
 
 

 مستخلصال

 اةــــمحاك دامــباستخال بالذرارة ـــــشعالاك أداء محر م ــــيتقيإلى الدراسة ىذه تيدف                  

 لمسحرك فةـــــمختماط ــــــ( بشدب انزغLGادي السحمي )ــــازولين العـــــجلم  GT-Power برنامج

(8CR  ,8.8CR  ,9 CR) ال ومقارنتيا مع( جازولين القياسي العالسيSG بشدبة انزغاط )

(CR 8.5)  العادي السحمي  جازولينإذ تم استخدام وقهد ال والتي تسثل الشدب الترسيسية لمسحرك

(LG CR 8.5 )محرك عمى أجريت الدراسة  .حهث الدابقةالشتائج العسمية لمبمع  كأساس لمسقارنة

 ( ذو ندبة انزغاطRobin EH17نهع ) رباعي األشهاط، ،أحادي األسطهانة ،ذرارةبالاشعال 

زيادة دورة في الدقيقة ب 2800إلى  1200 بينسرع السحرك  مدىوتهقيت شرارة ثابت، و  ،ثابتو

 GT-Powerبرنامج  ستخدمبإ .(WOT)الكامل بوعشد فتحة الخانق  دورة في الدقيقة 400 مقدراىا

ستيالك الهقهد الشهعي السكبحي، إ، بحيةقدرة السكال، العزم السكبحيبسعامالت أداء السحرك  لمتشبؤ

 .الكفاءة الحرارية السكبحية

 (LG CR 8العادي ) جازولينمل بحيالسك عزمالفي  تحدن ،السحاكاةظيرت نتائج أ             

عشد الدرعة ( %8.2بشدبة ) (SG CR 8.5) العالسي القياسي جازولينل تحدن لمزفأوكان 

وكان  (LG CR 8العادي ) جازولينمة لبحيالسك قدرةالفي  تحدن ،وكذلك .دورة بالدقيقة( 2800)

 2800عشد الدرعة ) (.95.89%)بشدبة (SG CR 8.5)أفزل تحدن لمجازولين العالسي القياسي 

 SG CR) جازولينتحدن في كسية استيالك الهقهد الشهعي السكبحي لم ،ا  وأيز .دورة بالدقيقة(

8.5( ،) LG CR 8)  استيالك الهقهد كمية  زيادة فيو  ،على التوالي (,%4.52 %9.53)بنسبة

في تحدن  ،فزال  عن .(%4.62) بشدبة (LG CR 9) جازولينالمع استخدام  الشهعي السكبحي

وكان أفزل تحدن  (،SG CR 8.5, LG CR 8) لجازولينمع وقهد االكفاءة الحرارية السكبحية 

الجازولين العادي لى إندبة دورة بالدقيقة(  2800عشد الدرعة ) (SG) مجازولين( ل%4.66بشدبة )
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