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شهریور 1401
تهیه شده برای :کارشناسان صنعت موتورسیکلت ایران

فهرست کلی
بررسی پارامترهای کنترل انجین
بررسی وظایف ای سی یو
اندازه یابی و مکان یابی حسگرها و عملگرها
چگونگی مهار آلودگی

بررسی پارامترهای کنترل انجین
جرم هوای ورودی-کنترل کننده اصلی

جرم هوای ورودی-کنترل کننده اصلی موتور بنزینی
 کنترل جرم هوای ورودی به انجین معادل به کنترل قدرت خروجی انجین است
 در انجین های بنزینی کنترل کننده اصلی جرم هوای ورودی راننده است که از طریق فرمان دادن به دریچه گاز انجام می دهد
 ای سی یو به صورت محدودی میزان هوای ورودی کنترل می کند فارغ از آنکه دریچه گاز مکانیکی یا برقی باشد

جرم هوا و حجم انجین
 جرم هوای ورودی به انجین در درجه اول تابع حجم جابجایی سیلندر (ها) است.

پارامترهای تاثیرگذار بر جرم هوای وارد شده به سیلندر
در هر انجین با حجم مشخص ،جرم هوای ورودی به سیلندر عالوه بر موقعیت دریچه گاز (میزان گاز دادن) متاثر از،
 دمای هوای محیط
 فشار محیط (ارتفاع)

 دور انجین
 هندسه محفظه احتراق
 دمای انجین
 و سیستم ورود هوا و خروج گاز اعم از اندازه و هندسه و جنس مسیر هوا از هواکش تا انجین و هندسه مسیر
عبور هوا از سرسیلندر و تعداد سوپاپ های دود و هوا و هندسه مسیر اگزوزمی باشد.

بررسی پارامترهای کنترل انجین
نسبت جرمی سوخت و هوا-کنترل کننده فرعی

فرمول احتراق سوخت های کربنی

فرمول بنزین و هوا
فرمول بنزینC8H18 :
مثال :اگر  2واحد بنزین با  25واحد اکسیژن با هم مخلوط و محترق شوند 16 ،واحد دی اکسید کربن و  18واحد آب تولید می

16CO2 + 18H2O

برای یک احتراق ایده آل باید

2C8H18

کنند.

2*130=260 gr

نسبت جرمی اکسیژن به

25O2

بنزین حدود  3باشد

ترکیب جرمی مخلوط هوای خشک در دمای  20درجه سانتیگراد و فشار سطح دریا:

25*32=800 gr

مقدار ناچیزی گازهای دیگر O2 + 3.76N2 +

در هر واحد جرمی هوا  20/945درصد اکسیژن وجود دارد لذا برای  800گرم اکسیژن باید  3820گرم هوا وارد انجین شود.
بنابر این در حالت ایده آل نسبت هوا به بنزین باید به نسبت  3820به  260یعنی  14/7باشد

مخلوط و احتراق ایده آل و واقعی
 مخلوط با نسبت استاندارد و احتراق ایده آل 1 :گرم بنزین  14/7 +گرم هوا

 1/4گرم آب (بخار)  3 +گرم دی اکسید کربن  11/3 +گرم نیتروژن +

آزاد شدن انرژی

 مخلوط با نسبت استاندارد و احتراق واقعی 1 :گرم بنزین  14/7 +گرم هوا

بخار آب  +دی اکسید کربن  +نیتروژن  +گازهای

آالینده +آزاد شدن انرژی
 مخلوط با نسبت غیراستاندارد  :هم از لحاظ فنی امکان فراهم کردن مخلوط استاندارد داخل سیلندر نیست و هم به دالیلی بعضی وقتها ضرورت

دارد مخلوط داخل سیلندر از حالت استاندارد دور باشد.
 بد سوزی :اگر از نسبت  14/7به  1خیلی دور شویم (کمتر از  11به  1یا بیشتر از  16به  )1احتراق خیلی ناقصی داریم ،تولید مواد آالینده خیلی

زیاد و تولید انرژی خیلی افت می کند

تاثیر نسبت سوخت-هوا بر عملکرد انجین
 اگر همراه  14/7گرم هوا ،بیشتر از  1گرم بنزین باشد :تولید گازهای آالینده منواکسید کربن و هیدروکربن ها بیشتر و اکسیدهای

نیتروژن کمتر می شود
 اگر همراه  14/7گرم هوا ،کمتر از  1گرم بنزین باشد :تولید گازهای آالینده اکسیدهای نیتروژن افزایش و هیدروکربن کاهش می یابد.

بررسی پارامترهای کنترل انجین
زمان بهینه جرقه زنی-کنترل کننده فرعی

زمان بهینه جرقه زنی شمع
بهترین زمان جرقه زنی برای دستیابی به بیشترین قدرت و کمترین میزان
مصرف سوخت به پارامترهای زیر وابسته است:
 مشخصات هندسی محفظه احتراق
 نسبت تراکم انجین
 دور انجین
 میزان باز بودن دریچه گاز (میزان هوا)
 دما و فشارهوا
 مشخصات بنزین (عدد اکتان)

 نسبت هوا به سوخت

هر چه دور انجین باالتر رود نیاز است جرقه زودتر (قبل از  )TDCزده شود

ایجاد ضربه ()knock
 در انجین بنزینی همیشه امکان جرقه زنی در زمان بهینه نیست چون خیلی وقتها موتور  knockمی زند لذا مجبوریم زمان جرقه زنی
را نسبت به زمان ایداه آل به تاخیر اندازیم

تاثیر زاویه جرقه بر عمکرد انجین
زمان ایجاد جرقه توسط شمع و اشتعال مخلوط سیلندر بر پارامترهای
خروجی زیر تاثیر گذار است:
 میزان تولید قدرت
 تشکیل گازهای آالینده
 میزان مصرف سوخت
 دمای گازهای خروجی

وظایف ای سی یو
سرفصل های کلی

سرفصل وظایف ای سی یو
 .1تشخیص حالت کارکردی موتورسیکلت
 .2محاسبات و صدور فرمان های کنترلی مناسب برای حالت کارکردی تشخیص داده شده

 .3تطبیق محاسبات و فرمانهای کنترلی برنامه اولیه خود متناسب با تفاوت انجین ،حسگرها و عملگرهای موتورسیکلت در مقایسه با
موتورسیکلت مرجعی که برنامه بر روی آن تنظیم شده

تشخیص حالت کارکردی موتورسیکلت
با توجه به آنکه موتورسیکلت در کدامیک از مدهای کار زیر باشد ،باید استراتژی متفاوت نسبت هوا-سوخت و زمان جرقه زنی اعمال شود:
 .1استارت زدن
 .2دور آرام سرد (کارکرد بدون لرزش انجین بالفاصله بعد از استارت سرد)

 .3دور آرام گرم
 .4دریچه گاز کامال باز
 .5حالت شتاب گیری مثبت یا منفی
 .6محافظت از سوپاپ دود و مسیر اگزوز در مقابل دمای زیاد گاز اگزوز
 .7داغ شدن هر چه سریعتر کاتالیست بعد از روشن شدن

محاسبات ،تصمیمات و فرمانهای مهم ای سی یو
 محاسبه میزان جرم هوای ورودی به سیلندر در هر مرحله مکش
 محاسبه میزان بنزین مورد نیاز برای آن مرحله با توجه به آنکه حالت رانندگی عادی است (نسبت هوا به سوخت  14/7به  )1یا حالت
خاص است و تزریق آن مقدار محاسبه شده پشت سوپاپ
 محاسبه و صدور فرمان جرقه زنی شمع در زاویه ایجاد حداکثر قدرت یا جرقه زنی با تاخیر به دلیل ایجاد  knockیا کنترل دور آرام
 تعیین زمان پاشش سوخت به گونه ای که پتانسیل تشکیل آلودگی در داخل سیلندر را کاهش دهد
 متعادل نگه داشتن دور آرام (بدون لرزش) از طریق تغییر خودکار یک شیر هوای تعبیه شده یا تغییر جرقه و ترکیب آنها با میزان

تغییرات پاشش سوخت
 جلوگیری از انتشار بخار بنزین به محیط اعم از بخار ایجاد شده در باک ،انجین یا مسیر سوخت رسانی

تصحیح های مهم ای سی یو در تولید انبوه
 برنامه ای سی یو یک مدل موتورسیکلت(با یک مدل انجین معین) در مدت چند ماه و حداکثر بر روی چند دستگاه موتورسیکلت و با یک نوع سوخت تنظیم شده و

برای تولید انبوه نهایی می گردد.
 هر ای سی یو نصب شده بر روی موتورسیکلت های تولید انبوه شده از همان مدل پابه ،باید قادر باشد به صورت خودکار تصحیحات ذیل را بر روی محاسبات خود
انجام دهد:
 پراکندگی تلرانس های تولید قطعات انجین و تفاوت های ایجاد شده در مونتاژ انبوه انجین

 کثیف شدن فیلتر هوا ،گرفتگی محدود اگزوز یا خوردگی تدریجی الکترود شمع
 پراکندگی مشخصات فنی حسگرها و عملگرهای خود سیستم انژکتوری از یک موتورسیکلت به موتورسیکلت دیگر مثال تلرانس های تولیدی انژکتور
 کاهش دقت حسگرها یا تفاوت کارکرد عملگرهای یک موتورسیکلت در طول زمان
 تفاوت مشخصات سوخت

 هر چقدر دقت تولید انبوه انجین و قطعات سیستم انژکتوری باالتر و تفاوت موتورسیکلت ها با یکدیگر کمتر باشد (از یک مدل) ،رضایت مشتری از عملکرد
سیستم انژکتوری باالتر می رود

 بر عکس هر چقدر دقت های تولید انبوه پایین تر باشد کار و زحمت گروه کالیبراسیون ای سی یو بیشتر و سخت تر و امکان کسب رضایت مشتری کمتر می شود.

وظایف ای سی یو
محاسبات جرم هوا و عملگر کنترل محدود هوا

مشخصات ثابت که نیازی به تعبیه حسگر و اندازه گیری دائم آنها نیست اما در تنظیمات ای سی یو موثر هستند

 حجم سیلندر
 هندسه محفظه احتراق
 هندسه مسیر عبور هوا و دود از سرسیلندر و تعداد سوپاپها

 طول مسیر و هندسه مسیر هوا از هواکش تا سرسیلندر
 طول مسیر و هندسه مسیر عبور دود

مشخصات متغییر که نیازمند تعبیه حسگرهای اندازه گیری و ارسال گزارش مداوم به ای سی یو است
 موقعیت دریچه گاز
 دمای هوای ورودی به سیلندر
 فشار هوای محیط

 فشار هوا بعد از دریچه گاز
 دمای انجین
 دور میل لنگ برای محاسبه جرم هوا بر حسب زمان

دور آرام (دریچه بسته) و جرم و حجم هوای مورد نیاز
 در موقعیت بسته دریچه گاز به میزان محدودی جریان هوا از کنار پروانه عبور می کند .موقعیت بسته دریچه در زمان تولید یکبار و برای
همیشه تنظیم می گردد.
 معموال از یک دریچه گاز با قطر پروانه مشخص در انجین های در یک محدوده حجم نسبتا زیاد استفاده می شود .مثال دریچه گاز 28
میلیمتری جنکو برای محدوده حجم انجین های  100تا  200سی سی مناسب است.
 وقتی یک دریچه گاز با قطر مشخص بر روی یک انجین نصب می شود به دالیل زیر باید قابلیت عبور جرم (یا حجم) هوای متفاوتی در
حالت دریچه بسته داشته باشد:
 حجم جابجایی انجین متفاوت نیاز به جرم هوای متفاوت برای استارت زدن و تنظیم دور آرام
 چگالی هوای ورودی به سیلندر به دلیل تغییر ارتفاع یا دمای محیط تغییر کرده و برای عبور جرم مشخص هوا باید حجم متفاوتی از هوا عبور کند
 پس از دوره استارت سرد تا گرم شدن موتور سیلندر گرم می شود و برای تنظیم دور آرام نیاز به جرم کمتری از هوا است
 در دور آرام بار الکتریکی یا مکانیکی به انجین وارد می شود و نیاز است که معادل بار اضافی جرم هوای ورودی افزایش یابد

کنترل دور آرم با استپر موتور یا بدون آن
 اگر بر روی دریچه گاز ،استپر موتور تعبیه شود و در ای سی یو نیز توابع کنترلی آن تنظیم گردد همه حالت هایی که نیاز به تغییر جرم یا حجم

هوای ورودی به انجین در حالت دریچه بسته باشد ،قابل کنترل است .در این صورت موقعیت صفحه گاز در حالت دریچه بسته برای یک مدل
دریچه فقط در یک وضعیت تنظیم می گردد و وابسته به حجم موتور نبوده و استپر موتور کنترل جرم (حجم) هوا را انجام می دهد.
 اگر در وسیله نقلیه موتوری کولر ،فرمان هیدرولیک یا برقی ،گیربکس اتومات و به طور کلی دستگاههای که یا مستقیما یا غیر مستقیم از طریق
دینام بر روی محور میل لنگ بار مضاعف وارد می کنند ،تعبیه شده باشد بهره گیری از استپر موتور (یا دریچه گاز برقی) گریز ناپذیر است.
 در صورتی که وسیله نقلیه فاقد دستگاههای فوق الذکر باشد ،بدون بهره گیری از استپر موتور ،دور آرام موتور به طرق ذیل قابل تنظیم است:
 حجم جابجایی انجین متفاوت نیاز به جرم هوای متفاوت برای استارت زدن و تنظیم دور آرام دارد :موقعیت بسته دریچه گاز در کارخانه تولید دریچه گاز ،برای حجم انجین
مشخصی تنظیم می گردد.
 چگالی هوای ورودی به سیلندر به دلیل تغییر ارتفاع یا دمای محیط تغییر کرده و برای عبور جرم مشخص هوا باید حجم متفاوتی از هوا عبور کند :برای تغییرات ارتفاعی (حدودی)
کمتر از  1000متر و دمای محیط (حدودی) کمتر از  30درجه سانتیگراد ،به جای استراتژی تغییر حجم هوا ،ای سی یو استراتژی تغییر جرقه را اعمال می کند .برای تغییرات
ارتفاعی و دمایی بیشتر از آنچه که در باال ذکر شد یک پیچ هوای آرام تعبیه شده که باید به صورت دستی تنظیم شود.
 پس از دوره استارت سرد تا گرم شدن موتور سیلندر گرم می شود و برای تنظیم دور آرام نیاز به جرم کمتری از هوا است :استراتژی تغییر جرقه و تغییر نسبت هوا به سوخت
جایگزین می شود.
 در دور آرام بار الکتریکی ناچیز المپهای روشنایی وارد می شود :استراتژی تغییر جرقه جایگزین می شود.

وظایف ای سی یو
محاسبات سوخت و جرقه

محاسبات سوخت

 جرم سوخت مورد نیاز
 تعیین جرم سوخت هدف بر مبنای جرم هوای محاسبه شده و در نظر گرفتن مد کاری موتورسیکلت
 فشار پمپ سوخت (فشار رگالتور)
 دبی نامی انژکتور سوخت
 زمان باز بودن انژکتور
 ولتاژ باتری!

 زمان مناسب پاشش سوخت
 بر مبنای مد کاری موتورسیکلت ،دور انجین و جرم هوای محاسبه شده
 موقعیت پیستون نسبت به نقطه مرگ باال و همچنین زمانبندی سوپاپها

محاسبات جرقه

... 

اندازه یابی و مکان یابی عملگرها و حسگرها
اندازه یابی

اندازه های مهم در انتخاب قطعات
 قطر دریچه گاز
 دبی سوزن انژکتور
 فشار پمپ

 قطر کاتالیست
 .1سطح مقطع موثر کاتالیست معموال  %30تا ( %40بسته به دانسیته مونولیت که بر حسب واحد  cpiگزارش می شود) کمتر از سطح مقطع نامی کاتالیست است
.2

در مقایسه با سطح مقطع ورودی هوا ،سطح مقطع موثر مسیر دود باید حدود  %30بزرگتر باشد چون چگالی گاز با افزایش دما کاهش می یابد.

 بنابر این سطح مقطع نامی کاتالیست حداقل باید  1/7برابر سطح مقطع پورت ورودی هوا به سیلندر باشد

 حجم کاتالیست
 حجم زیاد امکان بارگذاری بیشتر عناصر گرانبها را فراهم می کند اما دیر تر گرم می شود

مکان یابی های مهم
 جانمایی سوزن انژکتور
 پاشش باید تا حد ممکن مستقیما پشت دیسک سوپاپ انجام شود
 از عدم برخورد مستقیم یا شره کرده قطرات سوخت در زمان استارت سرد بر روی شمع اطمینان حاصل شود در غیر اینصورت پدیده شمع سوزی اتفاق می افتد
 از عدم افزایش دمای سوزن انژکتور به بیش از  70درجه اطمینان حاصل شود

 جانمایی حسگر اکسیژن
 تا حد ممکن نزدیک به سوپاپ خروجی دود از سیلندر باشد تا اختالف زمانی بین واقعیت مخلوط داخل سیلندر و داده ارسال شده به ای سی یو در مورد نسبت هوا به سوخت
کمترین مقدار ممکن باشد.
 تا حد ممکن نزدیک به سوپاپ دود و نوک حسگر در مرکز مقطع خروجی لوله اگزوز باشد تا عالوه بر گرمکن برقی حسگر ،گرمای گاز اگزوز هم به گرم شدن سریعتر حسگر
کمک کند

 جانمایی کاتالیست
 تا حد ممکن نزدیک به دریچه خروجی دود از سیلندر باشد تا کاتالیست زود گرم شود و به بازدهی حداکثر خود برسد
 در داخل کاتالیست دمای گاز خروجی مجددا افزایش می یابد لذا چنانچه کاتالیست در مجاورت انجین یا شیلنگ های سوخت یا آب یا قطعات پالستکی و سیم ها باشد ،باید
تمهیداتی برای محافظت از قطعات اندیشیده شود

مهار آلودگی
تنظیم دقیق نسبت هوا به سوخت

توزیع غیر یکنواخت سوخت
 مخلوط کردن ایده آل سوخت و هوا در داخل سیلندر به گونه ای که در کنار هر مولکول سوخت به اندازه کافی مولوکل هوا برای احتراق
کامل در دسترس باشد غیر ممکن است .میزان غیر یکنواختی مخلوط سوخت و هوا تحت تاثیر هندسه مسیر هوای ورودی از هواکش
تا سرسیلندر ،هندسه مسیر هوا در سرسیلندر و تعداد سوپاپها ،هندسه محفظه احتراق ،دور انجین و زمان پاشش و محل پاشش بنزین
توسط انژکتور تغییر می کند

سطوح و شکاف های محفظه احتراق
 سطوح محفظه احتراق که به نسبت دمای شعله احتراق خیلی سردتر هستند ،در هنگام رسیدن شعله به سطوح برای سوزان مخلوط
مجاور سطوح باعث خاموش شدن شعله و سوختن ناقص و تولید آلودگی می شوند
 مخلوط در گوشه ها و شکافهای محفظه احتراق مانند شکاف رینگ یا شکاف سر شمع پس از احتراق همچنان دست نخورده باقی می
ماند.

واکنش مولکول نیتروژن در دمای زیاد
 مولوکول نیتروژن ) (N2موجود در هوا که به طور ایده آل نباید در واکنشهای احتراقی شرکت کند ،با افزایش دمای احتراق و در
درسترس بودن زیاد آن (نسبت هوا به سوخت زیاد) می شکند و به عنصری فعال برای واکنش و ایجاد آلودگی تبدیل می شود

دمای شعله

مهار آلودگی
کاتالیست و نسبت هوا به سوخت

ضرورت استفاده از کاتالیست
 تولید گازهای آالینده داخل سیلندر انجین حتی در حالتی که هوا و بنزین با نسبت دقیق  14/7به  1مخلوط شده باشند گریز ناپذیر
است
 تنها راه کاهش شدید آالینده های موتورسیکلت ،قراردادن کاتالیست در لوله اگزوز و تبدیل گازهای آالینده خطرناک به گازهای غیر
مضر است
 کاتالیست در صورتی قادر است گازهای آالینده را به گازهای غیر مضر تبدیل کند که داغ شده باشد و مقدار مشخصی اکسیژن در
گازهای اگزوز باشد که از سوختن مخلوط بنزین و هوا حول و حوش نسبت  14/7به  1حاصل شده باشد.

اطمینان یافتن از تنظیم دقیق نسبت هوا به سوخت  14/7به  1برای کارکرد در حالت عادی
 محاسبه جرم هوای ورودی به سیلندر بر مبنای مشخصات ثابت انجین و متغییر های اندازه گیری شده و پاشش سوخت به نسبت  1به
14/7
 اندازه گیری دقیق میزان اکسیژن گازهای خروجی و تصحیح محاسبات قبلی و تنظیم مجدد میزان پاشش بنزین بر مبنای بازخور از
اگزوز
 فاصله استارت زدن تا حدود  2دقیقه بعد از آن دوره بحرانی انتشار آلودگی است چون:
 برای استارت خوردن و روشن شدن اولیه موتور ،مخلوط باید غنی باشد
 زمانی که انجین هنوز به اندازه کافی داغ نشده تبخیر سوخت و اختالط سوخت و هوا ناقص انجام می شود و در ضمن شلعه در برخورد با جداره های سرد محفظه
احتراق زود خاموش می شود .مجموعه اینها تولید آلودگی را باال می برد.
 کاتالیست تا زمانی که به دمای حدود  350درجه نرسیده باشد ،بازدهی پایینی دارد.

موارد دیگر مقررات آلودگی
 بازگرداندن بخارت محفظه میل لنگ انجین به مسیر هوای ورودی
 بازگرداندن بخارات باک به مسیر هوای ورودی
 EOBD شامل:
 پایش عمر حسگر اکسیژن
 تشخیص بد سوزی
 تشخیص عیوب عملکردی حسگرها و عملگرها عالوه بر قطعی و اتصال کوتاه
 پایش کاتالیست (در اروپا بعد از سال  2025اجباری می شود)

با تشکر

