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 چکیده 
به روش دمانگاری از طریق داده های آزمایشگاهی انجام شدااین روش بده  احتراق داخلیاین مقاله پایش وضعیت موتور در 

های پایش وضعیت دارد. در این پژوهش با تغییرات مقادیر دور و بار ای در بین روشغیرتماسی بودن، کاربرد گسترده دلیل 

سایر متغیرها در حالت استاناارد مشاهاه گردیا که با افزایش بدار و دور بودورت اااگانده دمدای  داشتنموتور و ثابت نگه

یابا. با تواه به رابطة دما با مقادیر دور و بار مال رگرسیونی برازش شا تا بدا در اختیدار مجراهای خروای دود افزایش می

ر با در اختیار داشتن این مجموعه احتمدال سدتمت موتدور داشتن دو متغیر، متغیر سوم قابل محاسبه باشا. به عبارت دیگ

ارزیابی می شود. انحراف دمای خروای دود در هر دور و بار از حالت استاناارد برازش شاه، وضعیت ستمت موتدور پدایش 

 می شود. 
 

 

 رموگرافی، تموتور ستمت احتمال ،یونیرگرس یابیارز ،موتور احتراق داخلی ت،یوضع شیپاهای كلیدی: واژه

 

  مقدمه -3
 مدظم  فاکتورهدای گیدری انداازه از اسدت عبارت و باشامی تعمیرات و نگهااری نوین هایروش امله از وضعیت پایش

هدای اخیدر دمانگداری بده .  در سدال]1[ آن  ستمت و رفتاری وضعیت با آماه باست مقادیر مقایسه و ماشین درون از مظاسب

در شدرای  بداون تمداب، بازرسدی سدط   های مراقبت وضعیت معرفی شاه است. دمانگداری ترین روشعظوان یکی از گسترده

 کظا. گسترده ای از عیوب زیرسطحی و اانشین مظاسبی برای روش های سظتی بازرسی را فراه  می

رژی مثدل احتدراق، عموماً عملکرد هر دستگاه با انتشار گرما همراه می باشا. این گرما می توانا ناشدی از فرآیظداهای تبدایل اند

های مکانیکی باشا. انرژی آزاد شاه پس از رسیان بده سدط  دسدتگاه از گرمایش ناشی از عملکرد نیروهای اصطکاك و یا تظش

شود. کلیه سطوح بسته به میزان دراه حرارتشان دارای یك نرخ تشعشع در ناحیه زیدر قرمدز طریق تشعشع و اابجایی آزاد می

-گدردد. دوربدینبوده که از سیست  دمانگاری اهت مرئی کردن آن استفاده میی چش  انسان نامریی باشظا. این تشعشع برامی

شدود را های دمانگاری بوورت غیرتماسی انرژی حرارتی در محاودة طیف الکترومغظاطیسی مادون قرمز که از ااسام ساطع می

 .]2[دهظا تبایل نموده و بوورت توزیع دما نشان مینمایظا. سپس انرژی دریافتی را به شکل سیگظال ویائویی دریافت می

                                                           

 دانشجوی دکرتی ، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه فردوسی مشهد1 
 عضو هیئت علمی، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه فردوسی مشهد2 
 عضو هیئت علمی، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه فردوسی مشهد3 
 دانشگاه صنعتی امریکبریعضو هیئت علمی، گروه مهندسی مکانیک 4 
 عضو هیئت علمی، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امریکبری5 
 دکرتی مکانیک، شرکت ایپکو6 
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 مروری بر ادبیات گذشته -2
شونا؛ به طوری که هر تغییر محسوسدی در پایش وضعیت فرآیظای است که در آن متغیرهای مختلف دستگاه ارزیابی می

-های غیرمخرب دورهنیاز به بازرسی ای از عیب دستگاه است. پایش وضعیت برای تجهیزات دوار و غیردوار کهاین متغیرها نشانه

 [.  3ای دارد]ای دارنا کاربرد گسترده

[، تجهیزات مورد نیاز برای پایش وضعیت موتور دیزل را تشری  کردنا. در این تحقیق بده 4و همکاران] 1النگبال 1791در سال 

 زیاد پرداخته شا. ها در طول مات زمان ها در موتور دیزل و نحوة رفتار آنازئیات ساز و کار خرابی

برای موتور کشتی را پیشظهاد داد. در این سامانه بدا اسدتفاده  3[ پایش وضعیت به روش سیلات1]2اسلتمو 1791در سال 

صدورت مسدتقی  و پیوسدته انداازه از حسگرهای متعاد متغیرهای استوانه مانظا فشار احتراق و دمای سط  داخلی استوانه را به

 های مزاح  و غیرقابل اعتماد از مهمترین معایب این طرح بود. رفت ک  و استفاده از حسگرکظظا. سرعت پیشگیری می

[ و 1و همکداران] 6[، یدین9]1[، اونز و لدی6و همکاران] 4اانگمحققین زیادی از امله تی 2001تا سال  1773از سال 

انا. این سدامانه مجهدز بده تور کار کردهبرای مو )1CMFD([ روی روش پایش وضعیت و عیب یابی اامع 7و همکاران] 9ایانگ

ها، تخمین متغیر و غیره به مظمور پایش وضعیت موتدور های خبره، استخراج ویژگیهای نوین مانظا شبکة عوبی، سیست شیوه

 باشا. می

یابظا کده روش های پایش وضعیت مشخص در میهایی بر روش[، پس از بررسی10و همکاران ] 7چظیظگ 2011در سال 

های مکانیکی با توانایی خودیدادگیری و خدود بده روز رسدانی مهمتدرین بر اساب تشخیص خرابی 10جمیع هوشمظا اطتعاتت

 روش پایش وضعیت تجهیزات مکانیکی در آیظاه خواها بود. 

یش گیدری فشدار و دمدا بده پداهای حسگرهای اناازه[، با استفاده از داده11و همکاران ] 11ژاکوب پورتیرو 2011ر سال د

شود، نشان داده شا کده مشاهاه می 1گونه که در شکل استوانه پرداخته بودنا. در این طرح همان 3وضعیت یك موتور دیزل با 

یابا و با این استاالل با استفاده از شبکة عوبی مقادیر بار را تخمدین زده با افزایش بار، دمای مجراهای خروای دود افزایش می

دهدا گیری فشار به مظمور پایش وضعیت موتور اگرچه نتایج خوبی از شرای  موتور ارائه مدیهای اناازهبودنا. استفاده از حساسه

گیری مستقی  مانظا دمانگداری های اناازهکظا. در مقابل استفاده از روشولی حضور آنها در رونا عملکرد موتور اختل ایجاد می

آورد کامل نبوده و تظهدا بدرای یدك دور مشدخص دها.  البته این دستمیمزاحمت کمتری ایجاد کرده و نتایج خوبی نیز نشان 

 شود. دها با افزایش دور نیز دما زیاد میها نشان میباست آماه است چرا که آزمایش

شارکی و همکاران، شبکة عوبی اامع دیگری به مظمور اعتم خطر اولیه برای دو عیب نشتی دریچدة دود  2000در سال 

تزریق سوخت را طراحی کردنا. در این طرح یك حسگر تغییرات فشار استوانه را در دورهای مختلدف تحدت ایدن و نشتی نازل 

 ها به مظمور آموزش شبکة عوبی استفاده گردیا. گیری کرد و از این دادهشرای  و شرای  سال  اناازه

                                                           
1 Lonballe 

2 Sletmo 

3 CYLDET-CM 

4 Tjong 

5 Jones and Li 

6 Yin 

7 Jiang 

8 Condition Monitoring and Fault Diagnosis 

9 Chenxing 

10 Intellingent Information Fusion 
11 Jacobo Porteiro 
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را مرور کردندا. در مرحلدة اول عیدوب های رایج در پایش وضعیت موتور دیزل [، برخی روش9در همین سال اونز و لی]

   های قارتمظاتعاادی از روش. رایج، ساز و کارهای خرابی و اثرات مورد انتمار آنان روی عملکرد موتور دیزل ختصه برداری شا

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 [.12افزایش دمای مجرای خروای دود با افزایش بار موتور] -1شکل 

 

و روش پدایش  )2KBMED(یابی موتور کشتی ، سامانة دانش محور برای عیب1)DEFD(یابی مانظا عیب یابی موتور دیزل عیب

مورد ارزیابی قرار گرفتظا. در نهایت مشداهاه گردیدا کده چدون  )3CPMPS(وضعیت و کارایی و سامانة پیشگیرانة موتور دیزل 

یدابی دشدوار های محاسباتی به مظمور عیبات غیرخطی دارد بکار بردن مالموتور دیزل دارای پیچیاگی زیادی است و مشخو

یدابی هوشدمظا موتدور نقدش مدوثری کظدا، در عیدبخواها بود. و چون سامانة شبکة عوبی بر اساب رفتار مغز انسان عمل می

 خواها داشت.

شاه است. مزیت اسدتفاده از ایدن روش در این طرح با استفاده از روش دمانگاری به پایش وضعیت موتور بظزیظی پرداخته 

آورد. همچظین در این طرح عتوه بر بررسی اثدر بدار و واود نمیعام تماب حسگر با موتور است که در عملکرد آن مزاحمتی به

 سرعت موتور بر دمای مجراهای خروای دود، دمای استاناارد به ازای دور و بار مشخص تعیین شاه است. به عبارت دیگر، با در

اختیار داشتن دمای استاناارد برای دور و بار مشخص، می توان با اناازه گیری دما از میزان سدتمت موتدور اطتعدات مظاسدبی 

 باست آورد.

 

 هامواد و روش -1
-خودرو )ایپکو( بدا اسدتفاده از دادهآزمایش یافتن بار در اتاق آزمون موتور در آزمایشگاه موتور مرکز تحقیقات موتور ایران

ای، دارای حج  استوانه 4های دمای مجراهای خروای دود و دور موتور روی موتور خودروی بظزیظی انجام شا. این موتور از نوع 

باشا. همچظین دور موتدور متر مینیوتن 113بار، حااکثر گشتاور  11متر مکعب، حااکثر فشار سیلظار سانتی 1400 4اابجایی

نمایی  2د.د.د. است. در شکل شمارة  3100در دقیقه )د.د.د( و در بیشترین مقاار گشتاور، دور  110آن در حالت عملکرد دراا 

 شود.از این موتور مشاهاه می

                                                           
1 Diesel Engine Fault Diagnosis 

2 Knowledge-Based system for Marine Engine Diagnosis 

3 Condition/Performance Monitoring and Predictive System for Diesel Engine 
4 Displacement 
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 نمایی از موتور بظزیظی مورد آزمایش -2شکل

گیری و ثبت گردیا. بدا از فاصلة حاود نی  متری اناازه 1تكدمای مجراهای خروای دود  توس  دوربین لیزری مال ری

 71/0تواه به ایظکه مکانیزم عملکرد این نوع دماسظج مادون قرمز است مقاار ضریب تشعشع به کمك دماسظج تماسدی مقداار 

گیری و رسیان به دقت مطلوب، انداازه گیدری دمدا بدرای هریدك از لحاظ شا. برای در نمر گرفتن عام قطعیت ناشی از اناازه

گیری لحداظ فت تا در نتایج این آزمایش خطای ناشی از تغییر اناك محل اناازهنقطه انجام گر 4یا  3مجراهای خروای دود در 

 شود. همچظین مقادیر دور موتور نیز در محل آزمایش ثبت گردیا. 

آمداه  1آزمایش به مظمور در نمر گرفتن همة حاالت ممکن طراحی شا که شرح آن در اداول شدمارة  21در این طرح 

ذخیره بر دقیقه ثبدت شدانا و  60ثانیه با نرخ  30بوط به بار موتور و دور موتور در هر آزمایش است. شایان ذکر است مقادیر مر

 ها هستظا.مشاهاه می شونا میانگین آن 1مقادیری که در ااول شمارة 
 

 هادور موتور برای هریك از آزمایشو  مقادیر بار موتور -1ااول 
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1 22.2 2000 15 89.4 3000 

2 22.0 2500 16 88.9 3500 

3 22.8 3000 17 88.3 2000 

4 22.1 3500 18 95.2 2500 

5 44.1 2000 19 97.7 3000 

6 44.7 2500 20 100.3 3500 

7 44.4 3000 21 88.0 2000 

8 44.6 3500 22 94.7 2500 

9 66.7 2000 23 97.0 3000 

10 65.4 2500 24 101.0 3500 

11 66.7 3000 25 90.6 2000 

12 66.7 3500 26 98.6 2500 

13 88.7 2000 27 100.6 3000 

14 89.1 2500 28 103.4 3500 

 

                                                           
1 Reyteck 
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 نتايج و بحث -4
نشان داده شاه است. همدانطور  2هر یك از رابطه بین دو متغیر در ااول  pمقادیر ضرایب همبستگی پیرسون و پارامتر 

در سط  احتمال   (P-Value<0.01) که متحمه می شود، بین دور، بار و دما همبستگی مستقی  )بزرگتر از صفر (و معظی داری

یك درصا واود دارد. همچظین بین دو و بار همبستگی معظی داری واود ناارد. بظدابراین مدی تدوان مدال رگرسدیون بدین دو 

 بار و دور و نیز پارامتر وابسته دما خروای دود پیاا کرد. پارامتر مستقل

داده هدای آزمایشدگاهی شدامل دراده آزادی، مجمدوع مربعدات، میدانگین مجمدوع  ( ANOVAنتایج تجزیه واریانس) 

 = P-valueارائه شاه است. مقاار  3هر یك از مظابع تغییرات مال رگرسیون در ااول  pو نیز مقادیر  Fمربعات، مقاار آماره 

برای مال رگرسیون نشان دادهظاه آن است که رابطه معظی داری بین دمای خروای دود و دو پارامتر بار و دور موتدور  0.000

2برای هدر یدك از اادزاد مدال ) pمقادیر پارامتر  واود دارد. 2

1 2 1 2 1 2, , , ,x x x x x x  مدی باشدا، لداا اثدرات  01/0( کدوچکتر از

1مستقی ) 2,x x(اثرات متقابل ،)1 2x x(و همچظین اثرات توان دوم )2 2

1 2,x x ) دو پارامتر بار و دور موتور در سط  احتمدال یدك

  درصا معظی دار می باشظا. 

 

 
 وای دودمقادیر ضرایب همبستگی و آزمون معظی داری بین سه پارمتر دور، بار و دمای خر -2ااول

 2x rpm  1 .x N m 
  

 +0.071 r  2x rpm  

 0.718 P-Value  

+0.611 +0.789 r ( )T C 

0.001 0.000 P-Value  

 
 ود موتور( مال رگرسیون به مظمور برازش دمای خروای دANOVAتجزیه واریانس ) -3ااول

 

 

نتایج نشان می دها که سه   نشان داده شاه است. 3سه  تاثیر هر یك از عامل های مال رگرسیون و خطا در شکل 

درصا از تغییرات کل  20/77درصا(. در مقابل  1/0تغییرات عامل دما بسیار ناچیز است)خطای مال رگرسیون در مقابل کل 

درصا از تغییرات دما ناشی از واود عامل بار و دور به 17/30و  17/62وابسته به عامل های مال می باشا. بطوریکه به ترتیب  

ه اثرات متقابل و توان دوم عامل های بار و دور هستظا درصا از تغییرات کل وابسته ب 13/6شکل اثرات مستقی  می باشظا. تظها 

(، لاا نمی توان آنها را از مال حاف کرد. با در 3و از آنجاکه ضرایب آنها در سط  احتمال یك درصا معظی دار شاه انا)ااول

P-Value F-Value MS SS DF مظبع تغییرات 

 مال 5 103543 20708.6 545.30 0.000

0.000 299.88 64912 64912 1 
1x  

0.000 60.39 32241 32241 1 
2x  

0.000 96.00 4640 4640 1 
1 2x x  

0.000 17.65 799 799 1 2

1x  

0.000 25.06 952 952 1 2

2x 

 خطا 22 835 38  

 کل 27 104379   
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و بار به شکل  نمر گرفتن نتایج حاصل شاه مال رگرسیونی بین دمای خروای دود و دو پارامتر عملکردی موتور شامل دور

 خواها شا. (1رابطه )

(1)                     2 2

1 2 1 2 1 289.8 5.465 0.2021 0.000393 0.02159 0.00002T x x x x x x       

2( و ضریب تبیین توحی  شاه)2Rمقادیر معیارهای ارزیابی مال شامل ضریب تبیین) 

adjR درصا می  100( نزدیك به

بسیار کوچك و در حا   (MAPE( و متوس  درصا قار مطلق خطا)RMSEات خطا)باشا و همچظین  متوس  ریشه مربع

قابل قبول می باشا. بظابراین تخمین دمای خروای دود به کمك مال رگرسیونی بر حسب دو و بار موتور قابل اطمیظان خواها 

 بود.

تغییرات خطای پیش بیظی دما  از ( نشان می دها. دامظه 1نموار نرمال و پراکظاگی خطاهای مال رگرسیونی)رابطه 3شکل 

متغیر است. قرار گرفتن خطاها حول محور قطری در نمودار نرمال خطا، فرض نرمال بودن آنها را توایق می کظا.  2تا  -2

همچظین الگوی پراکظاگی خطا ها در مقابل مقادیر برازش شاه نشان دهظاه توادفی بودن خطا و نیز یکظواختی واریانس آنها 

 ( معتبر می باشظا.2بظابراین نتایج تجزیه واریانس)ااول  می باشا.

 

 

 
 ( هر یك از عامل های مال و خطاPCسه  تاثیر) -3شکل

 

 مقادیر معیارهای ارزیابی مال رگرسیون -4ااول

(%)MAPE  RMSE  
2

adjR  2R  

13/0 41/1 %71/77 %77/77 
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 (b(، توزیع خطاها در مقابل مقادیر برازش شاه)aمودار نرمال بودن توزیع خطا)ن -3شکل

 

رابطه تغییرات دمای خروای دود برحسب تغییرات دور و بار موتور نشان می دها. همانطور که دیاه می شود، هر چه ، 4شکل

، به ازای ترکیب های مختلف از دور و بار ه  3نیز رونا افزایشی دارد. همچظین مطابق شکل دور و بار موتور زیاد می شود دما 

 دما واود دارنا. 

 

 

 

 
 تغییرات دما بر حسب دور و بار -4شکل

 

 نتیجه گیری -5
مجراهای  داشتن سایر متغیرها، به بررسی اثر بار و دور بر دمایهای موتور و با ثابت نگهدر این طرح با اارای آزمایش

نشان  مال رگرسیونییابا. سپس با استفاده از خروای دود پرداخته شا و اثبات شا با افزایش بار و دور دمای آنها افزایش می

عام تحقق همزمان این سه متغیر می توانا نشان  داده شا که به ازای دور و بار مشخص، دمای استانااردی واود دارد که

مای قبل گیری دبا استفاده از اناازه عام ستمت موتوراشا. این نکته راهکاری اایا در تشخیص دهظاه شرای  ناسال  موتور ب

 شود.از واکظشگر محسوب می

 

 تشکر و قدردانی
ها دانظا از شرکت محترم تحقیقات موتور ایپکو به اهت فراه  نمودن زمیظه انجام آزمایشنویسظاگان این مقاله بر خود الزم می

 ها تشکر و قاردانی نمایظا.ترم پویا گستر موعود به اهت در اختیار قرار دادن تجهیزات مورد نیاز برای آزمایشو از شرکت مح
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