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( WAالعادي الحكومي )  الجازولين   باستخدامشعال بالشرارة  الاك  أداء محر تقيم  إلى  تهدف الدراسة الحالية         

  ( WMالمحسن التجاري )  الجازولين و   في محطات التعبئة الحكومية  المتَوفرة(  WSالمحسن الحكومي )   الجازولينو 

القياسي    جازولينوقود ال ومقارنتها مع ،GT-Power برنامج محاكاةمن  ونظريا   ا  ، عمليالمتَوفر في األسواق المحلية

محرك اشعال  على  أجريت الدراسة    كأساس للمقارنة.  (WA)العادي    جازولينإذ تم استخدام وقود ال  ،(GS)العالمي  

وتوقيت شرارة ثابت،    ،ثابته  ذو نسبة انضغاط  ،(Robin EH17نوع )  رباعي األشواط،   ، أحادي األسطوانة  ،شرارةبال

وعند فتحة الخانق    دورة في الدقيقة  400  زيادة مقدراهادورة في الدقيقة ب  2800إلى    1200  بينسرع المحرك    مدىو 

، بحيةقدرة المكال،  العزم المكبحيبمعامالت أداء المحرك )  للتنبؤ  GT-Powerبرنامج    استخدم  .(WOT)الكامل  ب

 لتحقق من صحة نموذجول .عمليةالنتائج ال  فضال  عن(  استهالك الوقود النوعي المكبحي، الكفاءة الحرارية المكبحية

المال ،  اتج العزم المكبحي، تم مقارنة نGT-Powerبرنامج    محاكاة النوعي المكبحي، كبحيةقدرة  ، استهالك الوقود 

 . عمليةللظروف ال ماثلةفي ظروف م (WA)العادي الحكومي  جازولينالكفاءة الحرارية المكبحية لل

الأمع كافة    بحيالمك  عزمالفي    تحسن  ،المحاكاةظهرت نتائج  أ     وكان  (  WS, WM, GS)  جازوليننواع وقود 

 بحية المكالقدرة  في    تحسن  ،وكذلك  .دورة بالدقيقة(  2800عند السرعة )(  %24بنسبة )  (GS)  جازولينل تحسن لل ضفأ

ال انواع وقود  لل(  WS, WM, GS)  كافة  جازولينمع  عند (  %26.1بنسبة )  (GS)  جازولينوكان أفضل تحسن 

 (GS،  WM)  جازولينتحسن في كمية استهالك الوقود النوعي المكبحي لل  ،ا  وأيض  .دورة بالدقيقة(  2800السرعة )

  جازولين المع استخدام    استهالك الوقود النوعي المكبحيكمية    زيادة في و   ،على التوالي  (,%6.46  %11.47)بنسبة  

(WS)  كافة  لجازوليننواع وقود اأمع  في الكفاءة الحرارية المكبحية  تحسن    ،فضال  عن  .(%5.36) بنسبة  (WS, 

WM, GS،)  ( ل%13.45وكان أفضل تحسن بنسبة )لجازولين  (GS)  ( 2800عند السرعة    )لى  إنسبة  دورة بالدقيقة

والنتائج   العمليةموافقة جيدة بين النتائج    GT-Powerأظهرت نتائج محاكاة  و   .(WA)العادي الحكومي    لجازولين ا

العزم المكبحي، القدرة المكبحية، استهالك في   لخطأل كان متوسط النسبة المئويةو التي تنبؤها باستخدام هذا البرنامج. 

ن  أ. وبذلك فعلى التوالي  (%5.93 ,%5.26 ,%5.75 ,%5.56)  ، الكفاءة الحرارية المكبحيةالوقود النوعي المكبحي

عطى قابلية جيدة للتنبؤ بمعامالت أداء المحرك. وبإمكان تطبيق هذا النموذج في  أ   GT-Powerاستخدام نموذج  

 .ختبارات العملية المكلفةاال إجراءنواع المختلفة من الوقود دون أداء المحرك باستخدام األتحليل 


