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  چکيده
  

 بحران رفع راستاي در شود.مي محسوب فسيلي هايسوخت جايگزين هايسوخت ترينپرمصرف و ترينمهم ازي کي بيواتانول
 توليد به اقدام مختلف هايروش ازبا استفاده  زيادي کشورهاي ،فسيلي هايسوخت منابع کاهش و محيطي زيست هايآلودگي

 ترپاک ديگر هايسوخت از که هستند ذاتي شيميايي و فيزيکي خواص داراي بيولوژيک هايسوخت اند.کرده هاسوخت اين
 مصرف و توان ،گشتاور زانيمي رو بر ميرسدياکسنانو ذرات و واتانوليب زل،يد سوخت قيتلف ريتأث قيتحق نيا در .کنندمي عمل

 ذرات با واتانوليب -زليد سوختي هابيترکي داريپاي بررس منظور به ابتدا شد.ي بررس موتوري ترمز ژهيو سوخت
 فاز در باشد. ديمف توانديم کيآلتراسون حمام از استفاده که داد نشان جينتا شد. انجامي متعددي هاشيآزما ،ميدسرينانواکس
 موتوري رو بر ،موتور يترمز ژهيو سوخت مصرف و توان ،گشتاور زانيم بر سوخت مختلف يهابيترک ريتأث يبررس منظور به دوم
 يبرا )rpm۲۶۰۰ -۱۸۰۰( مختلف يهاسرعت در موردنظر يهاداده شد. انجاميي ها شيآزما چهارزمانه لندريس تک زليد

 که داد نشان جينتا .شد ثبت )ppm۱۵-۵ ( نانو ذرات و )۸۸- %۱۰۰( زليد ،)۰-%۱۲( واتانوليب سوخت مختلف هايمخلوط
 شيافزا را سوخت به حرارت انتقال سوخت، به نانوذرات افزودن است. توان نيباالتري دارا ميدسرينانواکس ppm ۵ي حاو سوخت
 بهبود را سوخت ياشتعال ميمکانس نانوذرات، نيهمچن دهد.يم کاهش را اشتعال در ريتأخ زمان سوختن، عيتسر با و داده
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  مقدمه
 در انرژي ديتول منابع نيترمهم يليفس هايسوخت
 ياصل عوامل از يکي .هستند يحرارت يها نيماش و موتورها
 CO2 و NOX، SO2 رينظيي گازها ديتول نيزم جو يآلودگ
 شدن جمع است. يليفس هايسوخت سوختن از يناش
 باعث جو در ايگلخانه گازهاي ريسا و کربن دياکس يد
 نظر به که است شده نيزم جو طيشرا در يراتييتغ
ي ميوخ جينتا زنده موجودات ريسا و انسان براي رسد يم
 از يکي امروزه .)Dorado et al., 2003( آورد بار به

 ازين ،توسعه درحال و افتهي توسعه کشورهاي ياساس مشکالت
 بخش در ژهيو به انرژي ديجد منابع به جهان روزافزون
 هايدهه همانند مشکل نيا يعبارت به است. نقل و  حمل

 ندارد اختصاص نفت واردکننده کشورهاي به تنها گذشته،
 با ما کشور جمله از نفت بزرگ دکنندگانيتولي حت و

 .ندسته روروبه سوخت هيته نهيزم در متعددي مشکالت
 از يناش يندگيآال ،يليفس يها سوخت عمده مشکل
 با واتانوليب است. آن بودن ريناپذ ديتجد و ناقص احتراق

 داشتن و بودن منيا ،يريدپذيتجد جمله ازيي ايمزا
 نديفرآ در يانرژ کم مصرف کم، يآلودگ باال، راندمان

 نيا تواند يم باال ژنياکس يمحتوا و ديتول کم نهيهز د،يتول
 ،يکيزيف خواص د.ينما برطرف ياديز حد تا را مشکالت

 نسبت نانو ابعاد به شده ليتبد ماده يکيولوژيب و ييايميش
 در نانو .است متفاوت کامالً ييماکرو ابعاد در آن خواص به

 Dorado et( کند يم جاديا ييباال انرژي ماده هايمولکول

al., 2003(. از که است يسوخت واتانولينانوب سوخت 
 به واتانوليب سوخت با نانو ذرات هايمکمل بيترک

 تيقابل و ديآيم دستبه مناسب و مختلف هاي نسبت
 اثر نياول .دارد را يزليد موتورهاي در استفاده و احتراق
 نسبت شيافزا است. سطح شيافزا ذرات، اندازه کاهش
 در واقعي هااتم که شود يم باعث نانوذرات حجم به سطح
 آنهاي کيزيف خواص بر حجم دروني هااتم به نسبت سطح
ي ريپذواکنش ،يژگيو نيا باشند. داشتهي شتريب اثر

 نيا کهي اگونه به دهد،يم شيافزا شدت به را نانوذرات
 دايپ شدني اکلوخه اي آگلومره بهي ديشد ليتما  ذرات

 شيافزا ،نيبرا عالوه ).Escribano et al., 2008( کنند يم
 رييتغ به منجر و داده رييتغ راي سطح فشار ذرات، سطح
 شوديم ذراتي هااتم نيب فاصله اي ذرات نيب فاصله

)James, 2000(. و ذراتي هااتم نيب فاصله در رييتغ 

 ماده خواص در نانو، ذرات در اديز حجم به سطح نسبت
 ليپتانس سطح، آزادي انرژ در رييتغ دارد.ي متقابل ريتأث
 خواص در امر نيا دهد.يم رييتغ رايي ايميش

 ,.Karthikeyan et al)است رگذاريتأث مادهي کيناميترمود

2016- Miyamoto et al., 1987). کي يرو بري قيتحق در 
 زليوديب سوخت از م،يمستق پاشش لندريس ۴ زليد موتور

 از هدف شد. استفاده اتانول و زليوديب سوخت مخلوط و
ي ندگيآال و عملکرد احتراق،ي رهايمتغي بررس ق،يتحق نيا

 جينتا بود. درصد ۶۰ و ۲۰، ۴۰ي بارها تحت مذکور موتور
 به اتانول درصد ۵۰ کردن اضافه با که دادند نشان

 سوخت با سهيمقا در و افتي بهبود موتور عملکرد ،زليوديب
 اتانول و زليوديب سوخت مخلوط و زليوديب سوخت زل،يد

 ,Nematizadeh) بودندي باالتري حرارت راندماني دارا

 و کائو توسطيي هاشيآزما ۲۰۰۸ سال در .(2011
 منظور به زليد لندريس تک موتور کي يرو برهمکاران 

 آب با شده دهيپوش موينيآلوم نانوپودر افزودن ريتأث يبررس
 داد نشان ها شيآزما جينتا گرفت. انجام زليد سوخت به
 مصرف ،قهيدق بر دور ۱۸۰۰ از کمتري هاسرعت در که

 کاهش تروژنين دياکس و دوده غلظت ،يترمز ژهيو سوخت
 بر بررسي يك در نيهمچن .(Kao et al., 2008) ابدييم

 اثر ،ZS1100 مدل مستقيم پاشش سيلندر تك موتور روي
 و ۱۵ ،۱۰ ،۵( درصدهاي با اتانول - ديزل مختلف تركيبات

 عملكرد بررسي آن هدف که گرفت قرار مطالعه مورد )۲۰
 افزايش با كه داد نشان نتايج بود. موتور هاي آالينده و

 مقادير يابد. مي افزايش نيز ويژه سوخت مصرف اتانول،
NOx و CO مقدار اما يافتند كاهش اتانول افزايش با HC 

 و E15 درصدهاي آاليندگي ازنظر همچنين يافت. افزايش
E10 شدند شناخته اتانول - ديزل تركيب بهترين 

(Ramesh et al., 2016). ۲۰۱۲ سال در همکاران و انگي 
 موتور در کار براي نانو هاييافزودن با ونيامولس سوخت از
 جهينت نيا به خود قاتيتحق يط و کردند استفاده زليد
 ريتبخ سرعت  به نانو هاييافزودن از استفاده که دنديرس

 باعث يطورکل به و کرده کمک هوا با آن اختالط و سوخت
 سوخت %۱۰ استفاده با شود.يم احتراق زمان  مدت کاهش
 با سهيمقا در موتور ترمزي يحرارت راندمان ون،يامولس

 زين اگزوز هاييخروج و افتي شيافزا %۲/۱۴ خالص زليد
 .(Yang et al., 2012) افتي کاهش %۶/۳۰ زانيم به

 يتجرب مطالعه کي در ۲۰۱۰ سال درت و همکاران يساج
 خواص بر ميدسرياکس نانوذرات از استفاده اثر مورد در
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 عملکردي رهاييمتغ يبررس و زليوديب ييايميش - يکيزيف
 ميدسرياکس که ديرس جهينت نيا به موتور يندگيآال و

 و ها دروکربنيه کاهش و بهتر ونيداسياکس باعث
 گازهاي کاهش موجب ،کل در و تروژنين دهايياکس

 که داد نشان جينتا نيهمچن .شود يم ايگلخانه
 ابعاد در زليد سوخت در شده  استفاده ميدسرياکس

 در بهتري جينتا تر بزرگ و پودري ابعاد به نسبت نانوذرات
 وي قنبر .(Sajith et al., 2010) داردافزايش بازده موتور 

 عنوان تحت خود پژوهش در ۲۰۱۷ سال در همکاران
 کمک با زليد موتوري هاندهيآال و عملکردي بررس

 زليوديب - زليدي هاسوخت بهي افزودن عنوان به نانوذرات
 با نقره نانوذرات و وارهيد چندي کربني هانانولوله از

 موتور کردند. استفاده ppm۱۲۰  و ۸۰ ،۴۰ي هاغلظت
 بود. زمانه چهار نوع از و لندريس شش زين استفاده مورد
 به نانوذرات افزودن که داد نشان شاتيآزما جينتا
 خالص زليد سوخت با سهيمقا در ،سوختي ها بيترک

 و گشتاور شامل موتوري عملکردي پارامترها شيافزا سبب
 %۰۸/۷ تا ژهيو سوخت مصرف کاهش و %۲ تا موتور توان
 در همکاران وي اله .(Ghanbari et al., 2017) شود يم

 عنوان به نانوذرات ريتأث خود پژوهش در ۲۰۱۸ سال
 عملکرد بر زليوديب - زليد سوختي هابيترک بهي افزودن
 خواص بهبود هاآزمون جينتا کردند.ي بررس را موتور
 سوختي ها بيترکي داريپا و حرارت انتقال ،يکيزيترموف
 غلظت زانيم به بسته موتور عملکرد نيهمچن داد. نشان را

 و ايکاتار .(Elahi et al., 2018) افتي شيافزا نانوذرات
 ديتول عنوان تحتي پژوهش ۲۰۱۹ سال در همکاران

 زليد موتور عملکرد بر آن ريتأث و پسماند روغن از زليوديب
 ترانس روش با را زليوديب هاآن دادند. انجام ريمتغ نسبت
 ،۲۰يهانسبت با زليوديب نمودند. ديتول ونيکاسيفياستر
  ثابت سرعت در هاآزمون وي حجم %۱۰۰ و ۸۰ ،۶۰ ،۴۰

rpm۱۵۰۰ موتور عملکرد بهبود هاآزمون جينتا شد. انجام 
 زليد با سهيمقا در سوختي ها بيترک از استفاده هنگام
  .(Kataria et al., 2019) داد نشان را خالص

  
  ها روش و مواد
 ذرات و واتانوليب زل،يد سوخت قيتلف ريتأث پروژه نيا در

 مصرف و توان گشتاور، زانيمي رو بر ميدسرينانواکس
 منظور نيبد شد.ي بررس موتوري ترمز ژهيو سوخت
 با چهارزمانه لندريس تک زليد موتور به مربوطي ها داده

 شد. ثبت موردنظر سوخت مخلوطي هابيترک از استفاده
  است. آمده ۱ جدول در فوق موتور مشخصات

  
  CT159 موتوري فن مشخصات -١ جدول
  Hatz 1B20-6  مدل
  آلمان گونت شرکت سازنده کارخانه
  ۱  لندريس تعداد
  mm ۶۲  ستونيپ کورس
  mm۶۹   لندريس قطر
  approx. 1.5 kW  يخروج توان

  1 :21  تراکم نسبت
  خنک هوا  يکار خنک ستميس نوع
  ميمستق قيتزر يرسانسوخت ستميس نوع

  
 دانشکده کياتومکان شگاهيآزما در موردنظري هاشيآزما
 نياي برا شد. انجام دزفول واحدي اسالم آزاد دانشگاهي فن

 آلمان کشور ساخت CT159ي شيآزما مجموعه از منظور 
ي اصل بخش سه ازي شيآزما مجموعه نيا .شد استفاده
 لندريس تک زليد موتور نصبي برا CT159 شامل

 )HM365( نامومتريد و کنترل واحد ،)CT151( چهارزمانه
 کي از و شده ليتشک  موتور سرعت کنترل منظوربه

 شکل در .شد استفاده هاداده رهيذخ و ثبتي برا وتريکامپ
 در و پژوهش نيا در استفاده مورد زاتيتجه ازي کيشمات ۱

  .است شده  داده نشان  CT159 مجموعه ۲ شکل
  

  
  پژوهش در شده  استفاده زاتيتجه ازي کيشمات - ۱ شکل

  
  نامومتريد و موتور شامل نظر مورد مجموعه - ۲ شکل
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 يها مخلوط شامل قيتحق نيا در مستقلي رهايمتغ
 ،)۸۸-%۱۰۰( زليد ،)۰- %۱۲( واتانوليب سوخت مختلف
 موتور سرعت پارامتر و )ppm ۱۵ -۵( نانو ذرات

)rpm۲۶۰۰ -۱۸۰۰( مستقلي پارامترها سپس .بود 
 مختلفي هامخلوط و موتور سرعت ليقب از ها)ي(ورود

 ،وابستهي رهايمتغي رو بر نانو ذرات و واتانوليب زل،يد
ي ترمز ژهيو سوخت مصرف و توان گشتاور، زانيم يعني

 طرح عنوان به مخلوط مرکب طرح شد.ي بررس موتور
 از استفاده با مرحله، نيا در شد. انتخاب قيتحق نياي آمار

 و ليتحل و  هيتجز ،Design-Expert افزار نرم ۸ نسخه
 انجام وابستهي رهايمتغ بر مختلفي پارامترهاي ساز نهيبه
  .شد

  
  بحث و نتايج

ي عملکردي پارامترها نبي موجود مدل پيشگويي
   موتور
 براي هاييمدل آوردن دست به بخش اين اصلي هدف
 مورد موتور ژهيو سوخت مصرف و گشتاور توان، گوييپيش
ي برا .بود مذکور مستقلي رهايمتغ براساس بحث
 فرمت کي در طرح محاسبات، ماندن يباق نخورده دست
 کد و تراز نيتر نييپا عنوان به - ۱ کد شد. ميتنظ کدشده

 در .شد گرفته نظر در فاکتور هر تراز نيباالتر عنوان به +۱
 و تمرکز نيکمتر عنوان به صفر عدد ،سوختي ها مخلوط
 از استفاده با .شد نييتع تمرکز نيشتريب عنوان به ۱ عدد
 متغيرهاي روي بر ليتحل ١گام به گام رگرسيون آناليز
 هايمدل صحت ارزيابي منظور به و شد انجام وابسته
 تغييرات ضريب ،٢برازش ضعف آزمون شده،  برازش
(CV)خطا مربعات مقادير ،٣ R2و ٤ R2(adj)شدند. تعيين ٥  

  
  يعملکردي پارامترهاي برا مناسب مدل انتخاب

 ژهيو سوخت مصرف و گشتاور توان، مدل تعيين منظور به
 انجام انتخابي مدل چندين برايها مقايسه كميت موتور،
 هامدل انتخاب يبرا مفيد آمارهاي مقايسه ۲ جدول .شد
 به كه دهدمي نشان جدول نيا نتايج دهد.مي نشان را
 دهيبرگزي ها مدل ،باال R2 و كم استاندارد خطاي ليدل
  .هستند مدل بهتريني عملکردي پارامترهاي برا

                                                
1- Step - Wise 
2- Lack of Fit 
3- Coefficient of variation 
4- R Square 
5- R Square (adj) 
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  توان  ۹۵/۶  ۷۸/۰  ۸۵/۰    يخط  دو  درجه
  گشتاور  ۰۶/۸  ۸۱/۰ ۸۵/۰    يخط  دو  درجه
  ژهيو سوخت مصرف  ۹۱/۳۷  ۳۵/۰  ۴/۰    نيانگيم  دو  درجه

  
  توان يبرا شده  ارائه مدل آماري ليتحل و  هيتجز
 ۰۰۰۱/۰ مدل، براي (Prob>F) شرط دهدمي نشان نتايج

 دهد يم نشان را %۱ سطح در مدلي دار يمعن که است >
 ييدأت را ٦دو درجهي خطي بيترک لمد ،نتيجه اين و

 متقابل اثر ،يخط ختهيآم بيترک اثر همچنين كند. مي
 ×زليد سوخت متقابل اثر و موتور سرعت ×زليد سوخت

 تحليل به توجه با .شدند دارعنيم %۱ سطح در نيز نانو
 دو درجهي خطي بيترک لمد ،گرفته  انجام سنواريا
 بهترين )۱( معادله .شد انتخاب مدل بهترين عنوان به

  .است توان مقادير ينيتع براي معادله
  

)۱(  P=1.76X+2.33Y-0.47XY+0.35YZ  +  0.35NY 
+0.061XZ+0.012XN-0.78ZXY-0.74NXY 

 رعتس Z ،زليد Y ،واتانوليب X ،توان :P ،معادله نيا در
  .هستند ميدسرينانواکس N و )rpm( موتور
 ريمقاد با شده  مشاهده ريمقاد سهيمقا ۳ شکل در

 دهد. يم نشان را اعداد نيا کينزد تطابق شده بيني  پيش
 جينتا نيب خوب اريبسي همبستگ  دهنده نشان امر نيا
 با شده بيني  پيش ريمقاد وي تجرب روش با آمده دست به

  است.ي آمار روش
 سرعت موتور راو بين ذرات نانو  رابطه رگرسيوني ۴شكل 

دهد. بررسي اين نمودار مشخص نشان مي توان موتوربا 
 KWخطاي مدل كمتر از  ،نقاط %۸۶/۹۲ كند كه درمي
از نقاط مثل  . اما خطاي مدل در بعضياست ۱۶/۰±

 KW ۳۲/۰از نانو،  ppm ۲۵/۹و ميزان  rpm ۲۱۳۲سرعت 
) در تخمين ۱( شده  ارائه معادله . بنابراين دقتاست
  . استمطلوب  توان موتورهاي  داده

 ppm ۵گوياي اين است که سوخت حاوي  ۴شکل 
همچنين  ۴نانواکسيدسريم باالترين توان را دارد. شکل 

ترکيبات مختلف سوخت، با کاهش   همهدر  دهد يمنشان 
. ابدي يمدور موتور و افزايش بار ميزان توان کاهش 

                                                
6- Quadratic Linear 
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 ppm ۵بيشترين توان، مربوط به ترکيب سوخت حاوي 
 نيو کمتر rpm۲۶۰۰  نانواکسيدسريم در سرعت موتور

 rpm۲۲۰۰در سرعت  E12D88توان نيز مربوط به سوخت 
وجود اکسيژن در سوخت بيواتانول و ذرات نانو باعث  است.

احتراق کامل شده و بر توان حاصل از ترکيبات سوخت 
  تأثيرگذار است.

  

بيني  پيش ريمقاد با شده  مشاهده ريمقاد سهيمقا - ۳ شکل
  توان شده 

  

  
توان با سرعت موتور  بين ذرات نانو و شده  ارائهمدل  - ۴شكل 

  موتور
  

  گشتاور يبرا شده  ارائه مدل آماري ليتحل و  هيتجز
 > ۰۰۰۱/۰ مدل، براي (Prob>F) شرط داد نشان نتايج
 و دهد يم نشان را %۱ سطح در مدلي دار يمعن که است
 كند.مي ييدأت راي خط دو درجه  مدل ،نتيجه اين

 سوخت متقابل اثر ،يخط ختهيآم بيترک اثر همچنين
 زليد ×سرعت ×واتانوليب متقابل اثر  و سرعت ×واتانوليب

 تحليل به توجه با .هستند دارعنيم %۱ سطح در نيز
ي خط دو درجهي بيترک مدل ،گرفته  انجام سنواريا
 براي معادله بهترين )۲( معادله و مدل بهترين  عنوان به
  .شد انتخاب گشتاور مقادير نيتعي

  

)۲(  T=7.07X+9.46Y-0.45XY-0.02ZY+0.67NY- 
1.32XZ-5.33XYZ 

 سرعت Z ،زليد Y ،واتانوليب X ،گشتاور Tمعادله،  نيا در
  .هستند ميدسرينانواکس N و )rpm( موتور
 در شده بيني  پيش ريمقاد با شده  مشاهده ريمقاد سهيمقا

 امر نيا دهد.يم نشان را اعداد نيا کينزد تطابق ۵ شکل
 آمده دست به جينتا نيب خوب اريبسي همبستگ  دهنده نشان

ي آمار روش با شده بيني  پيش ريمقاد وي تجرب روش با
 ذرات زانيم نيب رگرسيوني رابطه ۶ شكل نمودار است.
 اين بررسي دهد. مي نشان گشتاور با را موتور سرعت و نانو

 مدل خطاي ،نقاط %۸۶/۹۲ در كه كندمي مشخص نمودار
 سرعت مثل نقاط از بعضي در اما .است N.m ۱± كمتر
rpm ۲۶۰۰ زانيم و ppm ۷۴/۹ مدل خطاي ،نانو از N.m 
 در دقت لحاظ از )۲( شده  ارائه معادله بنابراين .است ۴۵/۱

 توان يم .رسد يم نظر به مطلوب گشتاور هايداده تخمين
 گشتاور ها،مخلوطي تمام در سرعت شيافزا با گفت
 پرشدن زانيم به موتور گشتاور راتييتغ ابد.ي يم کاهش

ي هاسرعت در .داردي بستگ تنفس مرحله در لندريس
 لندريس جهينت در و بوده کمتر تنفس زمان باالي ليخ
 فشار و تراکم فشار آن، متعاقب شود.ينم پري خوب به

 متحرکي هابخشي نرسياي روهاين و شده کمتر احتراق
 موتوري واقع گشتاور تينها در و افتهي  شيافزا موتور
   ابد.ييم کاهش

  

  
بيني  پيش ريمقاد با شده  مشاهده ريمقاد سهيمقا - ۵ شکل

  گشتاور شده 
  



 زليعملکردي موتور د رهاييمتغدار بر روي  يژناکستأثير مواد افزودني                                                                                                 ٣٠

  
 با موتور سرعت و نانو ذرات نيب شده  ارائه مدل - ۶ شكل

  گشتاور
  

 مصرفي برا شده  ارائه مدل آماري ليتحل و  هيتجز
  يترمز ژهيو سوخت

ي دار يمعن  دهنده نشان که آمده  دست به نتايج به توجه با
 عنوان به ١نيانگيمي خط مدل بود، %۱ سطح در مدل

 ينيتع براي معادله بهترين )۳( معادله و مدل بهترين
  .شد انتخاب ژهيو سوخت مصرف مقادير

)۳(  BSFC=470.58X+782.04Y-845.21XY 
  

بيني  پيش ريمقاد با شده  مشاهده ريمقاد سهيمقا - ۷ شکل
  يترمز ژهيو سوخت مصرف شده 

  

  
 با موتور سرعت و نانو ذرات نيب شده  ارائه مدل -۸ شكل

  يترمز هژيو سوخت مصرف

                                                
1- Linear Mean   

  گيري نتيجه
 × زليد سوخت اثر که شد مشاهده جينتا به توجه با •

 سطح در توان يرو بر نانو × زليد سوخت و سرعت
 .است دار يمعن ۱%

 و سرعت × زليد سوخت اثر که داد نشان جينتا •
 دار يمعن %۱ سطح گشتاور يرو بر نانو ×زليد سوخت
 .است

 شده بيني  پيش ريمقاد با شده  مشاهده ريمقاد سهيمقا •
 نشان را اعداد نيا کينزد تطابق ،گشتاور و توان يبرا

 نيب خوب اريبس يهمبستگ  دهنده نشان امر نيا داد.
بيني  پيش ريمقاد و يتجرب روش با آمده دست به جينتا

 .است يآمار روش با شده 
 مدل خطاي ،نقاط %۸۶/۹۲ در كه داد نشان جينتا •

 شده  ارائه معادله براينبنا .است KW ۱۶/۰± از كمتر
ي خوب دقت از موتور توان هاي داده تخمين در

 .است برخوردار
 باعث نانو ذرات و واتانوليب سوخت در ژنياکس وجود •

 باتيترک از حاصل توان بر و شده کامل احتراق
 است. رگذاريتأث سوخت

 ها، مخلوطي تمام در سرعت شيافزا با گفت توان يم •
 به موتور گشتاور راتييتغ ابد.ييم کاهش گشتاور

 دارد.ي بستگ تنفس مرحله در لندريس پرشدن زانيم
 بيضر ،ژهيو سوخت مصرف يبرا شدهارائه مدل در •

 شده فيتوص راتييتغ نسبت عنوان به (R2) نييتع
 کوچک مقدار .است ۴/۰ کل راتييتغ به مدل توسط

R2، ريمقاد فيتوص در مدل نييپا قدرت دهندهنشان 
 تنها است قادر آمده دستبه مدل .است افتهي برازش

 د.کن ينيبشيپ را ريمقاد %۴۰ تا
 

  گزاري سپاس
 عنوان تحتي دانشگاه دروني پژوهش طرح از مقاله نيا
 بر واتانول)يب -نانوذرات( دار ژنياکسي افزودن مواد ريتأث"
 و شده استخراج "زليد موتور عملکردي رهاييمتغي رو
 نيمأت دزفول واحدي اسالم آزاد دانشگاه توسط آن نهيهز

  .شوديمي قدردان لهيوس  نيبد که است شده
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