییرات فشار سیلندر را به عنوان تابعی از زاویه پاشش نشان می دهد.4-31شکل)

زاویه پاشش باعث افزایش فشار اوج سیلندرمی شود. این موضوع بخاطر این است که با کاهش زاویه پاشش، 

سوخت دیزل کاسه پیستونی را هدف قرار می دهد که دمای سطح آن در مقایسه با ناحیه ی چرخشی زیاد است 

( کمترین فشار اوج سیلندر را به همراه دارد. o74پاشش پایه )زاویه . بنابراین فشار اوج سیلندر افزایش می یابد

منجر به تغییراتی به  o50تغییرات در زاویه پاشش تأثیر بسزایی بر فشار سیلندر دارد.کاهش زاویه پاشش در حدود 

 در فشارهای اوج سیلندر می شود.  bar 20 اندازه ی
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 (3-2)در جدول )a(موردکار موتور مربوط به برای شرایط  ندربر فشار داخل سیل پاششتأثیر زاویه :  31-4شکل
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را برای زوایای مختلف پاشش نشان می دهد. مشاهده می شود که در زاویه  HRR( نرخ انتشار گرما 4-32شکل )

در زاویه های مختلف پاشش را می توان با  HRR تغییرات اوج. حاصل می شود HRR باالترین میزان o55پاشش

هرچند تزریق در کاسه پیستون به . بسته های سوخت دیزل و اختالط آنها با مخلوط بنزین و هوا توضیح داد توزیع

دلیل دمای باالتر کاسه از قسمت باالی پیستون یا بوش سیلندر مطلوب تر است، اما در مواردی که دارای زاویه 

. این ه سطح پیستون متصل شوندممکن است برخی قطرات به دلیل برخورد سوخت ب، پاشش کوچکتر هستند

( قابل مشاهده -aTDC o12(در زاویه میل لنگ   o45و o35,o25( برای زاویه های اسپری 33-4شکل )موضوع در 

بنابراین .  [73,74]این رخداد زمانی اتفاق می افتد که زاویه برخورد قطرات عمود بر سطح کاسه پیستون باشداست. 

های دیزلی نمی توانند کامال با مخلوط بنزین و هوا مخلوط شوند و همین امر منجر  به طور کلی در این شرایط بسته

  .قابل مشاهده است  o35و o25 ( برای زاویه پاشش 32-4می شود که در شکل ) HRR به کمتر شدن اوج

 

 

                                         کاربرای شرایط  HRRنرخ انتشار گرما بر  پاششتأثیر زاویه :  32-4شکل

 (3-2)در جدول )a(موردموتور مربوط به 
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کار موتور ایط زاویه های پاشش متفاوت در شر یبرا متفاوت لنگ یلم یهزاو 4در  یلندرس یدما:  33-4شکل

 شده استبسته های سوخت توسط پنج ضلعی های سبز رنگ نشان داده . (3-2در جدول ) )a(مورد مربوط به
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به طور کلی مشاهده می شود . ( نشان داده شده است4-34ه احتراق برای زاویه های مختلف پاشش در شکل )مرحل

تغییر در  )o50(مشاهده می شودکه . که استفاده از زاویه اسپری گسترده تر منجر به تاخیر در مرحله احتراق می شود

  BD=3 CAD , CA90=7.5 , CA50=10 مراحل احتراق به اندازه زاویه پاشش می تواند باعث تغییرات در

CA10=7   .بنابراین زاویه پاشش می تواند به عنوان یک پارامتر اصلی طراحی انژکتور برای تأثیرگذاری در شود

  .مرحله احتراق و نرخ انتشار گرما در نظر گرفته شود

 

 

 

مربوط کار موتور ایط برای شر (CA10,CA50,CA90,BD)در مرحله احتراق  پاششزاویه  : تأثیر 34-4شکل

 (3-2در جدول ) )a(موردبه 
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و دوده( را در زاویه های مختلف پاشش نشان می  XHC,CO,NO( تغییرات انتشار آالیندگی موتور )35-4شکل )

. هستند CO و HC دارای مقادیر باالتر انتشار )o35, o25(مشاهده شده است که زاویه های باریک پاشش . دهد

چرخشی را هدف قرار  ناحیه ی( سوخت دیزل o74, o55زاویه های پاشش وسیع تر ) درست که دلیل این امر این ا

این امر . بنابراین نقاط احتراق خودکار در این ناحیه و در نزدیکی بوش سیلندر شروع و پخش می شوند .می دهد

باعث می شود  باعث می شود در ناحیه چرخشی سوخت به طور کامل مصرف شود. همچنین زاویه باریک پاشش

هیدروکربن  پاششبا این وجود با انتخاب این زاویه  هیدروکربن ها در نزدیکی خط مرکزی سیلندر مصرف شوند

این موضوع به این دلیل است که سوخت دیزل . بصورت نسوخته در نزدیکی بوش سیلندر باقی می مانند ی جزییها

و ناحیه چرخشی را هدف قرار نمی دهد، این عمل در شکل با واکنش پذیری باال، کاسه پیستون را هدف قرار داده 

( نشان داده شده است. هیدرو کربن های نسوخته در نزدیکی بوش سیلندر باعث انتشار بیشتر این آالینده می 33-4)

هیدروکربن شوند، این نقطه از سیلندر در بزرگترین شعاع قرار دارد بنابراین در هنگام چرخش حول محور سیلندر، 

  EPA بر اساس مقررات انتشار CO و  HC محدوده استاندارد انتشار.   [33]دنحجم بیشتری را اشغال می کن ها

 .ارائه شده است  )د(در پیوست موتورهای سبک برای  2010

 ( همچنین نشان می دهد که زاویه پاشش باریک تر به دلیل دمای باالتر گاز سیلندر باعث انتشار بیشتر4-35شکل)

NOx  ( حداکثر دمای گاز سیلندر در بین سلول ها در هر زاویه میل لنگ برای زاویه های 4-36شکل) شود. می

باالترین و در  o35مشاهده می شود که حداکثر دمای گاز سیلندر در زاویه پاشش . مختلف پاشش را نشان می دهد
o74 به عنوان مثال .کمترین است( مواردی که زاویه پاشش باریک تری دارند o45,o35,o52 قادر به تنظیم میزان )

تر از حد مجاز  انتشار دوده بسیار پایین پاششزوایای مختلف  درنیستند در حالی که  NOx (g/kg-fuel 1) انتشار

 .است (g/kg-fuel 0.25)تنظیم انتشار دود 



72 

 

 

 

کار رای شرایط ب و دوده  HC  ،CO  ،NOx بر میزان انتشار موتور از جمله پاششزاویه  : تأثیر 35-4شکل

 (3-2در جدول ) )a(موردمربوط به موتور 

 

در جدول  )a(موردمربوط به کار موتور برای شرایط مای گاز داخل سیلندر درحداکثر دزاویه  : تأثیر 36-4شکل

(3-2) 
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 بازدهمشاهده می شود که باالترین  .( نشان داده شده است4-37در شکل) ناخالص و خالص IMEPبازده احتراق و 

 (35-4) شود در رابطه با این مقادیر در شکل حاصل می   o55( در کارکرد با زاویه پاشش %95حتراق )نزدیک ا

همانطور که به همراه دارد.  را CO و HC کمترین میزان انتشارنیز مشاهده می شود که در همین زاویه پاشش، 

 . حاصل می شود  CO و HCاالترین میزان انتشاربه دلیل ب o35در زاویه پاشش  کمترین بازده احتراق انتظار می رود

می باشد.  o35زاویه پاشش  در آن و کمترین o55بیشترین مساحت زیر نمودار فشار حجم برای مورد با زاویه پاشش 

  o55را به ترتیب در زاویه پاشش  ناخالص و خالص IMEPبنابراین پیش بینی می شود بیشترین و کمترین میزان 

رخ می دهد. با این حال، مراحل  o35و o25 پاششاحتراق خودکار پر قدرت در زاویه های . شدداشته با  o35و

ناخالص   IMEPو در ادامه کمترین مقدارانجام می شود که منجر به کار منفی  احتراق برای این موارد خیلی زود

 .حاصل می شودو خالص 

 

 

 بهشرایط کار موتور مربوط  برای  IMEPgو  IMEPn بازده احتراق ،تأثیر زاویه پاشش بر :  37-4شکل

 (3-2در جدول ) )a(مورد
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مورد با زاویه پاشش ( نیز روند مشابهی برای بازده خالص و ناخالص مشاهده می شود. 4-38در ادامه و در شکل )
o55  ویه در حالی که مورد با زا، ( را نشان می دهد%41و  %43بیشترین بازده ناخالص و خالص )به ترتیب حدود

به وضوح دیده می شود که تغییر زاویه پاشش . (%36.5و  %38کمترین آن را دارد )به ترتیب حدود  o35پاشش 

 .( در بازده ناخالص و خالص می شود%5باعث تغییر قابل توجه )حدود 

 

 (3-2)ولدر جد )a(مورد بهبرای شرایط کار موتور مربوط  n−.indηو  g−.indη  تأثیر زاویه پاشش بر:  38-4شکل

 

را به عنوان تابعی از زاویه پاشش نشان می دهد. مشاهده شده است که با   PPRRشدت نوسان  و (4-39شکل )

 را  در حدود PPRR کمترین  o74مورد  با  زاویه  پاشش .    کاهش  می یابد  PPRR  افزایش زاویه  پاشش

bar/deg 3.3  و حداکثر PPRR  در مورد با زاویه پاششo52   حدود  درbar/deg 9 .به همین ترتیب  می باشد

مقادیر شدت نوسان   o25در همه زاویه های پاشش به جز  .با افزایش زاویه پاشش شدت جریان کاهش می یابد

با توجه به کلیه ویژگی های   ( و احتراق عاری از سر و صدا ضربه است.2MW/m 5کمتر از مقدار استاندارد )یعنی 

ر برای زاویه های مختلف پاشش، نتیجه گرفته می شود که زاویه بهینه پاشش برای عملکرد احتراق و عملکرد موتو

  .می باشد o55و فشار تزریق، در این مطالعه  SOI با مقادیر پایه RCCI موتور
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برای شرایط کار موتور مربوط   RIو شدت نوسان  PPRRر نرخ افزایش فشار اویه پاشش بزتأثیر :  39-4شکل

 (3-2در جدول ) )a(مورد به

 

تزریق می شود. بنابراین، سوخت دیزل تزریقی  TDC قبل از RCCI سوخت دیزل با توجه به استراتژی های معمول

دیواره را تحت تأثیر قرار داده و بر روی دیواره های سیلندر فیلم سوخت ایجاد می کند. بعالوه بخشی از سوخت 

که درجه حرارت این مناطق به میزان قابل توجهی پایین تر از مناطق  تزریقی دردرزها و شکاف ها گیر خواهد افتاد

مانع از برخورد سوخت دیزل با دیواره سیلندر می شود،  o19دیگر در محفظه احتراق است. کاهش زاویه اسپری تا 

  در نتیجه سوخت بیشتری در طی فرآیند احتراق سوزانده می شود و راندمان احتراق افزایش می یابد.

 

 

 

 

 



76 

 

 

 خالصه پارامتر های سیستم تزریق  5 – 4

 

 

ارائه شده  RCCI در این بخش، خالصه پارامترهای بهینه سیستم تزریق برای دستیابی به عملکرد مطلوب موتور

در سه دسته قرار گرفته اند. گروه  (4-1) برای مقایسه نقاط عملیاتی، تمام نقاط داده شبیه سازی در جدول. است

رین عملکرد و گروه سه/زرد  بدترین عملکرد موتور را نشان می دهد. امتیازات عملکرد موتور یک/سبز تیره  بهت

بر اساس بازده ناخالص و بازده احتراق، حداقل آالیندگی و شدت نوسان بدست می آید. همانطور که قبالً نیز اشاره 

و همچنین  g/kg-fuel 0.25و برای دوده  NOx  ،1g/kg-fuel برای  2010در سال  EPA شد، محدودیت های

( می باشد.   این محدودیتها جهت تقسیم امتیازها، 2MW/m 5)ه حد استاندارد برای احتراق بدون سر و صدا و ضرب

 ( مشخص شده اند. 4-1در سه دسته در جدول)

 

 

 برای پیدا کردن پارامترهای بهینه سیستم تزریق RCCI طبقه بندی نقاط موتور:  1-4جدول

 ηc دسته بندی
ηind.−g 

HC CO soot NOx RI 

# (%) (%)  (g/kg−fuel)  (MW/m2) 

1/ سبز تیره   94−95 42−43 < 48 < 42 < 0.25 < 1 < 5 

2/ سبز روشن   90−94 40−42 < 57 < 120 < 0.25 < 4 < 5 

3/ زرد   84−90 38−40 < 87 < 243 < 0.25 < 17 < 6 
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اس معیارهای عملکرد                           ریق سوخت بر اسطبقه بندی پارامترهای سیستم تز:  40-4شکل 

 (4-1جدول )موتور در 

 

( پارامترهای بهینه سیستم تزریق سوخت را  در سه  دسته  برای  معیارهای عملکرد موتور در جدول 4-40شکل )

صورت مجزا در نظر گرفته ( پارامترها به 4-40ذکر این نکته حائز اهمیت است که در شکل ) .(  نشان می دهد1-4)

تحقیقات آینده ممکن است شامل  .شده و اثرات متقابل پارامترهای سیستم تزریق را روی یکدیگر در نظر نمی گیرد

برای تعریف ماتریس تست شبیه سازی به منظور یافتن ترکیب  DOE( 1(استفاده از روش های طراحی آزمایش

 .بهینه از پارامترهای سیستم تزریق باشد

 

 

  

 
1 . Design Of  Experiment 



 

 

 

 

پنجمفصل   

 
 خالصه و نتیجه گیری

 

اول توسعه مدل احتراق تک منطقه ای صفر   بخش های اصلی این پایان نامه در سه حوزه مورد توجه قرار می گیرد.

 RCCI در موتور SOC است که در برابر داده های تجربی برای پیش بینی  PRO®CHEMKIN_ بعدی در

  CONVERGE تجاری به نام CFD در کد CFDسه بعدی  دوم توسعه مدل احتراق ر می گیرد. ابی قرامورد ارزی

اعتبار سنجی شد  و در آخر،  RCCI که با داده های تجربی برای پیش بینی عملکرد و ویژگی های انتشار موتور

 د مطالعه و بحث قرار گرفت.مور RCCI تأثیر پارامترهای کلیدی سیستم تزریق سوخت بر احتراق و عملکرد موتور
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 خالصه ی مشاهدات  1 – 5

 خالصه مشاهدات ارائه شده در این پایان نامه به شرح زیر است:

 

 اسباتی در دل احتراقی تک منطقه ای تک بعدی محیک م_PRO®CHEMKIN  ایجاد و در برابر داده

با خطای متوسط  SOC ه پیش بینیاین مدل قادر بربی مورد ارزیابی و اعتبارسنجی قرار گرفت. های تج

 2حدود  GB RAM 4با  Intel Core i5 می باشد. زمان پردازش مدل در پردازنده 1CAD در حدود

این مدل فرض می کند که مخلوط یکدست بوده و تمام محفظه احتراق به عنوان یک منطقه . دقیقه است

هوا بطور خود به خود محتراق می  یکنواخت در نظر گرفته می شود و به تبع آن، تمام مخلوط سوخت

بنابراین  این مدل اوج فشار درون سیلندر را بیش از حد و مدت احتراق را کمتر از حد پیش بینی .  شود

کارآمد  SOC دقیق و محاسباتی در پیش بینی بسیار صفر بعدیایجاد شده ی به طور کلی مدل . می کند

مورد نیاز  آالینده ها و انتشار  CA50  ،BD بینیبرای پیش  CFD یک مدل دقیقهمچنین اما ،  است

  .است

 

  یک مدل احتراقی سه بعدی CFD نتایج نشان . دقیق ایجاد و در برابر داده های تجربی اعتبار سنجی شد

خطای . است 1CADبا خطای کمتر از   (CA10, CA50) داد که مدل قادر به پیش بینی مرحله احتراق

اختالف در آزمایش و شبیه سازی برای . است 4CAD حدود  BD و CA90 متوسط مدل در پیش بینی

می تواند به دلیل عدم قطعیت موجود در مدل انتقال حرارت مورد استفاده در   BD و CA90 پیش بینی

 CO و HC مشاهده شد که این مدل قادر به پیش بینی میزان انتشارهمچنین  .باشد CFD مدل دقیق

می باشد. در ادامه  g/kg-fuel 16.5حدود با خطای متوسط در  (2-3)در جدول  (a)مورد مربوط به

به دلیل تزریق مقدار زیاد    (c)و  (b)در موارد CO و  HCمیزان باالی انتشارمشاهدات نشان می داد که  

به دلیل عدم اطمینان در انتخاب دمای دیواره سیلندر . سوخت دیزل و برخورد آن با دیواره سیلندر است

 (c) و (b) برای موارد CO و HC میزان انتشار، در شبیه سازی (blow-by)ده گرفتن گاز نشتی و نادی

   NOxاز مقادیر تجربی بیشتر می باشد. عالوه بر این، مشخص شد که این مدل قادر به پیش بینی دقیق انتشار

استفاده  NOx که جهت پیش بینی Zel’dovich این بدین خاطر است که مکانیسم گسترده یو  نیست

بنابراین برای موارد مطالعه ما با . می شود، عمدتاً برای موتورهای دیزلی با دمای احتراق باال مفید است

 . ، مقادیر پیش بینی شده کمتر از نمونه های آزمایشی است k 1800حداکثر دمای سیلندر کمتر از
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 تأثیرات PR فشار تزریق ، زمان ، SOI  عملکرد موتورو زاویه پاشش بر احتراق و RCCI  مورد بررسی

، باعث کاهش فشار درون سیلندر و نرخ انتشار گرما شده و  PR مشاهده شد که افزایش. قرار گرفت

. را به همراه دارد CO  و HC افزایش انتشار PR مرحله احتراق به تاخیر می افتد. عالوه بر این، افزایش

 بعنوان مقدار مطلوب در PR = 0.76 کرد موتور، مقداربا در نظر گرفتن تمام پارامترهای انتشار و عمل

به ترتیب به میزان  CO و HC انتشار مقدارکه در آن کشف و انتخاب شد، شرایط عملیاتی مورد مطالعه 

  PR = 0.815مورد پایه با  مقایسه باهمچنین در  و کاهش یافت گرم در هر کیلوگرم سوخت   25و   6

 می یابد. بهبود  %1.5، بازده احتراق 

 

با سیستم تزریق موجود، با کاهش فشار تزریق  RCCI این نمونه از موتور دراین موضوع قابل درک بود که 

 همچنین بهبود بخشید و %1می توان بازده احتراق را در حدود ،  bar 100)مورد پایه( به میزان bar 480  از 

همچنین داد.   کاهش گرم در هر کیلوگرم سوخت   20و  10به ترتیب به میزان را  CO و HC مقدار انتشار

و به دلیل افزایش زمان اختالط سوخت دیزل با مخلوط هوا و بنزین  SOI مشاهده شد که پیش انداختن زمان

 و  bar 0.17افزایش فشار موثر متوسط به میزان ،  %1در حدود افزایش بازده احتراق و بازده ناخالص  به تبع

برای موتور مفید ، گرم در هر کیلوگرم سوخت   18و  9را به ترتیب به میزان  CO و HC کاهش مقدار انتشار

 .واقع می شود

  HC باعث کاهش انتشار o55( به o74 در ادامه مشاهدات نشان داد که کاهش زاویه پاشش از مورد پایه )یعنی

ن احتراق و بازده ناخالص عالوه بر ای. گرم در هر کیلوگرم سوخت می شود 11و  8به ترتیب به میزان  CO و

زاویه پاشش به عنوان مهمترین پارامتر نتیجه گیری می شود که به طور کلی،   .بهبود می یابد   %0.7نیز حدود 

  در حالی که فشار تزریق اثر کمتری در احتراق و عملکرد می باشد RCCI مؤثر بر احتراق و عملکرد موتور

RCCI   ه در این پایان نامه داردبرای شرایط عملیاتی مورد مطالع. 

 

 کار های آینده 2 – 5

 پیشنهادات مربوط به کارهای آینده شامل موارد زیر است:

 برای پیش بینی بهتر انتشار [75]می توان از مکانیسم شیمیایی دقیق HC و CO الوه بر استفاده کرد. ع

  در LTC رژیم احتراقدر  NOx میزان برای پیش بینی بهتر فرعی دقیق تر می توان ، یک مدلاین

CONVERGE  .ایجاد کرد 
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 برای بهبود دقت مدل CFD  برای مدل سازی جریان آشفته در سیلندر می توان از مدل های آشفتگی

 استفاده کرد. DNS [76] و LES [76] مانند

 سوخت هایی با شیب واکنش پذیری بزرگتر در مقایسه با بنزین و دیزل می توانند برای موتور RCCI 

برای  شکل  دادن به  میزان  انتشار  گرما فراهم می  بهترید مطالعه قرار گیرند زیرا این کار  کنترل  مور

 کند. سوخت های مورد نظر شامل گاز طبیعی و دیزل هستند.

 .اثرات تزریق مستقیم چندگانه به جای استفاده از تزریق منفرد قابل بررسی است 

 یج حاصل از فصل چهارم می تواند برای موتور طراحی و اجرا انژکتور جدید با مشخصات مبتنی بر نتا

 شود.

  تخمین دمای تردید در مدل سازی انجام شود. به ویژهشبیه سازی چرخه باز می تواند برای کاهش IVC ،

شبیه می توان با  ، پس مانده را می توان بهبود ببخشید. بعالوه بر اینخارجی و گازهای  EGR نوع برآورد

 پدید آورد. RCCI بر احتراق VVT مطالعه اثرات جهت زمینه ایباز سازی چرخه 

 از روش طراحی فاکتوریل در طراحی آزمایش (DOE) [77]  می توان برای تعیین پارامترهای سیستم

بر اساس حداکثر راندمان حرارتی و حداقل میزان آالینده  RCCI تزریق بهینه شده در عملکرد موتور

در حالیست که حداکثر سر و صدای احتراق مجاز را در پی دارد. این  ه کرد،های خروجی موتور استفاد

 ت.مفید اس RCCI این روش برای بررسی اثرات پارامترهای تزریق سوخت بر عملکرد موتور
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 پیوست )الف(

 

 محاسبات کار ناخالص و خالص

 

(. پارامترهای     EVO تا  IVC ازفقط قسمت بسته چرخه را در نظر می گیرد )یعنی  CONVERGE شبیه سازی

IMEP    و بازده به داده های کامل چرخه موتور نیاز دارند. برای این منظور، برای محاسبه زمان سوپاپ باز چرخه

در جدول  (c) نمونه اثرات فشار تجربی و شبیه سازی برای مورد. موتور، از آثار فشار تجربی استفاده شده است

 نشان داده شده است.( 1-)الف ( در شکل3-2)

 
 (3-2در جدول) )c(موردفشار برای شرایط کار موتور مطابق با  اثراعتبار سنجی :  1-الف  شکل
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 (جپیوست )

 

 

  EML (LTC) موتور CFD  مدل هندسی

 
 

 LTC برای توسعه و تنظیم موتور (EML) در آزمایشگاه انرژی مکاترونیک [78,79,2]گروهی از دانشجویان 

 (Michigan Tech’s Advanced Power System (APSRC)) در مرکز تحقیقات پیشرفته سیستم قدرت

 . نده و در حال انجام شامل آزمایش و شبیه سازی عملکرد موتور استکارهای آی. کار می کنند

 

ر موتو   CFDبا ایجاد یک مدل   هندسی/ LTC  برای موتور CFD این پایان نامه شامل اولین مرحله از شبیه سازی

 .است

 

می اصالح شده و ابزاری  APSRC در Ecotec LHU Gen 1 (GDI) مستقیم  بنزینی تزریق GM 2.0L موتور

مشخصات موتور در جدول .  (HCCI,PCCI,RCCI )یعنی  کار کند LTC شود تا در حالت های مختلف رژیم

 .( ارائه شده است1-)ج

 

مفید  LTC زیاد برای افزایش دامنه کارکرد موتور در حالت  CR، درادامهاست  9.2   (CR)نسبت تراکم پیستون

نشان داده ( 1-)ج ستون های اصلی و جدید در شکلچنین پیافزایش می یابد هم 12.3 به CR است به همین دلیل

 .شده اند
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 (GM Ecotec LHU A20NFT): مشخصات موتور  1-جدول ج

Parameter Value 

Bore 86 (mm) 

Stroke 86 (mm) 

Connecting rod length (center to center) 145.5 (mm) 

Compression Ratio 9.2 : 1 

Displacement Volume 2.0L 

Max Power@RPM 270kW@6000 rpm 

Measured IVO/IVC @ 1mm lift 24.5/228 aTDC 

Measured EVO/EVC @ 1mm lift 36/-158 bBDC 

Fuel injection system Direct injection with 31 bar @ idle, 155 bar 

Valvetrain DOHC 4 valves/cylinder 

Cam phasing mechanism Hydraulically actuated internal vane type 

 

 
 [2]: پیستون اصلی و جدید  1-ج شکل

 

 آنها را به نرم افزار ساخته شده اند تا بتوان SolidWorks مدل های سه بعدی هر دو پیستون در نرم افزار

CONVERGE  مدل سازی موتور جهت LTC رد. وارد ک 

در شکل    CONVERGE و Solidworks  در نرم افزار CR = 9.2 مدل سه بعدی موتور با پیستون اصلی با

 .( داده شده است2-)ج
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 اصلیبا پیستون  (GM Ecotec LHU) مدل سه بعدی موتور:  2-ج شکل
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 ( نشان داده شده است.3-در شکل )ج CONVERGE فشار درون سیلندر موتور در شبیه سازی

 

 
 پیستون اصلی شبیه سازی فشار درون سیلندر در موتور با:  3-ج شکل

 

ارائه شده  (2-)ج تفاوت های ایجاد شده در ایجاد مدل سه بعدی و مقادیر واقعی حاصل از آزمایش در جدول

 ت.اس

 

 / سه بعدی موتور با پیستون اصلی تفاوت در ایجاد مدل هندسی:  2-ج جدول

Parameter Experiment Simulation Difference 

Bore × stroke (mm) 

Compression ratio 

86×86 

9.22 

86×86 

9.22 

- 
- 

Displacement volume (cm3) 499.55 499.01 0.1 % 

Clearance volume (cm3) 60.77 60.64 0.2 % 

Total cylinder volume (cm3) 560.32 559.65 0.1 % 
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 ه است.( نشان داده شد4-)ج در شکل CR = 12.3 در ادامه  مدل سه بعدی موتور با پیستون جدید با

 

 

 
 جدیدبا پیستون  (GM Ecotec LHU) مدل سه بعدی موتور:  4-ج شکل
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 ( نشان داده شده است.5-با پیستون جدید در شکل )ج CONVERGE فشار درون سیلندر موتور در شبیه سازی

 
 شبیه سازی فشار درون سیلندر در موتور با پیستون جدید:  5-ج شکل

د مدل سه بعدی با پیستون جدید  و مقادیر واقعی حاصل از آزمایش  در جدول تفاوت های  ایجاد شده در ایجا

 ارائه شده است. (3-)ج

 / سه بعدی موتور با پیستون جدید تفاوت در ایجاد مدل هندسی:  3-ج جدول

Parameter Experiment Simulation Difference 

Bore × stroke (mm) 

Compression ratio 

86×86 

12.31 

86×86 

12.23 

- 

0.6 % 

Displacement volume (cm3) 499.55 498.7 0.1 % 

Clearance volume (cm3) 44.1 44.4 0.6 % 

Total cylinder volume (cm3) 543.7 543.1 0.1 % 
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 (دپیوست )

 

   CO و   HC  محاسبات برای حد استاندارد انتشار

 

تمام واحدهای می باشد.   g/mile 4.2و  0.8به ترتیب   CO [64] و HC برای انتشارEPA 2010 حد استاندارد 

 د.دیل شوبت g/kg-fuelبه   g/mileبنابراین الزم است واحد از هستند،  g/kg-fuelانتشار در فصل سوم و چهارم  

وسیله  10مصرف سوخت بیش از   ، محدوده[80] 2015برای مصرف سوخت در سال  EPA بر اساس گزارش

بین   می باشند، این پایان نامه  در  استفاده شده  اندازه ی موتور هم که تقریبا   ورهای دیزلی نقلیه مختلف با موت

 مایل پیموده شده با یک گالن سوخت( می باشد.)  MPG  46تا   27

 تبدیل می شود :  g/kg-fuelبه      g/mileمثال زیر نشان می دهد که چگونه میزان انتشار از 

 

 g/kg-fuel [12.62-7.41]به ترتیب  EPA 2010 تشار استاندارد بر اساس مقررات آالیندگیدر نتیجه، دامنه ان

 می باشد.  COبرای   g/kg-fuel [68.28-38.90]و   HCبرای 

  

 

 

 

 

 



91 

 

 

 منابع

 

[1] G. D. Neely, S. Sasaki, Y. Huang, J. A. Leet, and D. W. Stewart. “New diesel 

emission control strategy to meet US tier 2 emissions regulations”. 2005. SAE 

Technical Paper 2005-01-1091. 

[2] H. Saigaonkar. “An Investigation Of Variable Valve Timing Effects on HCCI 

Engine Performance”. Master’s thesis, Michigan Technological University, 2014. 

[3] Y. Wu, R. Hanson, and R. D. Reitz. “Investigation of Combustion Phasing Control 

Strategy During Reactivity Controlled Compression Ignition (RCCI) Multicylinder 

Engine Load Transitions”. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 

136(9), 2014. 

[4] R. W. Bilger, P. A. Libby, and F. A. Williams. “Turbulent Reacting Flows”. 

Springer Verlag, 1980. 

[5] J. H. Kim, R. D. Reitz, and S. W. Park. “Improvements in the performance and 

pollutant emissions for stoichiometric diesel combustion engines using a two-spray-

angle nozzle”. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: 

Journal of Automobile Engineering, 224(8):1113–1122, 2010. 

[6] J. R. Theis, J. A. Ura, J. J. Li, G. G. Surnilla, J. M. Roth, and C. T. Goralski. “NOx 

release characteristics of lean NOx traps during rich purges”. 2003. SAE Technical 

Paper 2003-01-1159. 

[7] T. V. Johnson. “Diesel emissions in review”. 2011. SAE Technical Paper 2011-

01-0304. 

[8] S. Onishi, S. H. Jo, K. Shoda, P. Do Jo, and S. Kato. “Active thermo-atmosphere 

combustion (ATAC)-a new combustion process for internal combustion engines”. 



92 

 

 

1979. SAE Technical paper 790501. 

[9] P. M. Najt and D. E. Foster. “Compression-ignited homogeneous charge 

combustion”.1983. SAE Technical paper 830264. 

[10] R. H. Thring. “Homogeneous-charge compression-ignition (HCCI) engines”. 1989. 

SAE Technical paper 892068. 

[11] D. Nieman. “Computational study and optimization of heavy-duty natural gas/diesel 

RCCI Operation”. Master’s thesis, University of Wisconsin-Madison, 2012. 

[12] J.-O. Olsson, P. Tunestål, and B. Johansson. “Closed-loop control of an HCCI 

engine”. SAE Transactions, Journal of Engines, 110(3):1076–1085, 2001. 

[13] J.-O. Olsson, P. Tunestål, G. Haraldsson, and B. Johansson. “A turbocharged dual-

fuel HCCI engine”. SAE Special Publications, 2001(1627), 2001. 

[14] J.-O. Olsson, P. Tunestål, J. Ulfvik, and B. Johansson. “The effect of cooled EGR 

on emissions and performance of a turbocharged HCCI engine”. 2003. SAE 

Technical paper 2003-01-0743. 

[15] C. Noehre, M. Andersson, B. Johansson, and A. Hultqvist. “Characterization of 

partially premixed combustion”. 2006. SAE Technical Paper 2006-01-3412. 

[16] V. Manente, P. Tunestål, B. Johansson, and W. Cannella. “Effects of ethanol and 

different type of gasoline fuels on partially premixed combustion from low to high 

load”. 2010. SAE Technical Paper 2010-01-0871. 

[17] V. Manente, C.-G. Zander, B. Johansson, P. Tunestal, and W. Cannella. “An 

advanced internal combustion engine concept for low emissions and high efficiency 

from idle to max load using gasoline partially premixed combustion”. 2010. SAE 

Technical Paper 2010-01-2198. 

[18] V. Manente, B. Johansson, and P. Tunestal. “Partially premixed combustion at high 

load using gasoline and ethanol, a comparison with diesel”. 2009. SAE Technical 

Paper 2009-01-0944. 



93 

 

 

[19] A. B. Dempsey and R. D. Reitz. “Computational optimization of a heavy-duty 

compression ignition engine fueled with conventional gasoline”. 2011. SAE 

Technical Paper 2011-01-0356. 

[20] K. Inagaki, T. Fuyuto, K. Nishikawa, K. Nakakita, and I. Sakata. “Dual-fuel PCI 

combustion controlled by in-cylinder stratification of ignitability”. 2006. SAE 

Technical Paper 2006-01-0028. 

[21] P. W. Bessonette, C. H. Schleyer, K. P. Duffy, W. L. Hardy, and M. P. Liechty. 

“Effects of fuel property changes on heavy-duty HCCI combustion”. 2007. SAE 

Technical Paper 2007-01-0191. 

[22] S. L. Kokjohn, R. M. Hanson, D. A. Splitter, and R. D. Reitz. “Experiments and 

modeling of dual-fuel HCCI and PCCI combustion using in-cylinder fuel blending”. 

2009. SAE Technical Paper 2009-01-2647. 

[23] D. Splitter, S. Kokjohn, K. Rein, R. Hanson, S. Sanders, and R. D. Reitz. “An optical 

investigation of ignition processes in fuel reactivity controlled PCCI combustion”. 

2010. SAE Technical Paper 2010-01-0345. 

[24] R. M. Hanson, S. L. Kokjohn, D. A. Splitter, and R. D. Reitz. “An experimental 

investigation of fuel reactivity controlled PCCI combustion in a heavy-duty engine”. 

2010. SAE Technical Paper 2010-01-0864. 

[25] S. Kokjohn. “Reactivity Controlled Compression Ignition (RCCI) Combustion”. 

PhD thesis, University of Wisconsin-Madison, 2012. 

[26] B. D. Adhikary, Y. Ra, R. D. Reitz, and S. C. “Numerical optimization of a light-

duty compression ignition engine fuelled with low-octane gasoline”. 2012. SAE 

Technical Paper 2012-01-1336. 

[27] J. Kaddatz, M. Andrie, R. D. Reitz, and S. Kokjohn. “Light-duty reactivity 

controlled compression ignition combustion using a cetane improver”. 2012. SAE 

Technical Paper 2012-01-1110. 

[28] D. Splitter, R. Hanson, S. Kokjohn, and R. D. Reitz. “Reactivity controlled 

compression ignition (RCCI) heavy-duty engine operation at mid-and high-loads 

with conventional and alternative fuels”. 2011. SAE Technical Paper 2011-01-0363. 



94 

 

 

[29] J. U. Eichmeier, R. D. Reitz, and C. Rutland. “A zero-dimensional 

phenomenological model for RCCI combustion using reaction kinetics”. 2014. SAE 

Technical Paper 2014-01-1074. 

[30] J. Brakora and R. D. Reitz. ”A comprehensive combustion model for biodiesel-

fueled engine simulations”. 2013. SAE Technical Paper 2013-01-1099. 

[31] S. L. Kokjohn and R. D. Reitz. “Reactivity controlled compression ignition and 

conventional diesel combustion: A comparison of methods to meet light-duty NOx 

and fuel economy targets”. International Journal of Engine Research, 14(5):452–

468, 2013. 

[32] D. Splitter, M. Wissink, S. Kokjohn, and R. Reitz. “Effect of compression ratio and 

piston geometry on RCCI load limits and efficiency”. 2012. SAE Technical Paper 

2012-01-0383. 

[33] D. E. Nieman, A. B. Dempsey, and R. D. Reitz. “Heavy-duty RCCI operation using 

natural gas and diesel”. 2012. SAE Technical Paper 2012-01-0379.                            

[34] S. Curran, R. Hanson, and R. Wagner. “Reactivity controlled compression ignition 

combustion on a multi-cylinder light-duty diesel engine”. International Journal of 

Engine Research, 13(3):216–225, 2012. 

[35] H. J. Curran, P. Gaffuri, W. J. Pitz, and C. K. Westbrook. “A comprehensive 

modeling study of iso-octane oxidation”. Combustion and Flame, 129(3):253–280, 

2002. 

[36] G. Woschni. “A universally applicable equation for the instantaneous heat transfer 

coefficient in the internal combustion engine”. 1967. SAE Technical paper 670931. 

[37] J. B. Heywood. “Internal combustion engine fundamentals”.McGraw-Hill New 

York, 1988. 

[38] S. Aceves, D. Flowers, C. Westbrook, J. Smith, W. Pitz, R. Dibble, M. Christensen, 

and B. Johansson. “A Multi-Zone Model for Prediction of HCCI Combustion and 

Emissions”. 2000. SAE Technical Paper 2000-01-0327. 



95 

 

 

[39] R. W. Carling and G. Singh. “Review of heavy-duty engine combustion research at 

sandia national laboratories”. 2000. SAE Technical Paper 2000-01-2199. 

[40] R. Chen and N. Milovanovic. “A computational study into the effect of exhaust gas 

recycling on homogeneous charge compression ignition combustion in internal 

combustion engines fuelled with methane”. International Journal of Thermal 

Sciences, 41(9):805–813, 2002. 

[41] R. D. Reitz and R. Diwakar. “Structure of high-pressure fuel sprays”. 1987. SAE 

Technical Paper 870598. 

[42] P. J. O’Rourke and A. A. Amsden. “The TAB method for numerical calculation of 

spray droplet breakup”. 1987. SAE Technical Paper 872089. 

[43] P. K. Senecal, K. J. Richards, E. Pomraning, T. Yang, M. Z. Dai, R. M. McDavid, 

M. A. Patterson, S. Hou, and T. Shethaji. “A new parallel cut-cell Cartesian CFD 

code for rapid grid generation applied to in-cylinder diesel engine simulations”. 

2007. SAE Technical Paper 2007-01-0159. 

[44] L. M. Ricart, J. Xin, G. R. Bower, and R. D. Reitz. “In-cylinder measurement and 

modeling of liquid fuel spray penetration in a heavy-duty diesel engine”. 1997. SAE 

Technical Paper 971591. 

[45] D. P. Schmidt and C. J. Rutland. “A new droplet collision algorithm”. Journal of 

Computational Physics, 164(1):62–80, 2000. 

[46] P. J. O’Rourke. “Collective Drop Effects on Vaporizing Liquid Sprays”. PhD 

thesis,Princeton University, 1981. 

[47] S. L. Post and J. Abraham. “Modeling the outcome of drop–drop collisions in diesel 

sprays”. International Journal of Multiphase Flow, 28(6):997–1019, 2002. 

[48] P. J. O’Rourke and A. A. Amsden. “A spray/wall interaction submodel for the 

KIVA-3 wall film model”. 2000. SAE Technical Paper 2000-01-0271. 



96 

 

 

[49] A. A. Amsden, P. J. O’Rourke, and T. D. Butler. “KIVA-II: A computer program 

for chemically reactive flows with sprays”. Technical report, 1989. Los Alamos 

National Lab., NM (USA). 

[50] G. M. Faeth. “Current status of droplet and liquid combustion”. Progress in Energy 

and Combustion Science, 3(4):191–224, 1977. 

[51] P. K. Senecal, E. Pomraning, K. J. Richards, T. E. Briggs, C. Y. Choi, R. M. 

McDavid, and M. A. Patterson. “Multi-dimensional modeling of direct-injection 

diesel spray liquid length and flame lift-off length using CFD and parallel detailed 

chemistry”. 2003. SAE Technical Paper 2003-01-1043. 

[52] Y. Ra and R. D. Reitz. “A reduced chemical kinetic model for IC engine combustion 

simulations with primary reference fuels”. Combustion and Flame, 155(4):713–738, 

2008. 

[53] M. Jia and M. Xie. “A chemical kinetics model of iso-octane oxidation for HCCI 

engines”. Fuel, 85(17):2593–2604, 2006. 

[54] A. Patel, S.-C. Kong, and R. D. Reitz. “Development and validation of a reduced 

reaction mechanism for HCCI engine simulations”. 2004. SAE Technical Paper 

2004-01-0558. 

[55] A. Babajimopoulos, D. N. Assanis, D. L. Flowers, S. M. Aceves, and R. P. Hessel. 

“A fully coupled computational fluid dynamics and multi-zone model with detailed 

chemical kinetics for the simulation of premixed charge compression ignition 

engines”. International Journal of Engine Research, 6(5):497–512, 2005. 

[56] H. Hiroyasu and T. Kadota. “Models for combustion and formation of nitric oxide 

and soot in direct injection diesel engines”. 1976. SAE Technical Paper 760129. 

[57] V. Yakhot and S. A. Orszag. “Renormalization group analysis of turbulence. I. Basic 

theory”. Journal of scientific computing, 1(1):3–51, 1986. 



97 

 

 

[58] P. J. O’Rourke and A. A. Amsden. “Implementation of a conjugate residual iteration 

in the KIVA computer program”. Technical report, Los Alamos National Lab., NM 

(USA), 1986. 

[59] S. R. Turns. “An Introduction to Combustion”. McGraw-Hill New York, 

Third Ed.,2011. 

[60] S. Kokjohn, R. Hanson, D. Splitter, J. Kaddatz, and R. D. Reitz. “Fuel reactivity 

controlled compression ignition (RCCI) combustion in light-and heavy-duty 

engines”. 2011. SAE Technical Paper 2011-01-0357. 

[61] S. Kokjohn, R. Hanson, D. Splitter, and R. D. Reitz. “Fuel reactivity controlled 

compression ignition (RCCI): a pathway to controlled high-efficiency clean 

combustion”. International Journal of Engine Research, 12(3):209–226, 2011. 

[62] R. Hanson, S. Kokjohn, D. Splitter, and R. D. Reitz. “Fuel effects on reactivity 

controlled compression ignition (RCCI) combustion at low load”. 2011. SAE 

Technical Paper 2011-01-0361. 

[63] R. D. Reitz and G. Duraisamy. “Review of high efficiency and clean reactivity 

controlled compression ignition (RCCI) combustion in internal combustion 

engines”. Progress in Energy and Combustion Science, 46:12–71, 2015. 

[64] US EPA. 2011 News Releases. http://yosemite.epa.gov/ 

opa/admpress.nsf/1e5ab1124055f3b28525781f0042ed40/0019c092ccae8ac2852

578dc0056ded0!OpenDocument, accessed on September 30, 2014. 

[65] R. Opat, Y. Ra, R. Krieger, R. D. Reitz, D. E. Foster, R. P. Durrett, and R. M. 

Siewert. “Investigation of mixing and temperature effects on HC/CO emissions for 

highly dilute low temperature combustion in a light duty diesel engine”. 2007. SAE 

Technical Paper 2007-01-0193. 

[66] H. Zhao. HCCI and CAI engines for the automotive industry. Elsevier, 2007. 



98 

 

 

[67] “Bedoya, I. and Francisco, C. and Saxena, S. and Dibble, R. and Aceves,S. and 

Flowers, D.”. “A Sequential Chemical Kinetics-CFD-Chemical Kinetics 

Methodology to Predict HCCI Combustion and Main Emissions". 2012. SAE 

Technical Paper 2012-01-1119. 

[68] J. E. Dec, Y. Yang, and N. Dronniou. “Boosted HCCI-controlling pressure-rise rates 

for performance improvements using partial fuel stratification with conventional 

gasoline”. 2011. SAE Technical Paper 2011-01-0897. 

[69] T. Hariprasad. “Effect of Injection Pressure on Performance of Dual Fuel Diesel 

Engine”. 2013. SAE Technical Paper 2013-01-2887. 

[70] J. Liu, A. Yao, and C. Yao. “Effects of diesel injection pressure on the performance 

and emissions of a HD common-rail diesel engine fueled with diesel/methanol dual 

fuel”. Fuel, 140:192–200, 2015. 

[71] M. M. Roy, E. Tomita, N. Kawahara, Y. Harada, and A. Sakane. “Effect of fuel 

injection parameters on engine performance and emissions of a supercharged 

producer gas-diesel dual fuel engine”. 2009. SAE Technical Paper 2009-01-1848. 

[72] C. Leermakers, B. Van den Berge, C. Luijten, L. Somers, L. de Goey, and B. 

Albrecht. “Gasoline-Diesel Dual Fuel: Effect of Injection Timing and Fuel 

Balance”. 2011. SAE Technical Paper 2011-01-2437. 

[73] J. Lim and K. Min. “The effects of spray angle and piston bowl shape on diesel 

engine soot emissions using 3-D CFD simulation”. 2005. SAE Technical Paper 

2005-01-2117. 

[74] S. Wei, K. Ji, X. Leng, F. Wang, and X. Liu. “Numerical simulation on effects of 

spray angle in a swirl chamber combustion system of DI (direct injection) diesel 

engines”. Energy, 75:289–294, 2014. 

[75] S. M. Sarathy, C. K. Westbrook, M. Mehl, W. J. Pitz, C. Togbe, P. Dagaut, 

H. Wang, M. A. Oehlschlaeger, U. Niemann, K. Seshadri, P. S. Velooe, C. Jie, F. 

N. Egolfopoulose, and Lu T. “Comprehensive chemical kinetic modeling of the 



99 

 

 

oxidation of 2-methylalkanes from C7 to C20”. Combustion and flame, 

158(12):2338–2357, 2011. 

[76] M. Germano, U. Piomelli, P. Moin, and W. H. Cabot. “A dynamic subgrid-scale 

eddy viscosity model”. Physics of Fluids A: Fluid Dynamics (1989-1993), 

3(7):1760–1765, 1991. 

[77] D. C. Montgomery. “Design and analysis of experiments”. John Wiley 

& Sons, Eighth Ed., 2013. 

[78] D. Kothari. “Experimental Setup And Controller Design For An HCCI Engine”. 

Master’s thesis, Michigan Technological University, 2014. 

[79] V. Thakkar. “Modeling And Experimental Setup Of An HCCI Engine”. Master’s 

thesis, Michigan Technological University, 2014. 

[80] “Fuel Economy Guide”. Technical report, 2015. EPA. 



 

 

 

 

Abstract 

 

Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI) and Premixed Charge 

Compression Ignition (PCCI) combustion strategies are promising methods for 

achieving low engine-out NOx and soot emissions as well as high indicated 

efficiency. However, these combustion strategies have difficulties with controlling 

the rate of heat release and lack of an adequate combustion phasing control 

mechanism. A dual-fuel Reactivity Controlled Compression Ignition (RCCI) 

combustion strategy will address these issues due to the existence of precise means 

for controlling the heat release rate and combustion phasing. In the RCCI strategy 

two fuels with different reactivity (auto-ignition characteristics, e.g., gasoline and 

diesel) are blended inside the combustion chamber. Combustion phasing is 

controlled by the relative ratios of these two fuels and the combustion duration is 

controlled by the local equivalence ratio gradient between the two fuels. This thesis 

focuses on development of RCCI engine combustion model and understanding the 

effects of key parameters controlling RCCI engine combustion. This thesis 

includes three major modeling and analysis contributions.  

In the first part, a computationally efficient modeling platform is developed and 

validated against the experimental data. The model is able to predict start of 

combustion (SOC) with average error around 1 Crank Angle Degree (CAD). 

However, due to premixed nature of air-fuel mixture and considering the whole 

combustion chamber as one uniform zone, the model overpredicts peak in-

cylinder pressure and therefore is not capable of predicting crank angle for 50 

percent mass of fuel burned (CA50) and Burn Duration (BD).  

Proper operation of RCCI engines requires an in-depth understanding of the 

interactions between fluid flows, turbulent mixing and chemical kinetics. In the 

second part of this thesis, a detailed 3D/Computational Fluid Dynamics (CFD) 

combustion model in commercial CFD code called CONVERGE is developed and 

validated against experimental data. In-cylinder pressure trace, combustion 

phasing and emissions (e.g., NOx, HC and CO) are shown to be in good agreement 

with experimental data for different operating conditions.  

In the last part, the effects of fuel injection system parameters on the performance 

and emissions characteristics of an RCCI engine are discussed. The injection 

system parameters include Premixed Ratio (PR), injection pressure, Start of 

Injection (SOI) timing and spray angle. The CFD model is then used to suggest an 

injection strategy capable of achieving optimized RCCI engine operation.  

Keywords:RCCA,CFD,HCCI,PCCI,SOI,Dual-fuel,combustion,emissions, 

injection strategy, NOx, HC
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