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  چکیده

ه خودروسازان به ساخت خودروهایی با حداقل آالیندگی مبادرت ورزندد  لدذا های زیست محیطی، ضرورت ایجاد شده است کبا توجه به افزایش آلودگی
عوامدل مدو ر در کداهش در خودرو رو به افزایش است    ، سنسور اکسیژن و غیرهEGRاستفاده از تجهیزات کنترل آالیندگی مانند کاتالیست، سیستم 

ا پیرامون هاین پژوهش بررسیدر زنی خودرو است  رسانی و سیستم جرقهتهای داخلی موتور، سیستم سوخهای مخرب خروجی خودرو شامل سیستمگاز
های خروجی خودرو انجام گرفته است  این بررسی بر روی شش خودرو)سه خدودرو سدالم و هینه)با مقاومت صفر(، بر روی گازهای بتا یر استفاده از وایر

 CO ،HC ،2COنی( انجام گرفته و پارامترهای خروجی در تست آالیندگی شامل زرسانی و جرقههای موتوری، سوختعیوبی در سیستم اسه خودرو ب
و  CO ،HCهای بهینه در خودروهای سالم باعث کاهش استفاده از وایر ،شدههای انجام جزیه و تحلیل قرار گرفته است  برطبق بررسیمورد ت  2Oو 

2O  2حالی است که پارامتر می شود  این درCO از   که این مورد بر بهبود استفاده از این سیستم صحه می گذارد است  زایش داشتهدر این خودروها اف
 محیطی نماید ه های زیستتواند کمک بسیاری به کاهش آالیندآورد، میوجود میتری را بهحتراق کاملا ضمن اینکه ،بهینههای استفاده از وایر رواین
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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. 
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  مقدمه -1

 هداییآلدودگ شیطرف و افزا کیاز  یلیفس هایکاهش منابع سوخت

باعث شده اسدت کده همدواره اسدتفاده از  گریاز طرف د یطمحیستیز

کداهش مردرف سدوخت و کنتدرل  یدر راسدتا دیدجد هاییتکنولوژ

 Meanzo) ردیمورد توجه طراحان قرا گ شتریدر خودروها ب یندگیآال

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

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

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

بده  یسدوپا  را بدرا ریدمتغ بنددیزمان سازینهیبه( 2002)یبارکوهان

 هاآن  اندقرار داده یمورد بررس SI موتور کیحداکثر رساندن عملکرد 

-زمدان ستمیس یکه دارا ،یاشتعال جرقه ا یجارموتور ت کی عملکرد

 سدازیندهیمحققدان به نیکردند  ا یسوپا  است، را بررس ریمتغ بندی

باز و  بندیزمان نهمچنی و سوپا  دو هر بودن باز زمان در را هاسوپا 

 با که انداعالم کرده تیقرار داده و در نها یبسته شدن آن را مورد بررس

-سوپا ، حداکثر گشتاور در سرعت ریمتغ بندیزمان ستمسی از استفاده

 سدتم،یس نیدبا اسدتفاده از ا نی  همچندهدیتر موتور رخ م نییپا های

 شیاز افدزا یو به طرز قابل قبول افتهیبهبود  NOx و CO زانتشار گا

 ژهیدشده است  عالوه بر آن گشدتاور موتدور و مردرف و یریآن جلوگ

مطالعده  ی( بر رو2018) مکارانو ه کان .است افتهیبهبود  زین یترمز

شده از خودروها توسدط اطالعدات  دیتول یها ندهیمررف سوخت و آال

محققدان  نیدو پژوهش کرده اند  ا قیتحقGPS  ستمی بت شده از س

بدر  میمستق ریاز آن، تا  یناش یداشتند که مررف سوخت و آلودگ انیب

 نیدیتع یاستادر ر یکاف تانسانها دارد  لذا داشتن اطالعا یسالمت یرو

تواند بدر سدالمت  یم یادیخودروها تا مقدار ز یمررف و آلودگ زانیم

مردرف سدوخت و  یخود را برا قاتیداشته باشد  آنها تحق ریجامعه تا 

 یشده در زمان گرم و سدرد)زمان اسدتارت( بدر رو دیتول یآلودگ زانیم

هدا حرکدت  لدتدر حا یخودرو انجام داده اند  آنها پژوهش خود را بدرا

مطالعه  نکهیبا اعالم ا تیخودرو و در جا کار کردن، انجام داده و در نها

خودرو ارائه  نیماش تیمررف سوخت و فعال نیرا ب یشفاف جیآن ها نتا

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

 ریدمتغ یزمان بند ستمیاستفاده از س ی( بر رو1395) و همکاران یکرم

اسدتفاده از  نکدهیا انیکرده اند  آن ها با ب قیتحق TU5 موتور یبر رو

تواند باعث کاهش مررف سوخت  یسوپا  م ریمتغ یزمان بند ستمیس

 دیدمف اریبس یطیمح ستیز یها ندهیشود، عملکرد آن را در کاهش آال

 سدتمیاعالم کردند که اسدتفاده از س تیمحققان در نها نیاند  ا هدانست

کداربرد  یکده دارا ،TU5 موتدور یسدوپا ، بدر رو ریمتغ یزمان بند

 دیبوده و نو دیمف اریتواند بس یباشد، م یم یداخل یدر خودروها یعیوس

خدودرو، در  نیندو سدتمیس نیاز ا یموضوع وجود دارد که بهره ور نیا

 سدت،یز طیمحد یها یو کاهش آلودگ یلیفس یهاحفظ منابع سوخت 

مدداوم  شیتوجده بده افدزا با .ترا به همراه خواهد داش ییبه سزا ریتا 

هدا، سدالمت  ندهیآال بی رویه شیافزا نیو همچن یموتور هینقل لیوسا

طبق طبقه بر به شدت در خطر قرار گرفته است   زیست طیانسان و مح

 ینفت یبا سوخت ها هینقل لیوسا ،بزرگ یهاانجام شده، در شهر یبند

را بده  هواده کردن آلو زانیم نیشتریهوا، ب یدرصد آلودگ 80از  شیبا ب

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

 یابیددسدت  یبرا یآل دهیا یدر تالشند، راه ها یندگیکاهش آال یبرا

باشدد   یاز آن راه هدا مد یکی یکه اقتراد سوخت ندیایموضوع ب نیبه ا

ه مسئل نیدر مررف سوخت بوده و ا ییشامل صرفه جو یاقتراد سوخت

 دیدتول زانیشود  م یاگزوز م یخروج ربمخ یکمتر گاز ها دیباعث تول

دارندد کده  کیارتباط نزد گریکدیمخرب و مررف سوخت با  یگاز ها

 یموتدور مد یاحتراقد سدتمیس یطراحد ریرابطه همواره تحدت تدا  نیا

 سدتمیپدژوهش در ابتددا س نیدا در ( Watson et al. 1988)باشد

 یاسدت  در مرحلده بعدد بدا معرفد شدده حیخودرو تشدر یانسسوخت ر

ها در  ریوا نیاستفاده از ا ریتا  ،یسوخت رسان ستمیدر س نهیبه یرهایوا

قرار  لیو تحل هیشش خودرو مورد تجز یبر رو ،یخروج یها یندگیآال

 گرفته است 

 سیستم جرقه زنی در خودرو -2

که در  یتوسط جرقه ا ،یجرقه ا -اشتعال  یاحتراق در موتور ها ندیفرا

جرقده، از  نیدا جدادیا ی  براشودیشود، شروع م یزده م لندریاخل سد

جرقه  ستمیس یکه از اجزا ،و شمع ریو دلکو، وا لیهمچون کو یقطعات

 یمیقدد یبا تکنولدوژ ییشود  در خودرو ها یاستفاده م ،باشند یم یزن

کده شدامل دلکدو و  ،ستمیس نیا یتکنولوژ نیتر ییاز ابتدا ،یجرقه زن

خود  یجا ستمیس نیا یتکنولوژ شرفتیبردند  با پ یهره مب ه،بود لیکو

واحددد کنتددرل دوبددل داد کدده دسددتور جرقدده را از  یهددا لیددرا بدده کو

جرقه را به  ،ریوا قیکرده و از طر افتیدرخودرو   (ECU)الکترونیکی

از شمع  کیهر  یاز خودرو ها برا ید  امروز بعضنک یشمع ها منتقل م

 سدتمیس نیددر ا  دندکن یانه استفاده مبه صورت جداگ لیکو کیها از 

 یبدر رو میبه صورت مسدتق لیو کومرسوم استفاده نشده  ریوااز  گرید

و از یک وایر بسیار کوتاه روی کوئل اسدتفاده مدی  ردیگ یشمع قرار م

را  ازیدبرق و جرقده مدورد ن میو تقس دیتول فهی[  دلکو و کوئل وظ9]شود

است کده ولتداژ  نیا ئلده و کار کوولت بو 12حدود  ییدارند  ولتاژ ابتدا

جرقه توسط شمع مناسب باشد  برق بعدد  جادیا یبرق را باال ببرد تا برا

 نیها و همچندبرق به شمع می  دلکو کار تقسشودیاز کوئل وارد دلکو م

 یهددالیجرقدده در شددمع را برعهددده دارد  در اتومب جددادیا یبندددزمان

 همدان ایدخدودرو  رونیکدیواحد کنتدرل الکتکار توسط  نیا یانژکتور

ECU  رهدایوا قیدشده از طر جادیبرق ا انی  سپس جرشودیانجام م 

تا عمل احتدراق در موتدور انجدام  شودیو جرقه زده م رسدیبه شمع م

مهم در انتقال برق کوئل بده  یخودرو به عنوان عامل یها ریشود  لذا وا

 شدتریاهم ب لویک 5از  دینبا یشوند  مقاومت داخل یشمع ها محسوب م

ارسال برق به شمع ها  تیفیشود که ک یباعث م اومتمق شیباشد  افزا

از  یینمدا 1شکل در تر گردد   فیشده ضع جادیو به تناسب آن جرقه ا

 .نشان داده شده است متداول مورد استفاده در خودرو ها ریوا
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 وایرهای بهینه -3 

ندگی خودرو با استفاده با توجه به استفاده از وایرهای بهینه و آنالیز آالی
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 

لیکونی با قطر عایق نمودن هسته ی مرکزی این وایرها از لوله های سی
میلیمتر و باالتر استفاده می کنند   وایر مورد استفاده در  8های حداقل 

این تست دارای هسته ی مرکزی ای از جنس فوالد که دارای مقاومت 
میلیمتری از جدنس سدیلیکون عدایق شدده  8صفر می باشند و با الیه 

اومت می است  وایر های مورد استفاده به علت دارا بودن پایین ترین مق
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 

 مقدار این مقاومت قابل رویت است  2ده است که در شکل ش

 
 Federal)متداول مورد استفاده در خودروها ریاز وا یی. نما 1 شکل

mogul spark plugs) 

 

 تاثیر وایرهای بهینه بر روی آالیندگی -4
برای تعیین میزان تا یر استفاده از وایرهای بهینه بر روی میزان 

از میان خودروهای داخلی شش خودرو انتخاب  ،آالیندگی خودرو
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 

وده اند  سه خودروی دیگر سالم و بدون رسانی، جرقه یا موتوری ب
ایراد بوده و قطعات مختلف دارای سالمت کامل بوده اند   جدول 

مشخرات کامل خودروها انتخابی را با ذکر نوع ایراد آنها و  1
در مرحله بعد، وایر های  دیگر مشخرات فنی نشان می دهد 

نج بهینه بر روی این خودروها نرب شده و توسط دستگاه تست پ

آالینده های خروجی  ]AIRREX HG-550 ]10گاز با مدل 
نمایی از نرب وایر ها  3آن مورد ارزیابی قرار گرفته است  شکل 
در کلیه خودروهای تحت بر روی خودرو پراید را نشان می دهد 

گاز یکبار با وایر های معمولی و در مرحله دوم با  5آزمایش تست 
و مقادیر آن مورد تجزیه و تحلیل وایرهای بهینه انجام گرفته شده 

دود خروجی در حالت بعد از نرب  2COقرار گرفته است  مقدار 
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 

ی باشد   در بیشتر اوقات مسبب احتراق کامل تری درون سیلندر م
نیز در تمام خودروها کاهش داشته است  یعنی  2Oهمچنین مقدار 

اکسیژن بیشتری در فرآیند احتراق شرکت کرده و احتراق کامل 
نمودار تغییرات پارامتر  5و  4تری را به وجود آورده است  شکل 

2CO  2وO  در خودروهای مطالعاتی، در حالت استفاده از وایر
 از آن را نشان می دهد بهینه و بدون استفاده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 در این پژوهش . نمایی از مقاومت وایرهای بهینه مورد استفاده2شکل 

 

 



3389-3383، صفحه 1400ول ، فصل بهار ، سال مطالعات علوم محیط زیست ، دوره ششم ، شماره ا  

3386 

 

. مشخصات خودروهای مطالعاتی1جدول 

 خودرو پراید پژو روا  تیبا پراید ریو  405پژو 

 سال تولید 1382 1389 1396 1396 1386 1397

Euro 4 Euro 3 Euro 4 Euro 4 Euro 2 Euro 1 استاندارد آالیندگی 

 نوع سوخت تکسوز CNGدوگانه کارخانه  تکسوز تکسوز تکسوز تکسوز

 سیستم سوخت رسانی انژکتور انژکتور انژکتور انژکتور انژکتور انژکتور

 سالم و بدون ایراد
سالم و بدون 

 ایراد
سالم و بدون 

 ایراد
 وضعیت موتوری خراب و دارای ایراد خراب و دارای ایراد خراب و دارای ایراد

 ژکتور هاخراب و ایراد در ان خراب و ایراد در کوئل سالم سالم سالم
خراب و ایراد در 

 شمع

وضعیت سیستم 

 سوخت رسانی

 سالم و بدون خطا
سالم و بدون 

 خطا
سالم و بدون 

 خطا
 وضعیت سنسور ها سالم و بدون خطا خراب و دارای چندین خطا سالم و بدون خطا

شمع سوزنی و 
 سالم

شمع معمولی 
 و سالم

شمع معمولی 
 و سالم

 ضعیف شمع سوزنی و سالم
ی با شمع معمول

 کارکرد باال
 شمع

 دارد و سالم دارد و سالم دارد و سالم
دارد ولی دستی خاموش 

 شده است
 سنسور اکسیژن دوم ندارد ندارد

 ندارد دارد دارد دارد
هزار  300دارد ولی کارکرد 

 کیلومتر است و خراب است
 کاتالیزور ندارد

 نوع سیستم جرقه دلکو کویل دوبل کویل دوبل کویل دوبل کویل دوبل کویل دوبل

 انجام شده است
انجام شده 

 است
انجام شده 

 است
 سرویس های دوره ای شده استنانجام  انجام نشده است انجام شده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمایی از قبل و بعد از نصب وایرهای بهینه بر روی خودرو پراید. 3شکل 
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 2OC. نمودار تاثیر استفاده از وایر های بهینه بر روی پارامتر 4شکل 

 
نشان ، HCو  COبررسی های صورت گرفته بر روی دو گاز خطرناک 

  می باشندمترها در خودروهای بدون ایراد ادهنده کاهش مقادیر این پار
که  405(، ریو و پژو 1396یعنی مقادیر این دو گاز در خودروهای پراید)

از نظر سالمت تجهیزات، در وضعیت مطلوبی به سر می برند، کاهش 

در  HCو  COنمودار تغییرات گازهای  7و  6ست  شکل داشته ا
مطالعاتی، در حالت استفاده از وایر بهینه و بدون استفاده از  یخودروها

 آن را نشان می دهد 

 
 2O. نمودار تاثیر استفاده از وایر های بهینه بر روی پارامتر 5شکل 

 
 COارامتر . نمودار تاثیر استفاده از وایر های بهینه بر روی پ6شکل 



3389-3383، صفحه 1400ول ، فصل بهار ، سال مطالعات علوم محیط زیست ، دوره ششم ، شماره ا  

3388 

 

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

 (،1382پراید)مدل  با توجه به بررسی های انجام گرفته در خودروهای
روا سال و تیبا، که از لحاظ فنی دارای شرایط ایده آل نبودند، استفاده از 

مخرب مشاهده وایرهای بهینه، تغییرات چشم گیری در آالینده های 
نشده است و در مواردی، افزایش آالیندگی در این خودرو ها  بت شده 

بعد از نرب است  البته بر طبق نظر کاربران خودروهای مطالعاتی، 
وایرهای بهینه، افزایش شتاب و کاهش مررف سوخت به شکل 

 محسوس در تمامی خودرو ها مشاهده شده است 
 

 و جمع بندی یریگجهینت -5
جه به افزایش بی رویه آالینده های زیست محیطی ضرورت با تو

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 

جهت بررسی آالینده های خروجی آن بهینه بر روی شش خودرو 
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  

-AIRREX HGآزمایش ها توسط دستگاه تست پنج گاز مدل 

دار پارامتر انجام گرفته است  برطبق بررسی های انجام گرفته مق 550

2O   در تمامی موارد کاهش داشته است  این موضوع نشان دهنده
در اکثر موارد نیز می  2COمتر ااحتراق کامل تر می باشد  افزایش پار

تواند تایید کننده تا یر مثبت استفاده از این وایر ها باشد  از طرف دیگر 

رهای نیز در زمان استفاده از وای HCو  COکاهش گازهای آالینده 
بهینه در خودروهای سالم کامال مشهود بوده است  به گونه ای که 

درصد به دست  60در خودروهای سالم حدود  COمیانگین کاهش 
نیز نشان می  HCآمده است   بررسی های انجام شده بر روی پارامتر 

( 1396دهد که حداقل کاهش این پارامتر مربوط به خودرو پراید )مدل 
صد بوده است  این در حالی است که بیشترین مقدار در 21و به مقدار 

( ارزیابی 1397)مدل  405کاهش این گاز آالینده مربوط به خودرو پژو 
شده است  تغییرات غیرعادی گازهای آالینده در خودروهای دارای 
ایرادات فنی کامال معقول می باشد  زیرا ایرادات این خودروها در بخش 

رسانی بوده که تا یر مستقیم بر روی های موتوری، جرقه و سوخت 
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 

افزایش شتاب و کاهش مررف این قطعه را افزایش دهد  همچنین 
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 

مک زیادی های زیست محیطی، می تواند به داشتن هوای پاک ک
 نماید  
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