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 چكيده
و و پوسته دستگاه كنترل روغن موتور با استفاده از روش مبدل لوله

و كنترلر   براي PIDپمپ دبي متغير با درايو با ورودي آنالوگ
و آزمايش شده آزمايشگاه موتورهاي احتراق داخلي، طراحي، ساخته

دس. است تگاه در شرايط مختلف عملكردي، مورد آزمون قرار اين
و تجزيه  و پاسخ كنترلي آن به انواع شرايط كاري موتور بررسي گرفت

هاي قبلي كنترل نتايج عملكرد اين دستگاه با روش.و تحليل شد
و و مزايا . معايب آن شرح داده شده است دماي روغن موتور مقايسه

اي دما نسبت به دماراتييتلرانس تغ ( دستگاهني خواسته شده در
دريهاتي محدوديجوابگو) گرادي درجه سانت2كمتر از  تست

. باشديمي مدرن امروزيشگاهايآزما

 واژه هاي كليدي
ن موتور، كنترل ساز دماي روغ آزمايشگاه تست موتور، مناسب

، شير كنترل الكترو PIDكنترلر دماي روغن موتور،
 پنوماتيك

 مقدمه
 كنترل دماي روغن موتور از ملزومات اصلي يك هاي سيستم

ها قدرت اين سيستم. باشند آزمايشگاه تست موتور احتراق داخلي مي
از دركنترل دقيق دماي روغن موتور، تكرارپذيري تست و جلوگيري ها

در اينگونه سيستم. كند صدمات احتمالي را تضمين مي ها بايد بتوانند
.ي دماي روغن موتور را كنترل كنندشرايط كاري پايدار با دقت خوب

ساز دماي روغن موتور معموالً از يك مبدل هاي مناسب سيسستم
و يك مسير آب خنك از برج  مركزي با يك مسير روغن موتور

مي خنك با كنترل روي دبي آب برج خنك كن،. كنند كننده كار
گذرنده از مبدل يا كنترل دبي روغن ورودي به مبدل خنك كن 

. كردكنترل كارتل را در بارهاي مختلف موتور دماي روغن ميتوان

درت-1 شريح انواع سيستم كنترل دماي روغن موتور
 آزمايشگاه 

براي نمونه گيري از روغن موتور جهت خنك كردن روشهاي زير
:وجود دارد

و-1 دريافت روغن از كف كارتر با پمپ سيركوالسيون مجزا
و برگشت آن   به كارترخنك كردن آن در مبدل

روغن در حال گردش از پايه فيلتر با پمپ% 100دريافت-2
و برگشت آن به پايه فيلترجهت ادامه  مجزا تحت كنترل

 مسير روغن كاري
دريافت قسمتي از روغن در حال گردش موتور از پايه-3

و برگشت به كارتر و خنك كاري آن  فيلتر

 تاثيري بر ساده ترين روش نمونه گيري روغن روش اول ميباشد كه
عمل كرد روغن گردشي موتور در حال تست نسبت به شرايط واقعي

م و سيستم كامال مجزا  در اين پروژه از اين روش.ي باشدندارد
.استفاده شده است

هاي كنترل دماي روغن موتور در آزمايشگاه تست انواع سيستم-2
.]3[]1[بندي كرد توان به شكل زير دسته موتور را مي

و خاموش-2-1 و فن خنك كن با كنترل روشن  رادياتور
و خاموش براي فن در اين روش به دليل استفاده از كنترل روشن

مزيت اين روش. باشد دقت كنترل دماي روغن موتور زياد نمي
و هزينه پايين آن مي از.باشد سادگي سيستم در اين روش معموال

س كاپمپ رتل به رادياتور ير كوالسيون خارجي جهت جريان روغن از
در صورت نصب رادياتور در داخل سلول تست باعث. استفاده مي شود

و بزرگ شدن ظرفيت سيستم  زياد شدن شديد دماي اتاق تست
در. خنك كاري دماي اتاق تست مي شود در صورت نصب رادياتور

اين. بيرون اتاق تست مسير لوله كشي روغن طوالني خواهد شد
 جديد در استانداردهاي محدوديت هاي تستروش معموال جوابگوي 

.باشد نمي

و خنك كاري با آب موتور-2-2  استفاده از مبدل
در بعضي از خودروها با استفاده از يك مبدل كومپكت آب به روغن،

در اين روش امكان.روغن موتور را با آب موتور خنك كاري ميكنند
و به همين دل يل در كنترل دقيق دماي روغن وجود ندارد

.آزمايشگاهها از اين روش استفاده نمي شود

و-2-3 و پمپ دور ثابت با كنترل روشن و پوسته مبدل لوله
 خاموش

و خاموش در اين روش به دليل استفاده از سيستم كنترل روشن
هاي جديد هاي استاندارد تلرانس تغييرات دماي جوابگو محدوديت
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كن. باشد نمي و هزينه پايين مزيت اين روش سادگي سيستم ترل
.باشدمي) هاي بعدي نسبت به روش(آن

و خاموش:1شكل و پمپ دور ثابت با كنترل روشن و پوسته .مبدل لوله

و پمپ دور ثابت با شير سه راهه-2-4 و پوسته مبدل لوله
و كنترل  .]PID  ]2آنالوگ

 PIDدر اين روش به دليل استفاده از سيستم كنترل قدرتمند
و در كليه آزمايشگاهتلر هاي جديد از اين انس تغييرات دماي كم بوده

هاي هاي استاندارد اين روش جوابگو محدوديت.روش استفاده ميشود
.باشد جديد مي

از هاي مناسب در سيسستم ساز دماي روغن موتور از اين نوع معموالً
و يك مسير آب خنك از  يك مبدل مركزي با يك مسير آب موتور

دو. كننده استفاده ميشودكبرج خن با كنترل روي دبي هر يك از اين
بنابراين طرح. كاري در مبدل را تغيير داد توان قدرت خنك مسير مي

مي كلي اينگونه سيستم :باشد ها به دو صورت
 كاري با تغيير دبي آب موتور، گذرنده از مبدل تنظيم توان خنك-1
از آب برج خنككاري با تغيير دبي تنظيم توان خنك-2 كن، گذرنده

 مبدل
و2شكل  طرح شماتيك اين سيستم با كنترل روي دبي روغن موتور
 طرح شماتيك اين سيستم با كنترل روي دبي آب برج3شكل
مي خنك .دهد كن را نشان

.كنترل دما، با تغيير دبي روغن موتور، گذرنده از مبدل-2شكل

د:3شكل .كن، گذرنده از مبدل بي آب برج خنككنترل دما، با تغيير

براي كنترل اين سيستم، دماي نقطة مورد نظر، مثالً ورودي به موتور،
وميPIDكنندة كنترل را به عنوان متغييركنترلي به يك دهيم

سه كنترل  اي كه بين راهه كننده با مقايسة آن با مقدار مطلوب، شير
سهاين. كند مسير وجود دارد را تنطيم مي را شير راهه، آب ورودي

و مسير دوم بين دو مسير تقسيم مي كند، يك مسير به مبدل حرارتي
تواند قدرت به بازگشت به برج يا موتور، بنابراين اين شير مي

. كاري را با تغيير دبي گذرنده از مبدل حرارتي، تنظيم كند خنك
:اقالم اصلي استفاده شده در اين دستگاه عبارتند از

و پوستهمب-  دل لوله
 مخزن انبساط استيل-
 شير سه راهه با عمل كننده نيوماتيك سريع-
 با امكان تغيير ضرائب به صورت ديجيتالPID كنترلر-

،P ديجيتال با امكان تعريف ضرائب PIDدر اين دستگاه از كنترولر
DوIسه و شير  با I/Pكننده اوليه راهه با عملو تغيير آن در نرم افزار

و عمل كننده ثانويه نيوماتيك استفاده شده20-4ورودي  ميلي آمپر
مي. است و مزيت اين شير سرعت عمل آن باشد، بطوريكه كورس باز

با. كند بست خود را در چند دهم ثانيه طي مي در آزمايش سيستم
 مناسب در بدترين شرايط تغييرات دماي روغن نسبت PIDضرائب 

در بيشتر. جاوز نكرده استتºC2±به دماي خواسته شده از
.اهاي جديد از اين روش استفاده مي شودآزمايشگ

و عمر كوتاه شير آنالوك مي عيب اين روش قيمت باال شير آنالوك
.باشد

و درايو با ورودي-2-5 ، پمپ دور متغير و پوسته مبدل لوله
و كنترلر   PIDآنالوگ

از سيستم كنترل در اين روش كه هدف اصلي اين مقاله بوده
در.استفاده شده است) نوع چهارم( مشابه نوع قبلي PIDندمقدرت

اين دستگاه ساخته شده خروجي سيستم كنترل به درايو پمپ فرمان
در حاليكه در روش قبلي سيستم كنترل به شير سه راهه. دهد مي

مي4شكل. داد فرمان مي .دهد طرح شماتيك اين سيستم را نشان
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و سيستم ساخته:4 شكل شدة كنترل دماي روغن موتور با مبدل لوله
و كنترلر  و درايو با ورودي آنالوگ  PIDپوسته، پمپ دور متغير

شدة در مرحله نصب كنترل دماي نمونه سيستم ساخته:5شكل
و درايو با ورودي  و پوسته، پمپ دور متغير روغن موتور با مبدل لوله

و كنترلر   PIDآنالوگ

براي كنترل اين سيستم، دماي نقطة مورد نظر، معموال خروجي از
دهيمميPIDكنندة كنترل موتور، را به عنوان متغييركنترلي به يك

كننده با مقايسة آن با مقدار مطلوب، سرعت چرخش پمپ كنترلو
و قدرت. كند گردش آب را تنطيم مي با تغيير سرعت پمپ، دبي پمپ

مينندگي مبدل تغييك خنك و دما كنترل . شودر كرده
بخاطر. اين نمونه ساخته شده ونتايج تست آن بررسي شده است

باشديم4كرد اين سيستم مشابه سيستم نوع عملPIDوجود كنترلر 
-+2و در بدترين شرايط دماي خواسته شده را با خطاي حداكثر

.درجه سانتي گراد تثبيت مي نمايد
ش . نشان داده شده است5كل نمونه دستگاه ساخته شده در

 نتايج

 نشان2نمونة نتايج عملكرد سيستم كنترل دماي روغن در شكل
به. داده شده است در اين شكل قابليت كنترل دماي سيستم نسبت

در اين نتايج،. تغييرات دور در حالت بار كامل نشان داده شده است
ت مشاهده مي و شود كه با افزايش دور موتور كه با افزايش وان موتور

و  افزايش بار حرارتي موتور همراه است، قابليت كنترل دما، بهتر شده
در دماي خواسته(مقدار خطا از دماي خواسته شده، كمتر شود  شده

كمترين توان كنترلي اين سيستم .). باشدميC°90خروجي موتور 
.باشد مربوط به دورهاي بسيار پايين مي

نتيجه گيري
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. به تغييرات دور در حالت بار كامل موتورنتايج پاسخ سيستم:6شكل

:باشدمي افزايش خطاي كنترل به دو دليل اصلي
و گردش روغن در دور پايين، سرعت گردش روغن موتور كم بوده

بنابراين سرعت انتقال اطالعات حرارتي در سيستم. باشد ضعيف مي
. يابد كاهش مي

و در نتيجه، ظرفيت در دور پايين، توليد توان حرارتي كم بوده
كن براي اين مقدار حرارت توليد شده بسيار بزرگ سيستم خنك

بنابراين كمترين تغييرات در وضعيت عمل كننده كنترلي،. باشد مي
و درنتيجه، منجر به تغييرات بزرگ در توان خنك كاري سيستم

.شود تغييرات شديد دماي روغن موتور مي
سه4-2از نوع در سيستم هاي جديد خنك كن روغن كه  با شير

راهه مجهز به عمل كننده پنيو ماتيك با تبدل كننده سيكنال الكترو
استفاده مي شود، دقت همگرايي) I/P(نيكي به سيكنال فشار 
مجهز ولي عيب سيستم گراني شير سه راهه. سيستم خوب مي باشد

به عمل كننده پنيو ماتيك با تبدل كننده سيكنال الكترو نيكي به 
كنال فشار مي باشد اين مجموعه بدليل آنالوك بودن شير آن سي

و معموال قابل تعمير نمي باشد . حساسيت زيادي داشته
و5-2اما سيستم نوع  كه در اين مقاله ارائه شده از نظر همگرايي

به4-2پاسخ سيستم عمل كردي مشابه نوع ، ولي قيمت آن  دارد
 هاي تست در آزمايشگاهايو جوابگوي محدوديت. مراتب كمتر است
در مقام مقايسه مزيت اين سيستم جديد، همگرايي.جديد مي باشد

و طول عمر نسبي باال آن است .خوب،قيمت متوسط، نگهداري كم
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و جمع نتيجه  بندي گيري
شده تا بحال نمونه دستگاه ساخته.شده، هاي انجام بنا بر جستجو

و مورد آزمايش قرار نگرفته است ولي نتايج اين پژوهش نشان. ساخته
و درايو از شيرهاي سه راهه مي و نگهداري پمپ دهد كه هزينه اوليه

و كنندهو عمل I/P كننده اوليه با عمل ثانويه نيوماتيك كمتر بوده
به. باشد عمر آن بيشتر مي در نتيجه هزينه ساخت دستگاه نسبت

ا و مصرف برق آن نيز كمتر .ستنمونه هاي قبلي كمتر بوده
و سيستم تعيين خودكار PIDدر مجموع بدليل استفاده از كنترلر

و هاي قبلي دقيق دقت اين دستگاه از نمونهPIDضرائب تر بوده
تواند با دقت خوبي دماي روغن خطاي كمتري دارد اين مجموعه مي

.ا از آن استفاده شودهو در كليه آزمايشگاه.موتور را كنترل نماييد

شده مشاهده شد كه اين سيستم با توجه به تمامي آزمايشات انجام
و كنترلر   از دقت خوبي برخوردار PIDبه دليل داشتن شير كنترلي

اين سيستم، توانايي كنترل دماي روغن موتور را با دقت. باشد مي
C°2±در شرايط پايدار دارد .
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