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 گانپیشگفتار نویسند
 

ترین بخش آن باشد؛ چون تنها بخشی از کتاب است که شاید پیشگفتار این کتاب خواندنی
دو ویرایش اول به نیکی یاد کنم. کسی هر توانم از دکتر میکائیل پلینت دوست و همکارم در می

فوت شد.  1998در نوامبر  کتاب، که به طور ناگهانی فقط چهار روز بعد از چاپ ویرایش دوم
شد، با بررسی دقیق خوانندگان و هاي قبلی توسط میکائیل انجام میه در ویرایشهایی کبخش

م مطالب اتالش کرده هابا بازنگري سرفصل در این ویرایشتجربیات بعدي خودم اصالح شده است. 
وز کنم. رراي پوشش پیشرفت فناوري، قوانین و بعضی از تجهیزات نوین در صنعت بهبکتاب را 

ام با هدف کم کردن مشکالت سازماندهی پروژه ام سعی کردهسال تجربه 40 همچنین بر اساس
ر د هاي تست موتور،گري آزمایشگاهسازي، ساختمان و تصديشامل: دفترچه مشخصات، بهینه

 ، راهکارهاي خوبی ارائه دهم. ویرایش جدید 1هاي فصلبخش
اي است ول فرعی آن، تجربهها و محصداده آوريجمع موتورتست  آزمایشگاهمحصول اصلی هر 
هاي تجربی باشند و هر بخش از ها باید حاصل آزمونآورند. دادهدست میکه اعضاي آن به

درستی ایفاء کند، تا اطمینان حاصل ر باید نقش خودش را در مجموعه بهموتوتست  آزمایشگاه
 هاي تست معتبر و تا حد امکان تکرارپذیر هستند.شود که داده

تا هر مهندسی را در  بوداز اطالعات  مرجعیکتاب یک  نوشتن هدف این کتاب ویرایش اول در 
یاري کند. امروزه مشکالت بیشتر  موتورتست آزمایشگاه مواجهه با مشکالت طراحی و اپراتوري در 

اوري تر و پیشرفت فنقوانین سخت ،شده است، زیرا ماهیت کنترل موتور تغییر چشمگیري کرده
راي ها بشده است. با اینکه قوانین فیزیک نقش عالی در دنیاي علم دارند، اما فهم آنتر سریع

خوانندگان مبتدي و غیرمتخصص کمی مشکل است. امیدوارم ویرایش سوم این کتاب به 
دست آورند و بتوانند تست موتور به آزمایشگاه خوانندگان کمک کند تا دید خوبی از مجموعه

 هب در این ویرایش نسبت را حل کنند. با توجه به اظهار نظر خوانندگانمشکالتی از این صنعت 
ها به نحوي سازماندهی شده است که استفاده از کتاب را ، محتواي بیشتر فصلدو ویرایش قبلی

اي بود، بدون حمایت همسرم دیانا و کنندهکند. نگارش این ویرایش که فرآیند خسته ترآسان
شان در کار نگارش ویرایش سوم مرا یاري هايراد زیادي با راهنماییشد. افدوستانم کامل نمی

کردند. باید از تمامی همکارانم در شرکت اي وي ال اتریش و بریتانیاي کبیر تشکر کنم. مخصوصًا 

 ش
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سال  20تجارب صنعت تست موتور  کسب دراستوارت براون، داوید موور و کالین فریمن که 
اند. همچنین از داو روگرز، کرایگ اندرو، هانز ارالچ و در آخر گرهارد اینجانب سهیم بوده گذشته

 کنم.در بخش مدارهاي الکتریکی تشکر می فراوانشانهاي مولر براي کمک
 
 / ام. آ. پلینت. مارتیر  جی آ.  
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 پیشگفتار مترجمان
 

تبدیل انرژي مطرح  هاينوزدهم به عنوان پرکاربردترین دستگاهموتورهاي احتراق داخلی از قرن 
هاي هوایی و بوده و منبع انرژي بسیاري از نیازهاي بشري در حمل و نقل، کشاورزي، کاوش

ذاري گفضایی و غیره بوده است. کشورهایی که در زمینه فناوري موتورهاي احتراق داخلی سرمایه
شمار آن در کسب قدرت و ثروت استفاده کنند. فناوري موتورهاي بیاند از مزایاي اند، توانستهکرده

احتراق داخلی از کشور آلمان شروع شد و هم اکنون کشورهاي بسیاري در این زمینه فعالیت 
هاي دارند. در کشور ما نیز که در گذشته از این قافله عقب مانده بود، در چند دهه اخیر تالش

 هاي بسیاري حاصل شده است. ه و پیشرفتخوبی در این زمینه انجام گرفت
محدودیت ذخایر نفتی دنیا و نقش بارز خودروهاي با سوخت فسیلی به عنوان یکی از منابع بزرگ 

طراحی باشد. ها میآلودگی در شهرهاي بزرگ از دالیل مهم براي استفاده بهینه از این سوخت
هاي فسیلی شکل فراوانی سوخت ن وبود در دسترس بودن، ارزان ینهخودروها از آغاز بر پیش

ع ها و یا استفاده از منابکمتر تالشی براي کم کردن آالیندهگذشته همین دلیل، در  گرفت. به
 یراحتی و کارای افزایش توان،و بیشتر تالش خودروسازان صرف  بودانرژي صورت گرفته  دیگر

بردن به  پرازدحام از یک سوي و پیها در شهرهاي آالینده شد، اما حجم بااليمحصوالتشان می
ع علمی و به تب شده تا توجه جامعۀ ثهاي فسیلی از سوي دیگر باعاتمام ذخایر سوخت نزدیکی

لب جتجدیدپذیر و پاك  منابع انرژي موتورهاي بهینه و موتورهاي با آن خودروسازان به استفاده از
ود آمده در ارتباط با آلودگی محیطی به وجهاي انرژي و زیستبحران در پیهمچنین  شود.

 مصرف سوخت و آلودگیکاهش خودروها، بیشتر کشورهاي دنیا، با هدف وضع قوانین سختگیرانه 
 اند. هاي مناسب مجبور به تکاپو کردهخودروسازان را در زمینه طراحی موتور ،هوا

و طراحی و ساخت موتورهاي بهینه، با  سازي موتورهاي فعلیدر مسیر بهینهکه ها این تالش
پژوهش در مورد موتورهاي کارآمدتر در حال انجام است،  هاي جایگزیناستفاده از سوختقابلیت 

 از طرف دیگر اساس کار صنایع. امري اجتناب ناپذیر کرده استبا اتالف انرژي و آالیندگی کمتر 
 ها، راه وپژوهشی دانشمندان در آزمایشگاهشود و کارهاي تحقیقاتی و ها ریخته میدر آزمایشگاه

ار هاي کدهند و علت تغییر و تبدیل سریع روشروش مهندسان و سازندگان فردا را تشکیل می
هاي تست موتورهاي احتراق داخلی باشد. در این راستا آزمایشگاهدر صنعت نیز به همین دلیل می

 ض
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و پیدا کردن نقاط بهینه عملکرد آنها از نظر هاي تجربی برروي موتورها براي اهداف انجام آزمون
اند. در کشور ما نیز مراکز مهم قدرت، مصرف سوخت و آلودگی محیط زیست توسعه یافته

آزمایشگاهی تست موتورهاي احتراق داخلی براي کمک به رشد صنعت موتور سازي فعال هستند، 
ست ترجمه این کتاب به دانشجویان باشد. امید ااما منابع فارسی در این زمینه بسیار محدود می

مندان صنعت موتورسازي کشور کمک کند تا مسیر ترقی فناوري موتورهاي احتراق داخلی و عالقه
 با شتاب بیشتري پیموده شود. 

 
 دکتر فرامرز آشناي قاسمی -دکتر علی میرمحمدي

 اعضاي هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
 1395 تابستان -تهران

 
 


