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  چكيده
بررسي روشهاي آزمايش استاندارد آلودگي و تشخيص هماهنگي  يافتن راهكاري عملي براي در پيپژوهش حاضر 

 توليد  در اين موتورها بااشتعال .اين روشها با نوع استفاده وسائل نقليه سنگين حمل و نقل شهري در ايران است
 و اشتعال كافي در فرآيند نيافتن هواي علت ه ب مهمترين دليل آن كه، استها  و ديگر آلودگيمقدار زيادي دوده

   .باشد مي اشتعال  شدن سه مرحله اول طوالني
 پارامتري است كه شرايط واقعي استفاده از وسيله نقليه در جاده را  (Road Load Power(RLP)) جاده بار  توان 

 RLPبايستي  در هر كشوري با تغييرات  نقليه مي گيري آلودگي در وسايل استانداردهاي اندازه]. 8[نمايد  ميمشخص
آلودگي  رانندگي در ميزان  شرائط آئروديناميك و رفتار، نقليه وسيلة  جرم، جاده مشخصات فيزيكي. آنها متناسب باشد

 ،RLP در تناژهاي مختلف توان LP808ش كاميونت خاور مدل در اين پروژه با آزماي]. 3[اي دارند كننده نقش تعيين
گيري  رانندگي در هر وضعيت دنده در سفرهاي درون شهري اندازه  و زمان RLP گشتاور توليدي موتور در جاده

 و ECE-R49، SAEJ1003 ،ESC آزمايش استاندارد  هاي هاي مشابه در روش ها با داده اين داده.  است شده
ELRهاي آزمايش استاندارد همخواني قابل توجهي با آزمايش جاده  دهند روش نتايج نشان مي.  است ه مقايسه شد

هاي زياد با يكديگر متفاوتند، نتايج آزمايش جاده كاميونت  دارند و براي كشورهاي مختلف ضمن وجود مشابهت
 با  شود  منظور ميECE-R49خاور نشان داده است، ضرائب وزني پنج نقطه تا گشتاور ماكزيمم كه در روش 

 جاده در ايران آزمايش پنج نقطه تا قدرت ماكزيمم اين روش با ني نداشته اما ضرائب وزني در ايران همخواآزمايش
 براي پنج نقطه تا گشتاور ماكزيمم با رفتار رانندگي در ايران همخواني SAE-J1003 نيوز ضرائب.  داردهنگيهما

  .كزيمم اين روش با نتايج آزمايش جاده در ايران هماهنگي نداردداشته اما پنج نقطه تا قدرت ما

ــاي واژه ــوان : كليـــدي هـ ــشتاور،RLPتـ ــايش،RLP گـ ــايش   روش،ECE-R49 روش آزمـ  ،ESCآزمـ
   SAE-J1003، روش آزمايش H.D.Japaneseآزمايش  ، روشELRآزمايش روش
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  مقدمه -1
 واين. است هوا ناشي از خودروها  درصد آلودگي60بيش از . هوا يكي از دستاوردهاي دنياي صنعتي امروز است آلودگي

  ]. 1[رسد مي  درصد80صد در مناطق شهري به بيش از  در
تر بشر، بايستي همواره به اين  با توجه به رشد روزافزون تكنولوژي و ابداع وسايل مختلف جهت زندگي هر چه راحت

  . استلم واستفاده از طبيعت سالم نكته توجه داشت كه بهترين آسايش بشر در تنفس هواي ساُ
حفظ  كه همانا هايي رسد كه در اين راستا محصوالت توليدي خود را با توجه به يك سري محدوديت نظر مي ه لذا الزم ب

  . محيط زيست است طراحي و وارد بازار مصرف نماييم
يلي توليد آنها براي صنايع خودروسازي ما گردد و بنا به دال  داخلي كه طراحي آنها به سالها قبل برمياشتعالموتورهاي 
شرايط سخت زيست محيطي و   رسد نياز به بازنگري در عملكرد و آاليندگي آنها جهت ارضاء نظر مي هالزامي ب

   .دارنداقتصادسوختي 
 نيز هدر حد ميكرون دارند در سيستم تنفسي انسان اثر گذاشته و حتي موجب سرطان ري ذرات دوده كه ابعادي

يا )هاي سبك در فشار و دماي باال شكستن مولكولهاي سنگين به مولكول(يندكراكينگآكربن عمدتاً توسط فر.شوند مي
 ].2[شود تشكيل مي)تر  و تشكيل مولكولهاي سنگينمشابهبهم پيوستن چند مولكول (فرآيند پلي مريزاسيون

تا   ئي و دوام سنتي آنان موجب گرديده استآكار. دارند   بازده بااليي داشته و هزينه جاري كميموتورهاي ديزل نوعاً
متأسفانه در ايران به علت كمبود در سيستم . مقام نخست استفاده در كاميونها و اتوبوسها را به خود اختصاص دهند

  .كنند دود كار مي حد  در باري باالتر از گشتاورل اكثر اين وساي،نقل شهري با توجه به جمعيتو حمل
كارگيري خودرو در ارتفاعي غير از ارتفاعات مدنظر در طراحي موتور باعث كاهش هواي   به،ته شدهعالوه بر مشكل گف

ورودي به موتور و در نتيجه ناقص سوختن سوخت خواهد شد كه خود باعث تشكيل ذرات معلق و ايجاد آلودگي در 
 مشخص PMموتورهاي ديزلي از جمله هاي  با توجه به مطالب باال اهميت كاهش آالينده. اگزوز خروجي از موتور است

 EuroV و EuroI ، EuroII ، EuroIII ، EuroIV در وسائل نقليه مطابق با استانداردهاي اروپائي موسوم به . شود مي
  . اند حدمجاز آالينده ها مشخص شده و در ايران گزينش شده

اين (هاي آزمايش استانداردي الزم است فوق روشهاي خودرو و مقايسه آنها با استانداردهاي  گيري آالينده براي اندازه
كه بر )  موسوم هستندELR و ECE-R49 ، SAE-J1003 ، ESC ، H.D.Japaneseروشهاي آزمايش استاندارد به 

  .شوند مي گيري و با مقادير مجاز مقايسه  ها اندازه اساس آن خودرو آزمايش شده و آالينده
 ECE-R49، SAE-J1003 ،ESC ،ELR] (4[و ] 6[دارد، در اين پروژه فقط روشهاي آزمايش استان

  .اند باشند، مورد نقد و بررسي واقع شده كه با آزمايش جاده در هر كشوري متناسب مي) H.D.Japaneseو
 در هرآزمايش مقدار سرعت موتور را ،است تناژهاي مختلف برروي جاده آزمايش شده خاور در در پژوهش حاضر كاميونت

با استفاده از روابط . است گيري شده دنده اندازه ده همراه با سرعت وسيله نقليه و مقدار بازةزماني تعويضدن در هر وضعيت
RLPمقدار توان (RLP) و گشتاور (RLP)  ط واقعي يآوردن شرا جهت بدست در اين پروژه به. است  محاسبه شده

مقادير بدست آمده از آزمايش . جام شده استاستفاده از وسائل حمل و نقل سنگين شهري در ايران آزمايش جاده ان
گيري ميزان آلودگي مجاز مورد استفاده واقع  كاميونت خاور در جاده با استانداردهاي آزمايش مختلف كه براي اندازه
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تواند ما را در انتخاب روشي مناسب  هاي آزمايش استاندارد مي مقايسة اين نتايج با روش. شوند مقايسه شده است مي
  .كمك نمايد،آزمايش استاندارد كه با رفتار رانندگي در كشورمان هماهنگ باشدبراي 

  استانداردهاي جهاني كنترل آلودگي در موتورهاي ديزل-2
 .است  تنظيم و تدوين شده EuroV تا EuroIنامه استاندارد اروپا براي موتورهاي ديزلي سنگين بطور معمول از آيين

    EuroIIاستاندارد. تنظيم شد1992سنگين و متوسط ديزلي در سال   براي موتورهاي EuroIاستاندارد
اي و  سنگين ديزلي جاده اين استانداردها هر دو براي موتورهاي. تنظيم شد1996با كĤرايي و دقّت بيشتر در سال 

  ].6[شده است هاي شهري تنظيم اتوبوس
 و  EuroIV استاندارد2005ر گرفتند و براي سال  را در نظ EuroIII پارلمان اروپا در نهايت استاندارد1999در سال 

  ].6[است در نظرگرفته شده EuroV استاندارد2008براي سال 
  :است آزمايش مربوط به آنها نشان داده شده هاي مختلف و روش مقدار استانداردهاي آلودگي در سال) 1(در جدول
  

 ]m ،]6−1 دوده بر حسب g/kwhسنگين با موتور ديزل بر حسب  مقادير آلودگي مجاز استانداردهاي اروپائي در وسائل - )1(جدول

EU Emission Standards for HD Diesel Engines g/kWh 
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 استفاده  ECE-R49 از روش آزمايشEuroIII تا EuroIاست از استاندارد  نشان داده شده) 1( در جدولهمانطور كه
 و ESC1شود و به جاي آن از دو روش آزمايش   مورد استفاده واقع نميECE-R49، روش آزمايشEuroIIIاز . شود مي

  .شود  استفاده ميELR2براي سنجش مقدار غلظت دوده از آزمايش 

                                                           

1 - European Stationary Cycle 
       2 European Load Response 



 

  
 
٥٥٥

  SAE-J1003 و ECE-R49زمايش روش آ-2-1
ديزل بر روي بستر آزمايش موتور  پايدار موتور در حالت  اي  نقطه13 يك روش آزمايش ECE-R49روش آزمايش 

  ].6[است  معرفي شدهECE ،49نامه شماره  باشد كه توسط آيين مي
بر روي  ECE-R49 ش آزمايشرو. شود سنگين بكاربرده مي موتورهاي   براي EuroIIاين روش آزمايش در استاندارد 

 در هر حالت برحسب،هاي خروجي پس از آزمايش آلودگي. گيرد  مختلف موتور انجام مي1 حالت13موتور در 
kWh

g 
شود كه به اين ارزش اصطالحاً ضريب  در پايان آزمايش براي هر حالت يك ارزش در نظر گرفته مي. شود محاسبه مي

 بر اساس همين ضرائب وزني و ميزان آلودگي در حاالت مختلف محاسبه ، نهائي د ميزان آلودگيشو  گفته مي2وزني
  .شوند مي

 كاربرد دارد Euro II و Euro I هم در اندازه گيري سطح آالينده ها در استاندارد ECE-R49روش آزمايش استاندارد 
ه سطح آالينده ها در استاندارد اروپائي مورد  و هم اين روش جهت استفاده در كارهاي تحقيقاتي بدون توجه ب]6[

 در كشور چين در يك كار Tongji و همكارانشان در دانشگاه P.Q.Tanاستفاده قرار مي گيرد همانطور كه آقاي 
  .]10[تحقيقاتي برروي موتور ديزل از اين روش استفاده نموده اند 

 در آمريكا مشابه است با SAE-J1003پا با روش آزمايش  در اروECE-R49مقدار گشتاور و سرعت موتور در روش آزمايش 
  .آنها با يكديگر متفاوت هستند  وزني اين فرق كه ضريب

و سيزده نقطه آمريكائي ECE-R49)(مقادير ضرايب وزني در آزمايش استاندارد سيزده نقطه اروپائي) 5(در جدول 
(J1003)تفاوت اين ضرائب در . نشان داده شده استR49 براي Idle وبراي حداكثر گشتاور و حداكثر قدرت موتور 

  .  كمتر است ودر ساير نقاط يكسان استIdle ولي در استاندارد آمريكائي فقط براي ،بيشتر از ساير نقاط است
 ESCروش آزمايش –2-2

در اروپا سنگين با موتور ديزل  براي تاييديه آلودگي وسايل نقليه. شود  تكميل ميELR با آزمايش ESCروش آزمايش 
 تشكيل يافته و جايگزين Steady_state نقطه درحالت13از ESC آزمايش.  بوجود آمدESC آزمايش 2000در سال 

ECE-R49 6[ شده است.[  
شود موتور   متوالي آزمايش ميبطور حالت تشكيل شده است 13كه از ) 2(موتور بر روي بستر آزمايش بوده و با شرايط جدول 

برداري انجام  است كار كند و پس از سپري شدن آن زمان نمونه  شده براي هر حالت كه در جدول آمده بايستي در زمان تعيين
  ترك مربوط به آن  ماكزيمم±%2 خطا داشت و براي گشتاور تا rpm50±توان براي سرعت موتور تا در هر حالت مي. گيرد

شوند و ميانگين بدست آمده در آن حالت به عنوان ميزان  گيري مي آلودگي در طي هر حالت اندازه. توان خطا داشت حالت مي
شود در انتها نتايج كل آزمايش بر حسب  آلودگي در آن حالت در نظر گرفته مي

kWh
g ،با توجه به ضرائب وزني داده شده 

  .شود محاسبه مي
  :شود براي هر حالت بصورت زير مشخص مي) 3( براي تعيين سرعت موتور در جدول C و B و Aر مقادي

  
                                                           

1 -mode 
2 -weighting Factors 
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 ESCروش آزمايش استاندارد - )2(جدول

)1( A = nlo + 25/0(nhi - nlo)  
)2( B = nlo + 50/0(nhi - nlo)  
)3( C = nlo + 75/0(nhi - nlo)  

  
 

Mode Engine 
Speed 

% 
Load 

Weight 

factor، 
% 

Duration 

1 Low 
idle 

0 15 4 minutes 

2 A 100 8 2 minutes 

3 B 50 10 2 minutes 

4 B 75 10 2 minutes 

5 A 50 5 2 minutes 

6 A 75 5 2 minutes 

7 A 25 5 2 minutes 

8 B 100 9 2 minutes 

9 B 25 10 2 minutes 

10 C 100 8 2 minutes 

11 C 25 5 2 minutes 

12 C 75 5 2 minutes 

13 C 50 5 2 minutes 

  
درصد سرعت موتور در ماكزيمم   پنجاهnlo هفتاددرصد سرعت موتور در ماكزيمم قدرت و nhi) 3(و ) 2(و ) 1(در روابط 

  . قدرت تعريف شده است

  ELR روش آزمايش -2-3
هاي  ي كاميونگيري غلظت دوده برا منظور اندازه  ميالدي به2000 در سال EUROIII براي ELRروش آزمايش 

 ]. 6[است سنگين با موتور ديزلي تنظيم شده

 Cو ) A) cycle1(، B)cycle2هاي موتور  باشد كه در هر قسمت سرعت آزمايش به ترتيب شامل سه گشتاور مي
)cycle3 ( هستند كه از روابط)مقادير گشتاور بصورت درصد گشتاور ماكزيمم در سرعت . آيند بدست مي) 3(و ) 2 (،)1

 وگشتاوري C و Aسيكل چهارم در شرايط سرعت موتور بين .  است و از منحني عملكرد موتور بدست آمده استموتور
تنظيمات و نحوه . تواند تغيير نمايد با نظر كارشناس آزمايش مي) 4(مقادير سيكل . پيشنهاد شده است% 100تا % 10بين 

  .است نشان داده شده) 1( در شكلELRآزمايش 
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گيري  برداري و اندازه  نمونه HZ20با فركانسي كمتر از ELR طور مداوم در طي آزمايش  مقدار دوده به
گيري شده و مقدار نهائي آن بر حسب  با توجه به قدرت موتور در هر حالت مقادير اندازه. شود مي 

kWh
g محاسبه 

  .شود مي
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ]ELR] 6دت زمان آزمايش در روش آزمايش  مقادير سرعت و در صد گشتاور و م-)1(شكل

  

  1(RLP)بار جاده  توان-3
هاي مختلف جاده را براي  توان بار جاده عبارت از توان توليدي موتوري است كه بر روي خودرو نصب بوده و مقاومت

  .نمايد ها وتناژهاي مختلف خودرو تامين مي سرعت
  ]3:[آيد دست مياز رابطه زير ب) RLP(توان مورد نياز وسيله نقليه 

)4(  vSSvAdCagvMrcp vr )2
2
1( ρ+= 

به مقاومت ناشي از اصطكاك غلتشي چرخ با جاده، جرم ماشين، بازدارندگي آئروديناميك و سرعت Pr) ( توان بار جاده 
  .وسيله نقليه بستگي دارد

  ]:3[براي ضريب اصطكاك و ضريب درگ مقادير زير در نظر گرفته شده است

0135.0
r

C

4.0dC

=

=
  

  :آل محاسبه شده است چگالي هوا از رابطه گازايده
  

)5(  o

o
RT

p
a =ρ 

                                                           

1 - Road Load Power 
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aρاست محاسبه شده) 5(آزمايش در مشهد با استفاده ازرابطه  با توجه به فشار و دماي محيط.  
v

Mاست  آزمايشات تغيير كرده جرم كل وسيله نقليه است كه مقدار آن در تناژهاي مختلف.  

  گشتاور بار جاده-3-1
  .محاسبه شده است) 6(گشتاور بار جاده با مشخص شدن توان بار جاده، از رابطه 

) 6     (    
N

P
T r

r π2
= 

  
   و نتايج حاصل از آنRLPآزمايشات -4

براي تدوين كامل روش آزمايش . ده استآزمايشهاي انجام شده در اين پروژه در سه تناژ مختلف به شرح زيرانجام ش
  . صورت پذيرد  جداگانهاي تواند در پروژه تري است كه مي استاندارد در ايران نياز به آزمايشات بيشتر و متنوع

   ونتايج حاصل از آن1نحوه انجام آزمايش – 4-1
  :است  كاميونت تهي از بار بوده است و در شرايط زير آزمايش صورت گرفته،در اين آزمايش

)kpa(

)K(

)kg(
v

)m()m()m(
v

90P

15.2881515.273T

5035M

8.312.283.1A
2

=

=+=

=

=×=

o

o

 

گيري و رسانيدن به زمان تعويض دنده بعدي است در  دنده در حالي كه كاميونت در حال شتاب فاصله زماني هر تعويض 
  )2(شكل.گيري در تكرار اين آزمايش بصورت زير است اين آزمايش با معدل

)s(
21 45.4t  ) 2تا 1ت زمان بين وضعي(−=

)s(
32 18.7t  )3تا 2زمان بين وضعيت(−=

)s(
43 83.10t ) 4تا3زمان بين وضعيت (−=

)s(
54 42.27t  )5تا 4زمان بين وضعيت (−=

545 2 −= tt) 5زمان وضعيت( 
 با 4ربوط است دو برابر زمان در وضعيت دنده  بدليل اينكه محدوديتي وجود ندارد و به وضعيت جاده م5زمان در دنده 

  .توجه به نتايج آزمايشات در نظر گرفته شده است
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هاي مختلف نسبت به سرعت وسيله نقليه در تناژهاي مختلف كاميونت خاور در  تغييرات زمان در وضعيت دنده- )2(شكل
  آزمايش جاده

  

  
   نسبت به تغييرات سرعت وسيله نقليه در تناژهاي مختلف كاميونت خاور در آزمايش جادهRLP تغييرات توان -)3(شكل
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  هاي مختلف در كاميونت خاور در آزمايش جاده  تغييرات سرعت موتور نسبت به تغييرات سرعت وسيله نقليه در تناژها و دنده-)4(شكل

  
نمايش داده ) 5(و ) 4(, )3(هاي  و مفروضات فوق در شكل) 4( نتايج بدست آمده از آزمايشات جاده با استفاده از رابطه

  .اند شده
   ونتايج حاصل از آن2 نحوه انجام آزمايش – 4-2

  : كيلوگرم بار بوده است و در شرايط زير آزمايش صورت گرفته است 7240كاميونت داراي ,  در اين آزمايش
)2m()m()m(

v 552.736.22.3A =×=    

)K(

)kg(
v

15.2942115.273T

7240M

=+=

=

o    
)(5/89 kpaP =

o 
كه كاميونت در حال شتاب گيري و رسانيدن به زمان تعويض دنده بعدي است در  فاصله زماني هرتعويض دنده در حالي

  )2(شكل :  زير استاين آزمايش با معدل گيري در تكرار اين آزمايش بصورت
)s(

21 45.4t   )2تا 1زمان بين وضعيت (−=
 

)s(
32 26.5t  )3تا 2زمان بين وضعيت(−=
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)s(
43 5.13t ) 4تا 3وضعيت بين زمان(−=

)s(
54 44.22t   )5تا4زمان بين وضعيت (−=

545 2 −= tt) 5زمان وضعيت(  
 بدليل اينكه محدوديتي وجود ندارد و به وضعيت جاده مربوط است با توجه به نتايج آزمايشات دو برابر 5زمان در دنده 
  .است  در نظر گرفته شده4زمان در دنده 

داده  نمايش) 5(و ) 4(, )3(هاي  و مفروضات فوق در شكل) 4(نتايج بدست آمده از آزمايشات جاده با استفاده از رابطه
  .اند شده

   ونتايج حاصل از آن3 انجام آزمايش نحوه– 4-3
  :است  كيلوگرم بار بوده است كه در شرايط زير آزمايش صورت گرفته10350كاميونت داراي , در اين آزمايش
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v
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      هاي مختلف كاميونت خاور در آزمايش جاده  در تناژها و وضعيت دنده نسبت به سرعت وسيله نقليهRLP تغييرات گشتاور-)5(شكل
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  )موتور كاميونت خاور (OM314منحني عملكرد موتورديزل - )6(شكل 

  
گيري و رسانيدن به زمان تعويض دنده بعدي فاصله زماني هرتعويض دنده در حاليكه كاميونت در حال شتاب
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  )2(شكل  :گيري در تكرار اين آزمايش بصورت زير است  آزمايش با معدل در ايناست
  

)s(
21 63.4t  )    2تا 1زمان بين وضعيت (−=

)s(
32 48.8t   )3تا 2زمان بين وضعيت(−=

)s(
43 67.14t   ) 4تا 3زمان بين وضعيت (−=

)s(
54 4.29t   )5تا 4زمان بين وضعيت (−=

545 2 −= tt) 5زمان وضعيت(  
كه محدوديتي وجودندارد و به وضعيت جاده مربوط است با توجه به نتايج آزمايشات دو   بدليل اين5زمان در دنده 

  .است  در نظر گرفته شده4برابر زمان در دنده 
نمايش ) 5(و ) 4(, )3(هاي  شكلو مفروضات فوق در ) 4(نتايج بدست آمده از آزمايشات جاده با استفاده از رابطه

  .اند داده شده
  عملكردموتورديزل   آزمايش-4-4

   ]7،9[ ديزل تنفس طبيعي با مشخصات زير است موتور مورد استفاده در كاميونت خاور موتور
در . است نشان داده شده) 6( كه بر روي كاميونت خاور نصب است در شكل OM314آزمايش عملكرد موتور 

هاي مختلف موتور  زمايش عملكرد ماكزيمم قدرت و گشتاور در يك موتور به ازاء سرعتحقيقت در آ
  .دهد كه ماكزيمم توانائي موتور را نشان مي, شود مي مشخص

  
   مشخصات موتور ديزل-)3(جدول 

 تعداد سيلندر 4

 ماكزيمم دور بر دقيقه 2800

85h.p. حداكثر قدرت 

235N.m حداكثر گشتاور 

 تراكمنسبت  1 :17

97mm قطر سيلندر 

128mm كورس پيستون 

784/3lit حجم جابجائي 

/119m.s@2800rpm سرعت متوسط پيستون 

8/6bar@2800rpm فشار متوسط موثر 

325kg وزن كل موتور 

87/4kg/kw نسبت وزن به قدرت 

c.c.w جهت چرخش 

7/7lit ظرفيت سيال خنك كننده 

8lit حداكثر ظرفيت روغن 

1/43m/min@2800rpm مصرف هوا 
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  آزمايش عملكرد ازمنحني  گشتاور ماكزيمم  با دنده   در هر وضعيت RLPمقايسه گشتاور -5
 در هر حالت و وضعيت دنده با منحني عملكرد موتور بر RLPتايج حاصل از آزمايش جاده را براي گشتاور چنانچه ن

حسب درصد مقايسه شوند ميزان گشتاور اعمال شده در هر حالت نسبت به گشتاور ماكزيمم آن حالت بدست 
شود هر چه تناژ و  ر كه مالحظه ميهمانطو. اند نمايش داده شده) 9(و ) 8(, ) 7(اين تغييرات در اشكال . آيد مي

. شود يابد گشتاور و قدرت مورد استفادة موتور به گشتاور و قدرت ماكزيمم نزديكتر مي وضعيت دنده افزايش مي
اين حالت به . گيرد هاي باالتر  و تناژهاي بيشتر مورد استفاده قرارمي نقليه در سرعت يعني ماكزيمم قدرت وسيلة

  .نزديكتر استشرايط آزمايش عملكرد 
  

   در آزمايش جادة شهريOM314مقايسه درصد تغييرات گشتاور نسبت به گشتاورعملكرد موتور ) 4(جدول 
 (%)3تغييرات براي آزمايش  (%)2تغييرات براي آزمايش  (%)1تغييرات براي آزمايش  ت دندهيوضع

1 16/0-82/0 36/1-73/4 95/1-7/6 

2 63/4-74/6 57/6-82/9 48/9-57/13 

3 55/9-07/14 91/13-6/21 22/19-05/27 

4 11/18-39/27 75/25-73/42 83/34-3/48 

5 83/33-55/58 21/47-8/97 01/60-77/89 
  
  RLPبحث و بررسي نتايج آزمايشات -6

در ) RLPماكزيمم توان (نقليه  دهند كه بيشترين قدرت مورد نياز وسيلة  نشان مي) 5(و ) 4(, )3(هاي  شكل
و حداكثر قدرت مورد استفاده در اين آزمايشات . افتد اتّفاق مي) تناژهاي بيشتر(هاي بيشتر   و جرمسرعتهاي زياد

 . است درصد حداكثر توانائي موتور بوده8/97
 در مقابل افزايش بار در      2با افزايش سطح جلو در آزمايش       , دهد  نشان مي  3 و   2مربوط به آزمايش    ) 5(و  ) 3(شكل  

 3ايش  نـسبت بـه آزمـ   2ر در آزمـايش   بيـشت RLPنياز به قـدرت  , )km/h80حدود (باال  هاي    از سرعت  3آزمايش  
  .باشد يم

  هاي مختلف  نسبت به ماكزيمم گشتاور متناظر از منحني عملكرد موتور در وضعيت دندهRLP نمايش تغييرات درصد ترك -)7(شكل 
  kg5035ژ كاميونت خاور در آزمايش جاده در تنا
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هاي   نسبت به ماكزيمم گشتاور متناظر از منحني عملكرد موتور در وضعيت دندهRLP نمايش تغييرات درصد گشتاور -)8(شكل
  kg7240مختلف كاميونت خاور در آزمايش جاده در تناژ 

  
 باال بر كل مورد به دليل بيشتر بودن سطح آئروديناميك و در نتيجه غلبه مقاومت آئروديناميكي در سرعتهاي

 .باشد اي مي مقاومتها و ديگر پارامترهاي بار جاده
زمان در وضعيت , با افزايش سرعت, شود با مقايسه زمان در هر وضعيت دنده مشاهده مي) 2(با توجه به شكل 

 .هاي سنگين است هاي سبك بيشتر از زمان در وضعيت دنده دنده
است كه سرعت ماكزيمم   گرفت در ايران رفتاررانندگي به طوري توان نتيجه مي) 4(و ) 3 (هاي با توجه به شكل

ماكزيمم سرعت اسمي موتور % 86نقل سنگين شهري حداكثر   و  موتور در جاده با توجه به رفتار رانندگي براي حمل
  است 

  
  هاي آزمايش استاندارد كاميونت خاور با روش) RLPنتايج (مقايسة نتايج آزمايش جاده -7

هاي آزمايش استاندارد اروپائي، آمريكائي و ژاپني با توجه به آزمايش جاده كه شرائط   داشت روشبايستي توجه
در كشورهاي مختلف بعلّت تفاوت در شكل . اند كنند، بدست آمده واقعي استفاده از وسائل نقليه را مشخص مي

جاده ضمن وجود مشتركات قابل توجه از استفاده از وسائل نقليه، ويژگيهاي فرهنگي و رفتار رانندگي، نتايج آزمايش 
هاي كامپيوتري و  معموالً آزمايش جاده و رفتار رانندگي با نصب سيستم. تفاوتهاي قابل توجهي نيز برخوردار هستند

در اين كشورها در  زمان طوالني  نتايج . شوند اي كه توسط افراد نرمال رانندگي مي ديتابرداري بر روي وسائل نقليه
آمدن اطالعات قابل اطميناني از تغييرات قدرت و گشتاور  اين آمار موجب بدست]. 6[اند وآمارگيري شدهآوري  جمع

در اين روشهاي استاندارد . باشند ها در اين كشورها مي واقعي مورد نياز جاده با توجه به رفتار رانندگي عموم راننده

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1600 1800 2000 2200 2400 2600

مم
کزي
 ما

ر 
تاو
گش

صد 
در 

(%
)

( rpm(دور

١دنده 

٢دنده

٣دنده

۴دنده

۵دنده

گشتاور ماآزيمم عملکرد در هر سرعت موتور



 ٥٦٤

آيد ضرائب وزني  از موتور از آزمايش جاده بدست ميآزمايش با توجه به زمانهائي كه براي گشتاور و سرعت خاصي 
اين ضرائب وزني به معني اهميت آن حالت در روش آزمايش خواهد بود و در محاسبة ميزان . آورند را بدست مي

ضرائب وزني در ) 6(در جدول . آلودگي وسيلة نقليه اين ضرائب هر چه بيشتر باشند نقش آن حالت بيشتر خواهد بود
آورده ) .H.D(و آزمايش ژاپني) J1003(آزمايش آمريكائي , ) ECE-R49(ارد آزمايش اروپائي  سه استاند

  ]. 6[است شده
باشد تمامي شرايط فوق در اروپا و آمريكا و ژاپن با كمك آزمايش جاده  مشخص مي) 5(همانطور كه در جدول 

د ماكزيمم از آزمايش عملكرد تعيين اي كه ميزان سرعت موتور و گشتاور بر حسب درص آمده است به گونه بدست
  .شوند مي
  

 Japanese H.D [6] و ECE-R49 ،SAE-J1003 روش استانداردهاي -)5(جدول 

  
  

توان تغيير داد در  اي روش آزمايش استاندارد را در صورت لزوم مي در ايران با توجه به رفتاررانندگي و آزمايش جاده
 توجه به رفتاررانندگي و آزمايش جاده كاميونت خاور و راهكارهائي  باECE-R49اينجا پيشنهاداتي جهت تطبيق 

  .براي ايجاد استانداردي در شيوه آزمايش در ايران شده است
آوريم بايستي بر اساس نوع سفرهاي موجود در شهر و  چنانچه بخواهيم در ايران روش آزمايش استانداردي بدست

الزم به ذكر . هر كدام استاندارد خاصي را به خود اختصاص دهدهاي بين شهري و رفتار رانندگي در ايران راه
بطوريكه آن رفتار و شرايط جاده , باشد كه نحوه و ترتيب آزمايش هم براساس نوع استفاده از وسيله نقليه مي است

ن  و تكرار آن و يا وجود ماكزيمم گشتاور و يا نبودIdleها از قبيل وجود  موجب وجود تعدد و تفاوت آزمايش
باشد، و  ماكزيمم گشتاور و يا بطور مثال به دليل وجود ترافيك در شهر، چه درصدي از كاربري وسيله در ترافيك مي

هاي باال به حالت سكون  ي از سرعت ا طور لحظه باشد و يا چگونه به چه درصدي را در دور و گشتاورهاي خاصي مي
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)Idle (كه اين خود پس از آمار و پريوديك كردن آن، موجب رسد و يا از گشتاورهاي باال به حالت سكون مي 
  .شود تشكيل روند استانداردي مشابه استانداردهاي فوق براي ايران مي

، است  اين آزمايش از سه بخش مهم از لحاظ سرعت و گشتاور موتور تشكيل شدهECE-R49با توجه به آزمايش 
در قسمت دوم موتور در پنج مرحله و پنج , شود  مي در سه مرحله آزمايشIdleدر قسمت اول موتور در شرائط 

شود و در قسمت سوم موتور در پنج  ميزان درصد ماكزيمم گشتاور با سرعت ثابت ماكزيمم گشتاور آزمايش مي
  .شوند مرحله ماكزيمم سرعت موتور و پنج ميزان درصد گشتاور متناسب با اين سرعت آزمايش مي

هاي درون شهري توسط كاميونت خاور با توجه به منحني آزمايش عملكرد  دههاي انجام شده در جا در آزمايش
و مقدار .  افتد اتّفاق مي rpm1800آمده است ماكزيمم گشتاور موتور در سرعت ) 6( كه در شكل OM314موتور 

 rpm1800است در  كه از آزمايش جاده كاميونت خاوربدست آمده) 9( است، اما با توجه به شكل N-m235آن 
  .ماكزيمم گشتاور بوده است% 60هاي درون شهري  حداكثر گشتاور مورد استفاده در جاده
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هاي   نسبت به ماكزيمم گشتاور متناظر از منحني عملكرد موتور در وضعيت دندهRLP نمايش تغييرات درصد گشتاور -)9(شكل

  kg10360كاميونت خاور در آزمايش جاده در تناژ  مختلف
  
ها با شيب بيشتر وجود دارد، اين  وجه به اينكه امكان استفاده از تناژهاي بيشتر و حركت در جادهتوان گفت با ت مي

 5 داراي ECE-R49لذا آزمايش استاندارد آلودگي در ايران بايستي مشابه استاندارد . رسد نيز مي% 100ميزان به 
) 2(با توجه به شكل.باشد% 100، و %75، %50، %25، %10نقطه با سرعت گشتاور ماكزيمم و با درصدهاي گشتاور 

نيز سرعت موتور ) 4(در شكل . زمان استفاده از كاميونت خاور نسبت به سرعت وسيله نقليه مشخص شده است
  .هاي مختلف نشان داده شده است نسبت به سرعت وسيله نقليه در وضعيت دنده
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  گشتاور % 100ن استفاده از كاميونت خاور در رغم آنكه امكا يابيم كه علي در مي) 4(و ) 2(با توجه به دو شكل
صورت طوالني اتّفاق  صورت گذرا وجود دارد و اين زمان به ماكزيمم وجود دارد اما زمان استفاده در چنين حالتي به

 ضريب ECE-R49در استاندارد . افتد  زمان استفاده در هر حالت مستقيماً متناسب با ضريب وزني آلودگي است نمي
و تقريباً سه برابر چهار نقطه ديگر در نظر گرفته شده است اين / 25گشتاور ماكزيمم معادل % 100طه وزني نق

 نقطه در استاندارد آلودگي در ايران بايستي مشابه 5رسد ضرائب وزني اين  ضريب وزني غير واقعي به نظر مي
 نقطه سرعت ماكزيمم 5ائب وزني  ضرJ1003در استاندارد آزمايش آلودگي .  باشدJ1003استاندارد آمريكائي 

  . باشد  مي08/0گشتاور همگي با يكديگر برابر و معادل 
از آزمايش جاده كاميونت خاور نشان داده شده است، ماكزيمم سرعت موتور در جاده تقريباً ) 4(با توجه به شكل 

rpm2500كه مشخصات موتور ) 3(صورت با توجه به جدول   است در اينOM314 89اين ميزان  آمده است %
 و استاندارد آمريكائي ECE-R49توان گفت استاندارد اروپائي  در اينصورت مي. سرعت ماكزيمم اين موتور است

J1003 زمان ) 2(با توجه به شكل. سرعت ماكزيمم است با رفتار رانندگي در ايران مطابقت دارد% 86 كه به ميزان
همانطور كه در . بيشتر از سرعتهاي كمتر است) هاي باالتر عيت دندهوض(استفاده از وسيله نقليه در سرعتهاي بيشتر 

، لذا به نظر )سرعتهاي بيشتر وسيله نقليه متناسب با قدرت بيشتر است(نشان داده شده است ) 5(و شكل ) 3(شكل 
ت  نقطه سرع5رسد روش آزمايش استاندارد مناسب بايستي سهم بيشتري به لحاظ ضريب وزني آلودگي براي  مي

موتور در ماكزيمم قدرت در مقايسه با سرعت موتور در ماكزيمم گشتاور در نظر گرفت، خصوصاً همانطور كه در 
نشان داده شده است بيشترين زمان براي حالت بيشترين قدرت وجود دارد پس ضريب وزني اين نقطه ) 2(شكل

-ECEذا ضرائب وزني روش آزمايش  رعايت شده است لECE-R49بايستي بيشتر باشد اين نكته در استاندارد 

R49 چون در حمل و نقل شهري توقّف .  نقطه تا قدرت ماكزيمم با آزمايش جاده در ايران همخواني دارد5 در
سرعت ماكزيمم و ضرائب وزني % 34 با Idle امكان تكرار دارد لذا در نظر گرفتن سه نقطه Idleوسيله و نقطه 

  .رسد نظر مي يكسان و زياد مناسب به
همانطور كه .  استEuroIIIگيري بر اساس  جهت اندازه  استاندارد آزمايش آلودگي بهELR به همراه ESCروش 

 محاسبه 3 و 2، 1نشان داده شده است در اين روش سرعتهاي موتور در سيزده نقطه توسط روابط ) 2(در جدول 
  :آيند ير زير بدست مي كاميونت خاور مقادOM314شوند با محاسبه اين سرعتها براي موتور  مي
  

)rpm(

)rpm(

)rpm(
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1540)5.0280075.02800(25.05.02800A
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دهند كه اين روش استاندارد آزمايش براي موتورهاي جديد ديزلي است كه سرعتهاي  مقادير فوق نشان مي
 در كاميونت خاور استفاده شده است، شرايط واقعي سرعت موتور بين OM314موتور . ماكزيمم زيادي دارند

rpm1000 تا rpm2500 اين روش آزمايش استاندارد براي اين موتور مناسب نيست است و.  
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  در ايران استاندارد    آزمايش پيشنهاد تدوين -8
با توجه به شرايط اقليمي دركشورعزيزمان ايران، استفاده از روشهاي آزمايش استاندارد آمريكائي، اروپائي و ژاپني 

وت ارتفاع از سطح دريا ، وضعيت آب و هوا ، صنايع خودرو و با توجه به تفا. كنند نياز مارا بطور كامل بر طرف نمي
اي ملي و دريافت نتايج از شرايط واقعي  شودبا اجراي پروژه پيشنهاد مي. رفتار رانندگي كه در ايران موجود است 

گيهاي استفاده از خودرو در ايران روش آزمايش استانداردي براي ايران تدوين شود كه بتواند با پوشش حداقل آلود
مجاز در استانداردهاي جهاني، واقعيت توليد آلودگي با توجه به ويژگيهاي استفاده از خودرو در ايران را با آلودگيهاي 

اين روش آزمايش استاندارد بومي قدرت انتخاب ما را در استفاده از وسائل نقليه مجاز  به لحاظ . مجاز سنجش نمايد
  . و معقولي افزايش خواهد دادمحدوديتهاي زيست محيطي به صورت منطقي

  
  گيري نتيجه-9
هاي زيادي كه با يكديگر دارند،  استاندارد وسائل نقليه در كشورهاي مختلف ضمن مشابهتهاي آزمايش   روش) 1

 .جهت تفاوت در نوع استفاده و فرهنگ رانندگي با يكديگر متفاوتند اما به
توان  (RLP ري بايستي بر اساس آزمايش جاده و محاسباتانتخاب روش آزمايش استاندارد مناسب در هر كشو) 2

  .در آن كشور صورت پذيرد) بار جاده
 با آزمايش جاده در ايران بجهت نقطه ماكزيمم ECE-R49  ضرائب وزني روش آزمايش استاندارد سيزده نقطه) 3

 .گشتاور همخواني ندارد اما بجهت حداكثر قدرت همخواني دارد
 با آزمايش جاده در ايران به لحاظ ضرائب وزني SAE-J1003دارد سيزده نقطه آمريكائي  روش آزمايش استان) 4

 .ماكزيمم گشتاور مطابقت دارد ولي به لحاظ حداكثر قدرت همخواني ندارد
اي در حداكثر گشتاور موتور مشابه  با توجه به رفتاررانندگي در ايران آزمايش استاندارد بايستي داراي نقطه) 5

 .دهاي موجود اروپائي، آمريكائي و ژاپني باشد اما ضريب وزني در اين نقطه بايستي مشابه ساير نقاط باشداستاندار
سرعت اسمي % 86با توجه به رفتار رانندگي در ايران حداكثر قدرت موتور در سرعت اسمي موتور نيست بلكه در ) 6

سرعت اسمي موتور صورت % 86قدرت ماكزيمم در  نقطه با 5 نقطه،  بهتر است در آزمايش استاندارد سيزده. است
 .پذيرد

شود براي موتورهاي با سرعت اسمي زياد   استفاده ميEUROIII كه در ELR و ESCروش آزمايش استاندارد ) 7
شوند   كه معموالً در ايران استفاده ميrpm3000مناسب بوده و براي موتورهاي ديزلي سنگين با سرعتهاي حداكثر 

  .مناسب نيست
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  :نمادها -10
vM  جرم وسيله

  ضريب غلتشي  rC  نقليه

oP  فشار محيط  g  ثابت جاذبه  
oT  دماي محيط  aρ  چگالي هواي

  محيط
R  ثابت ويژه هوا  

rT  گشتاور بار جاده  
dC  ضريب درگ  

  

N سرعت موتور  
rP توان بارجاده)RLP(  

v
A  

  سطح مقطع خودرو ازديد روبرو درامتداد حركت

v
S  سرعت وسيله نقليه  
  

  مراجع -11
 و Cold Startراهكارهاي عملي كاهش آاليندهاي خودروها در شرايط “- مهدي شاه بختي و همكاران-  ]1[

Warm up “ – 1382 يازدهمين كنفرانس ساالنه مهندسي مكانيك، ارديبهشت.  
دومين -“  با بكارگيري روشهاي تركيبيكاهش آاليندگي موتورهاي ديزلي خودروسنگين“ – وهاب پيروزپناه - ]2[
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[8]-Road Load Behavior of Ford 3.0 Litre,6 cylinder SI Engine.Dave Horstman April 
3,2001 
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[10]- P.Q. Tan, Z. y . Hu, “Particulate matter emission modeling based soot and SOF from 
direct injection diesel engines”, School of Automobile, Tongji university, shanghai, PR 
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