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چکیده
 ضرورت ایجاد شده است که خودروسازان به ساخت خودروهایی با حداقل آالیندگی مبادرت ورزندد لدذا،با توجه به افزایش آلودگیهای زیست محیطی
 سنسور اکسیژن و غیره در خودرو رو به افزایش است عوامدل مدو ر در کداهش،EGR  سیستم،استفاده از تجهیزات کنترل آالیندگی مانند کاتالیست
 سیستم سوخترسانی و سیستم جرقهزنی خودرو است در این پژوهش بررسیها پیرامون،گازهای مخرب خروجی خودرو شامل سیستمهای داخلی موتور
 بر روی گازهای خروجی خودرو انجام گرفته است این بررسی بر روی شش خودرو(سه خدودرو سدالم و،)تا یر استفاده از وایرهای بهینه(با مقاومت صفر
CO2 ،HC ،CO  سوخترسانی و جرقهزنی) انجام گرفته و پارامترهای خروجی در تست آالیندگی شامل،سه خودرو با عیوبی در سیستمهای موتوری
 وHC ،CO  استفاده از وایرهای بهینه در خودروهای سالم باعث کاهش، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است برطبق بررسیهای انجام شدهO2 و
 در این خودروها افزایش داشته است که این مورد بر بهبود استفاده از این سیستم صحه می گذارد ازCO2  می شود این درحالی است که پارامترO2
 میتواند کمک بسیاری به کاهش آالینده های زیستمحیطی نماید، ضمن اینکه احتراق کاملتری را بهوجود میآورد،اینرو استفاده از وایرهای بهینه
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Research on the effect of using optimal wires in car ignition system on its
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Abstract
Due to the increase in environmental pollution, it has become necessary for car manufacturers to build
cars with minimal pollution. Therefore, the use of pollution control equipment such as catalysts, EGR
system, oxygen sensors, etc. in the car is increasing. Factors influencing the reduction of car exhaust
emissions include the engine's internal systems, the fuel system and the car's ignition system. In this
research, studies have been conducted on the effect of using optimal wires (with zero resistance) on
vehicle exhaust gases. This study was performed on six vehicles (three healthy vehicles and three
vehicles with defects in engine, fuel and ignition systems) and the output parameters in the pollution
test including CO, HC, CO2 and O2 were analyzed. According to studies, the use of optimal wires in
healthy vehicles reduces CO, HC and O2. However, the CO2 parameter in these cars has increased,
which confirms the improvement in the use of this type of wire. Therefore, the use of optimal wires,
while creating a more complete combustion, can help a lot to reduce environmental pollution.
Keywords
“Pollution”, “Oxygen”, “Car”, “Environment”, “Wire”
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 -1مقدمه

انسان و محیط زیست به شدت در خطر قرار گرفته است بر طبق طبقه

کاهش منابع سوختهای فسیلی از یک طرف و افزایش آلدودگیهدای

بندی انجام شده ،در شهرهای بزرگ ،وسایل نقلیه با سوخت های نفتی

زیستمحیطی از طرف دیگر باعث شده اسدت کده همدواره اسدتفاده از

با بیش از  80درصد آلودگی هوا ،بیشترین میزان آلوده کردن هوا را بده

تکنولوژیهای جدیدد در راسدتای کداهش مردرف سدوخت و کنتدرل

خود اختراص داده اند( )Tyler et al. 2011لذا همواره مهندسان

آالیندگی در خودروها بیشتر مورد توجه طراحان قرا گیرد ( Meanzo

برای کاهش آالیندگی در تالشند ،راه های ایده آلی برای دسدت یدابی

،)Sher and Bar-Kohany 2002( ،)and Peng, 2000

به این موضوع بیایند که اقتراد سوختی یکی از آن راه هدا مدی باشدد

(Ghazal ( ،)Kan et al. 2018( ،)Negaya et al. 2006

اقتراد سوختی شامل صرفه جویی در مررف سوخت بوده و این مسئله

( ،)and Dado, 2013کرمدددی و همکددداران )1395 ،شدددر و

باعث تولید کمتر گاز های مخرب خروجی اگزوز می شود میزان تولیدد

بارکوهانی( )2002بهینهسازی زمانبنددی متغیدر سدوپا را بدرای بده

گاز های مخرب و مررف سوخت با یکدیگر ارتباط نزدیک دارندد کده

حداکثر رساندن عملکرد یک موتور  SIمورد بررسی قرار دادهاند آنها

این رابطه همواره تحدت تدا یر طراحدی سیسدتم احتراقدی موتدور مدی

عملکرد یک موتور تجاری اشتعال جرقه ای ،که دارای سیستم زمدان-

باشد( )Watson et al. 1988در ایدن پدژوهش در ابتددا سیسدتم

بندی متغیر سوپا است ،را بررسی کردند این محققدان بهیندهسدازی

سوخت رسانی خودرو تشدریح شدده اسدت در مرحلده بعدد بدا معرفدی

سوپا ها را در زمان باز بودن هر دو سوپا و همچنین زمانبندی باز و

وایرهای بهینه در سیستم سوخت رسانی ،تا یر استفاده از این وایر ها در

بسته شدن آن را مورد بررسی قرار داده و در نهایت اعالم کردهاند که با

آالیندگی های خروجی ،بر روی شش خودرو مورد تجزیه و تحلیل قرار

استفاده از سیستم زمانبندی متغیر سوپا  ،حداکثر گشتاور در سرعت-

گرفته است

های پایین تر موتور رخ میدهد همچنین با اسدتفاده از ایدن سیسدتم،

 -2سیستم جرقه زنی در خودرو

انتشار گاز  COو  NOxبهبود یافته و به طرز قابل قبولی از افدزایش

فرایند احتراق در موتور های اشتعال  -جرقه ای ،توسط جرقه ای که در

آن جلوگیری شده است عالوه بر آن گشدتاور موتدور و مردرف ویدژه

داخل سیلندر زده می شود ،شروع میشود برای ایجداد ایدن جرقده ،از

ترمزی نیز بهبود یافته است .کان و همکاران ( )2018بر روی مطالعده

قطعاتی همچون کویل و دلکو ،وایر و شمع ،که از اجزای سیستم جرقه

مررف سوخت و آالینده های تولید شده از خودروها توسدط اطالعدات

زنی می باشند ،استفاده می شود در خودرو هایی با تکنولدوژی قددیمی

بت شده از سیستم GPSتحقیق و پژوهش کرده اند ایدن محققدان

جرقه زنی ،از ابتدایی ترین تکنولوژی این سیستم ،کده شدامل دلکدو و

بیان داشتند که مررف سوخت و آلودگی ناشی از آن ،تا یر مستقیم بدر

کویل بوده ،بهره می بردند با پیشرفت تکنولوژی این سیستم جای خود

روی سالمتی انسانها دارد لذا داشتن اطالعات کافی در راستای تعیدین

را بدده کوی دل هددای دوبددل داد کدده دسددتور جرقدده را از واحددد کنتددرل

میزان مررف و آلودگی خودروها تا مقدار زیادی می تواند بدر سدالمت

الکترونیکی ) (ECUخودرو دریافت کرده و از طریق وایر ،جرقه را به

جامعه تا یر داشته باشد آنها تحقیقات خود را برای مردرف سدوخت و

شمع ها منتقل می کند امروز بعضی از خودرو ها برای هر یک از شمع

میزان آلودگی تولید شده در زمان گرم و سدرد(زمان اسدتارت) بدر روی

ها از یک کویل به صورت جداگانه استفاده می کنندد در ایدن سیسدتم

خودرو انجام داده اند آنها پژوهش خود را بدرای در حالدت هدا حرکدت

دیگر از وایر مرسوم استفاده نشده و کویل به صورت مسدتقیم بدر روی

خودرو و در جا کار کردن ،انجام داده و در نهایت با اعالم اینکه مطالعه

شمع قرار می گیرد و از یک وایر بسیار کوتاه روی کوئل اسدتفاده مدی

آن ها نتایج شفافی را بین مررف سوخت و فعالیت ماشین خودرو ارائه

شود[ ]9دلکو و کوئل وظیفه تولید و تقسیم برق و جرقده مدورد نیداز را

داده است ،دقت کار خود را  88.6درصدد اعدالم داشدته اندد .مجتبدی

دارند ولتاژ ابتدایی حدود  12ولت بوده و کار کوئل این است کده ولتداژ

کرمی و همکاران ( )1395بر روی استفاده از سیستم زمان بندی متغیدر

برق را باال ببرد تا برای ایجاد جرقه توسط شمع مناسب باشد برق بعدد

بر روی موتور  TU5تحقیق کرده اند آن ها با بیان اینکده اسدتفاده از

از کوئل وارد دلکو میشود دلکو کار تقسیم برق به شمعها و همچندین

سیستم زمان بندی متغیر سوپا می تواند باعث کاهش مررف سوخت

زمانبندددی ایجدداد جرقدده در شددمع را برعهددده دارد در اتومبیلهددای

شود ،عملکرد آن را در کاهش آالینده های زیست محیطی بسیار مفیدد

انژکتوری این کار توسط واحد کنتدرل الکترونیکدی خدودرو یدا همدان

دانسته اند این محققان در نهایت اعالم کردند که اسدتفاده از سیسدتم

 ECUانجام میشود سپس جریان برق ایجاد شده از طریدق وایرهدا

زمان بندی متغیر سدوپا  ،بدر روی موتدور  ،TU5کده دارای کداربرد

به شمع میرسد و جرقه زده میشود تا عمل احتدراق در موتدور انجدام

وسیعی در خودروهای داخلی می باشد ،می تواند بسیار مفید بوده و نوید

شود لذا وایر های خودرو به عنوان عاملی مهم در انتقال برق کوئل بده

این موضوع وجود دارد که بهره وری از این سیسدتم ندوین خدودرو ،در

شمع ها محسوب می شوند مقاومت داخلی نباید از  5کیلو اهم بیشدتر

حفظ منابع سوخت های فسیلی و کاهش آلودگی های محدیط زیسدت،

باشد افزایش مقاومت باعث می شود که کیفیت ارسال برق به شمع ها

تا یر به سزایی را به همراه خواهد داشت .با توجده بده افدزایش مدداوم

و به تناسب آن جرقه ایجاد شده ضعیف تر گردد در شکل  1نمدایی از

وسایل نقلیه موتوری و همچنین افزایش بی رویه آالینده هدا ،سدالمت

وایر متداول مورد استفاده در خودرو ها نشان داده شده است.

3384

مطالعات علوم محیط زیست  ،دوره ششم  ،شماره اول  ،فصل بهار  ،سال  ،1400صفحه 3389-3383
 -3وایرهای بهینه

 -4تاثیر وایرهای بهینه بر روی آالیندگی
برای تعیین میزان تا یر استفاده از وایرهای بهینه بر روی میزان
آالیندگی خودرو ،از میان خودروهای داخلی شش خودرو انتخاب
شده است برای تفهیم بهتر تا یر این نوع وایر ها بر روی خودرو،
سه خودرو از شش خودرو انتخابی ،دارای ایراد در سیستم سوخت
رسانی ،جرقه یا موتوری بوده اند سه خودروی دیگر سالم و بدون
ایراد بوده و قطعات مختلف دارای سالمت کامل بوده اند جدول
 1مشخرات کامل خودروها انتخابی را با ذکر نوع ایراد آنها و
دیگر مشخرات فنی نشان می دهد در مرحله بعد ،وایر های
بهینه بر روی این خودروها نرب شده و توسط دستگاه تست پنج
گاز با مدل  [10] AIRREX HG-550آالینده های خروجی
آن مورد ارزیابی قرار گرفته است شکل  3نمایی از نرب وایر ها
بر روی خودرو پراید را نشان می دهد در کلیه خودروهای تحت
آزمایش تست  5گاز یکبار با وایر های معمولی و در مرحله دوم با
وایرهای بهینه انجام گرفته شده و مقادیر آن مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفته است مقدار  CO2دود خروجی در حالت بعد از نرب
وایر های بهینه ،در تمام خودروها یا ابت بوده و یا افزایش داشته
است که این مهم بدان معنی است که استفاده از وایر های بهینه
در بیشتر اوقات مسبب احتراق کامل تری درون سیلندر می باشد
همچنین مقدار  O2نیز در تمام خودروها کاهش داشته است یعنی
اکسیژن بیشتری در فرآیند احتراق شرکت کرده و احتراق کامل
تری را به وجود آورده است شکل  4و  5نمودار تغییرات پارامتر
 CO2و  O2در خودروهای مطالعاتی ،در حالت استفاده از وایر
بهینه و بدون استفاده از آن را نشان می دهد

با توجه به استفاده از وایرهای بهینه و آنالیز آالیندگی خودرو با استفاده
از این وایرها ،در این قسمت توضیحاتی پیرامون این ندوع وایرهدا داده
شده است جنس هسته ی مرکزی وایر های بهینه شده اصوال از مس،
فوالد می باشند که رسانایی باال و کمتدرین مقاومدت را دارندد بدرای
عایق نمودن هسته ی مرکزی این وایرها از لوله های سیلیکونی با قطر
های حداقل  8میلیمتر و باالتر استفاده می کنند وایر مورد استفاده در
این تست دارای هسته ی مرکزی ای از جنس فوالد که دارای مقاومت
صفر می باشند و با الیه  8میلیمتری از جدنس سدیلیکون عدایق شدده
است وایر های مورد استفاده به علت دارا بودن پایین ترین مقاومت می
توانند همان مقدار جریان تولید شده در کویل را بددون کداهش مقددار
جریان به شمع ها منتقل کنند این فرایند باعث جرقده ای بده مراتدب
قوی تر نسبت به وایر معمولی و درنتیجه احتراق کامدل تدر در سدیلندر
می شود توسط مولتی متر دیجیتال مقدار مقاومت وایرها اندازه گیدری
شده است که در شکل  2مقدار این مقاومت قابل رویت است

شکل  . 1نمایی از وایر متداول مورد استفاده در خودروها( Federal
)mogul spark plugs

شکل  .2نمایی از مقاومت وایرهای بهینه مورد استفاده در این پژوهش
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جدول  .1مشخصات خودروهای مطالعاتی

خودرو

پراید

پژو روا

تیبا

پراید

ریو

پژو 405

سال تولید

1382

1389

1396

1396

1386

1397

استاندارد آالیندگی

Euro 1
تکسوز

Euro 2
دوگانه کارخانه CNG

Euro 4
تکسوز

Euro 4
تکسوز

Euro 3
تکسوز

Euro 4
تکسوز

سیستم سوخت رسانی

انژکتور

انژکتور

انژکتور

انژکتور

انژکتور

انژکتور

وضعیت موتوری

خراب و دارای ایراد

خراب و دارای ایراد

خراب و دارای ایراد

سالم و بدون
ایراد

سالم و بدون
ایراد

سالم و بدون ایراد

وضعیت سیستم

خراب و ایراد در
شمع

خراب و ایراد در انژکتور ها

خراب و ایراد در کوئل

سالم

سالم

سالم

وضعیت سنسور ها

سالم و بدون خطا

خراب و دارای چندین خطا

سالم و بدون خطا

شمع

شمع معمولی با
کارکرد باال

ضعیف

شمع سوزنی و سالم

نوع سوخت

سوخت رسانی

سالم و بدون سالم و بدون
خطا
خطا
شمع معمولی شمع معمولی
و سالم
و سالم

سالم و بدون خطا
شمع سوزنی و
سالم

سنسور اکسیژن دوم

ندارد

ندارد

دارد ولی دستی خاموش
شده است

دارد و سالم

دارد و سالم

دارد و سالم

کاتالیزور

ندارد

دارد ولی کارکرد  300هزار
کیلومتر است و خراب است

ندارد

دارد

دارد

دارد

نوع سیستم جرقه

دلکو

کویل دوبل

کویل دوبل

کویل دوبل

کویل دوبل

کویل دوبل

سرویس های دوره ای

انجام نشده است

انجام نشده است

انجام شده است

انجام شده
است

انجام شده
است

انجام شده است

شکل  .3نمایی از قبل و بعد از نصب وایرهای بهینه بر روی خودرو پراید
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شکل  .4نمودار تاثیر استفاده از وایر های بهینه بر روی پارامتر CO2

داشته است شکل  6و  7نمودار تغییرات گازهای  COو  HCدر
خودروهای مطالعاتی ،در حالت استفاده از وایر بهینه و بدون استفاده از
آن را نشان می دهد

بررسی های صورت گرفته بر روی دو گاز خطرناک  COو  ،HCنشان
دهنده کاهش مقادیر این پارامترها در خودروهای بدون ایراد می باشند
یعنی مقادیر این دو گاز در خودروهای پراید( ،)1396ریو و پژو  405که
از نظر سالمت تجهیزات ،در وضعیت مطلوبی به سر می برند ،کاهش

شکل  .5نمودار تاثیر استفاده از وایر های بهینه بر روی پارامتر O2

شکل  .6نمودار تاثیر استفاده از وایر های بهینه بر روی پارامتر CO
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شکل  .7نمودار تاثیر استفاده از وایر های بهینه بر روی پارامتر HC

کاهش گازهای آالینده  COو  HCنیز در زمان استفاده از وایرهای
بهینه در خودروهای سالم کامال مشهود بوده است به گونه ای که
میانگین کاهش  COدر خودروهای سالم حدود  60درصد به دست
آمده است بررسی های انجام شده بر روی پارامتر  HCنیز نشان می
دهد که حداقل کاهش این پارامتر مربوط به خودرو پراید (مدل )1396
و به مقدار  21درصد بوده است این در حالی است که بیشترین مقدار
کاهش این گاز آالینده مربوط به خودرو پژو ( 405مدل  )1397ارزیابی
شده است تغییرات غیرعادی گازهای آالینده در خودروهای دارای
ایرادات فنی کامال معقول می باشد زیرا ایرادات این خودروها در بخش
های موتوری ،جرقه و سوخت رسانی بوده که تا یر مستقیم بر روی
کیفیت احتراق دارد لذا استفاده از این نوع وایر بر روی خودروهایی با
نقص فنی توصیه نمی شود اما تا یر باالی استفاده از وایرهای بهینه بر
روی خودروهای سالم ،می تواند ضرورت تحقیق های بیشتر بر روی
این قطعه را افزایش دهد همچنین افزایش شتاب و کاهش مررف
سوخت نیز که توسط کاربران این وسایل نقلیه گزارش شده است می
تواند در تحقیق هایی آتی مورد مطالعه قرار گیرد لذا در حالت کلی می
توان نتیجه گرفت که استفاده از وایر بهینه با کاهش مقدار آالیندگی
های زیست محیطی ،می تواند به داشتن هوای پاک کمک زیادی
نماید

با توجه به بررسی های انجام گرفته در خودروهای پراید(مدل ،)1382
روا سال و تیبا ،که از لحاظ فنی دارای شرایط ایده آل نبودند ،استفاده از
وایرهای بهینه ،تغییرات چشم گیری در آالینده های مخرب مشاهده
نشده است و در مواردی ،افزایش آالیندگی در این خودرو ها بت شده
است البته بر طبق نظر کاربران خودروهای مطالعاتی ،بعد از نرب
وایرهای بهینه ،افزایش شتاب و کاهش مررف سوخت به شکل
محسوس در تمامی خودرو ها مشاهده شده است

 -5نتیجهگیری و جمع بندی
با توجه به افزایش بی رویه آالینده های زیست محیطی ضرورت
تحقیق بر روی عوامل مو ر بر کاهش این پارمترها بسیار زیاد بوده
است این در حالی است که خودروها به عنوان یکی از عوامل مهم در
تولید آالیندگی محسوب می شوند در این پژوهش استفاده از وایرهای
بهینه بر روی شش خودرو جهت بررسی آالینده های خروجی آن
پیشنهاد شده است در میان خودروهای مطالعاتی سه خودرو با ایراد در
نظر گرفته شده و سه خودرو عاری از هرگونه ایراد انتخاب شده اند
آزمایش ها توسط دستگاه تست پنج گاز مدل AIRREX HG-
 550انجام گرفته است برطبق بررسی های انجام گرفته مقدار پارامتر
 O2در تمامی موارد کاهش داشته است این موضوع نشان دهنده
احتراق کامل تر می باشد افزایش پارامتر  CO2در اکثر موارد نیز می
تواند تایید کننده تا یر مثبت استفاده از این وایر ها باشد از طرف دیگر
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