شرکت توسعه قوای محرکه دینا
تجهیزات الکترونیکی  ،اندازهگیری (احتراقی)

دستگاه احتراق
دستگاه اندازهگیری فشار داخل سیلندر در موتورهای احتراقی(بنزینی.دیزلی.گاز سوز)
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مقدمه

توضیحات

رفتار احتراق در موتورهای احتراقی ،بصورت تصادفی میباشدد
تمام پارامترهای اصدیی موتدور مانندد قدرت،گتدتاور ،رانددما
حرارتی ،آلودگی و دمای اجزای موتور ،به رفتار پدیدده احتدراق
مرتبط میباشد دستگاه احتراق به همراه نرم افزار احتراق نمدا،
قابییت ثبت و تحییل همزما  4کانال فتدار دالدل سدییندر را
دارا میباشد

دستگاه احتراق

مزایا:


نرم افزار احتراق نما برای تحییل رفتارهای احتراقی



قابییت بررسی و تحییل پدیده کوبش



کوچک بود دستگاه و متعیقات آ و مناسد بدرای
آزمونهای در حال حرکت (نص روی لودرو)



امکا ارتباط بدا ندرم افدزار اتداق آزمدو بدرای ثبدت
همزما تحییلهای احتراقی



امکا لوانش حساسههای جریانی

یک دستگاه کوچدک و پرتابدل موصدون انددازهگیدری و
تحییل فتار دالل سییندر با استفاده از حساسههای پیدزو
الکتریک میباشد لروجی تقویت کننده سیگنال فتار ،به
این دستگاه متصل میگردد
با استفاده از اندازهگیری زاویه میل لنگ ،میدزا فتدار در
زاویههای موتیف میل لنگ ،اندازهگیری و ثبت میگردد و
در نهایت در کل سیکل احتراقی در نرم افزار احتراق نمدا،
مورد بررسی و تحییل قرار میگیرد
درتحییل احتراقی با تعیین تعدداد سدیکل مناسد  ،رفتدار
تصادفی احتراق در سدیکلهدای متفداوت مدورد بررسدی و
مقایسه قرار داده شده و نتایج آماری آ محاسبه میگردد
از طریق نتایج آماری میتوا وضدعیت احتدراق را بررسدی
نموده و تأثیر آ را روی پارامترهای دیگدر ،مانندد مصدر
سولت ،قدرت و گتتاور مورد بررسی قرار داد
در این دسدتگاه از پردازشدگر قدرتمندد  ARM9اسدتفاده
شده است با اسدتفاده از ایدن پردازشدگر ،اطالعدات فتدار
دالل سییندر ،بر اساس میزا زاویه قرارگیری میل لندگ،
برای نرم افزار از طریق پروتکل شدبکه ( )TCP/IPارسدال
میگردد
نرم افزار احتراق نما
نرم افزار احتراق نما با استفاده از زبا برنامه نویسدی دات
نت ،تهیه شده است در این نرم افزار تمام قابییتها بدرای
تحییل و آنالیز کامل احتراقی در نظر گرفته شده است در
ابتدا متوصات کیی موتور برای نرم افزار تعریف میگدردد
با تعریف دقیدق نقهده مدر بداا ،منحندی فتدار دالدل
سییندر بر اساس زاویه میل لنگ و حجم جابجایی ترسدیم
میگردد
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محاسبات پارامترهای احتراقی
با توجه به فتار دالل سییندر ،مقادیر مستقیم مانند فتار
بیتینه هر سیکل و زاویه فتدار بیتدینه در کندار مقدادیر
محاسباتی مانندد فتدار متوسدط انددیکاتوری ،آزاد سدازی
انرژی  01و  01و  01درصد ،طدول احتدراق و بصدورت
همزما و لحظهای ،محاسبه و نمایش داده میشود

میباشد در این مرحیه پنجره مناسد در محددوده فتدار
بیتینه انتواب شده و تعداد  0111سیکل بصورت متداوم
رفتار فتار در بیتینه فتار مورد بررسی قرار میگیدرد در
اثر کوبش ،رفتار فتارهای نالواسته در این محدوده ،زیداد
شده و محدودههای مجاز ،تعیین زما پیش رسی جرقه و
یا پاشش در موتورهای دیزلی متوص میگردد

این نرم افزار با استفاده از پروتکل شدبکه ،قابییدت ارسدال
اطالعات محاسدبه شدده بده موتدور آزمدا را دارد تدا رفتدار
احتراقی در کنار مابقی اطالعات ثبت شده از موتدور ،قدرار
گیرد

انجام تحلیلهای آماری
برای تحییل دقیق احتراق ،نیاز به تحییل آماری میباشدد
در این قسمت ،تعداد سیکلهای آماری متوص میگردد
نرم افزار بصورت اتوماتیدک ،سدیکلهدا را پتدت سدر هدم
اندازهگیری و ذلیره مینماید و رفتدار آمداری پارامترهدای
احتراقی مانند فتار بیتینه و در کل سیکلهدا بررسدی
شده و مقادیر آماری مانند میدانگین ،انحدرا معیدار و
محاسبه میگردد احتراق مناس  ،احتدراق پایددار بدوده و
نوسانات کمتری دارد

تحلیل کوبش
یکی از مهمترین کاربردهای دستگاه لوانش فتدار دالدل
سییندر ،بررسی دقیق رفتار کوبش در موتورهای احتراقدی
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کاربردها
این دستگاه بدرای انددازهگیدری فتدار دالدل سدییندر در
موتورهای احتراق دالیی(دیزلی ،بنزیندی و گداز سدوز) بده
منظور بهینه سازی احتدراق ،افدزایش قدرت،کالیبراسدیو
رایانه موتور و کاربرد دارد

مشخصات فنی

عنوان

نوع
مشخصه

مقدار مشخصه

منبع تغذیه

ولتاژ
الکتریکی

 21ولت مستقیم با
کمینه  1آمپر

حساسه

حساسه فتار

انواع حساسه فتار با
لروجی آنالو

تعداد کانال

عدد

تفکیک
پذیری داده
برداری

بیت

 21بیت هر کانال

بیتینه دور
موتور

دور بر دقیقه

تا  1066دور

دقت ورودی
انکودر

درجه

ذلیره سازی
داده

سیکل کاری

تا  066سیکل کاری
روی حافظه دالیی

سرعت داده
برداری

نمونه بر ثانیه
هرکانال

 6تا 016666

محدوده
ورودی ولتاژ

ولتاژ
الکتریکی

 6تا  26ولت

ارتباط با
رایانه

اترنت

100 mbps

ابعاد

میییمتر

WHD 166*50*106

وز

گرم

2666

 4ورودی سنسور فتار

www.dinamotors.com

 1ورودی پالس
الکتریکی از انکودر

 6.2درجه معادل 0166

پالس

4

شرکت توسعه قوای محرکه دینا
تجهیزات الکترونیکی  ،اندازهگیری (احتراقی)

اطالعات نصب
توجه مهم :باید دقت گردد در صورت ذرات لارجی زیداد
در موتور احتراقی ،امکا پوشیده شدد سدهس سنسدور از
مواد زائد وجود داشته و در اینصورت ،اتصدال سنسدور بده
جریا دود قهع شده و امکا اندازهگیری وجود ندارد

اطالعات بسته بندی و سفارش گذاری
تجهیزات اصدیی و لدوازم جدانبی ارسدالی در هدر دسدتگاه
اندازهگیری فتار دالل سییندر ،به شرح ذیل میباشد
ردیف

شرح

تعداد

2

دستگاه احتراق

2

1

نرم افزار احتراق

2

0

قفل نرم افزار احتراق

2

4

کابلهای ارتباطی آنالو

4

0

کابل برق دستگاه

2

1

دفترچه راهنما

2
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سنسور فشار داخل سیلندر

لوازم جانبی:
ش درکت دیندداموتور بددا توجدده بدده قابییددتهددای مناس د
محصوات کیستیر سوییس ،از سنسور و تقویت کنندههای
پیزو الکتریک آ را بعنوا محصوات جانبی برای تکمیل
کل فرایند اندازهگیری فتار دالل سییندر معرفی مینماید
و در صورت نیاز متتری ،امکا تأمین آ بصورت مستقیم
از طر شرکت دینا موتور وجود دارد

زاویه سنج میل لنگ
برای تحییل های احتراقی نیاز به اندازه گیری فتار دالل
سییندر بر اساس زاویه میل لنگ میباشد برای این فعالیت
دستگاه زاویه سنج میل لنگ بدا واسدهه هدای آ درنظدر
گرفته شده است که قابییت نص روی مواورهای موتیدف
را دارد

مشخصات
زاویه سنج میل لنگ با
دقت  1.0درجه
( 0011پالس در هر دور)

شماره
فنی

کاربرد
تحقیق و توسعه
احتراقی

سنسورهای پیزو الکتریک را با توجده بده ندوع کداربرد آ ،
میتوا در حالتهای ذیل استفاده نمود
مشخصات

شماره فنی

سنسور به همراه
تقویت کننده
همراه (سرعت
پایین تا  06کییو
هرتز)

7613C

سنسور پیزو
الکتریک (بدو
لنک کاری) با
سرعت باا
سنسور پیزو
الکتریک با
سرعت باا و
بصورت شمعی

6052C

6117B,6115B
 6118Bبراساس

نوع موتور قابل
انتواب میباشد

کاربرد
مونیتورینگ فتار
بیتینه دالل
سییندر(موتورهای
دور پایین)
تحقیق و توسعه
احتراقی(موتورهای
دور باا)
موصون
موتورهای بنزینی
(بدو نیاز به
سورالکاری
سرسییندر)

تقویت کننده مخصوص سنسورهای فشار
پیزو الکترونیک
مشخصات

شماره فنی

کاربرد

آمپیی فایر تک
کاناله

5018A

تحقیق و توسعه
احتراقی (به همراه
نمایتگر)

آمپیی فایر دو کاناله

5064B11

تحقیق و توسعه
احتراقی و دارای
قابییت افزایش
کانال در آینده

در ادامدده ،کاتددالو محصددوات ارائدده شددده ،نمددایش داده
میشود در صورت نیاز به اطالعات تکمییی ،میتوانیدد بده
سددایت شددرکت کیسددتیر www.kistler.comو یددا بدده
نمایندگی آ در ایرا  ،شرکت آزمو صنعت گراد ،مراجعه
نمایید
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