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2.1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται οι βασικές γεωμετρικές σχέσεις και παράμετροι που συνήθως χρησιμο-
ποιούνται για την ποσοτικοποίηση της λειτουργίας ενός κινητήρα. Τα χαρακτηριστικά που είναι σημαντικά 
για τον χρήστη ενός κινητήρα είναι:

1. Η βέλτιστη απόδοση του κινητήρα σε όλο το εύρος στροφών λειτουργίας του
2. Η κατανάλωση καυσίμου του κινητήρα στο εύρος λειτουργίας του, και το κόστος του καταναλισκόμενου 

καυσίμου
3. Ο παραγόμενος θόρυβος και οι εκπομπές βλαβερών ρύπων κατά τη λειτουργία του
4. Το αρχικό κόστος του κινητήρα, όπως και το κόστος εγκατάστασής του
5. Η αντοχή και αξιοπιστία του, οι απαιτήσεις του για συντήρηση, και πως αυτά επηρεάζουν τις δυνατότητες 

χρήσης και τα λειτουργικά του κόστη

Οι παραπάνω παράγοντες καθορίζουν το συνολικό κόστος λειτουργίας του κινητήρα, που συνήθως αποτελεί 
και το πρωταρχικό μέλημα του χρήστη, και το κατά πόσο η λειτουργία του κινητήρα είναι συμβατή με τους 
περιβαλλοντικούς κανονισμούς που αφορούν τις εκπομπές ρύπων. Το βιβλίο αυτό εστιάζει πρωτίστως στην 
απόδοση, τον βαθμό απόδοσης και τις εκπομπές ρύπων των κινητήρων. Αυτό δε σημαίνει ότι η παράλειψη 
των άλλων παραγόντων που αναφέρονται παραπάνω τους καθιστά λιγότερο σημαντικούς.

Η απόδοση ενός κινητήρας περιγράφεται λεπτομερέστερα από τους ακόλουθους παράγοντες:

1. Τη μέγιστη παραγόμενη ροπή σε κάθε ταχύτητα περιστροφής, σε όλο το εύρος συνθηκών λειτουργίας του
2. Τη μέγιστη ταχύτητα περιστροφής, άρα και τη μέγιστη ισχύ
3. Το εύρος της ταχύτητας περιστροφής και της παραγόμενης ροπής (ή ισχύος), όπου ο κινητήρας λειτουργεί 

με ικανοποιητικό τρόπο

Συνήθως χρησιμοποιούνται οι παρακάτω ορισμοί για να περιγράψουν τη βέλτιστη απόδοση ενός κινητήρα:

 Μέγιστη ονομαστική ισχύς. Είναι η μέγιστη ισχύς που μπορεί να παραγάγει ένας κινητήρας για σύντομες 
περιόδους λειτουργίας.

 Κανονική ονομαστική ισχύς. Είναι η μέγιστη ισχύς που μπορεί να παραγάγει ένας κινητήρας σε συνεχή 
λειτουργία.

 Ονομαστική ταχύτητα. Είναι η ταχύτητα περιστροφής κατά την οποία παράγεται η αντίστοιχη κανονική 
ονομαστική ισχύς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Σχεδιασμός και παράμετροι λειτουργίας 
κινητήρων
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2.2 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
Από την ανάλυση της γεωμετρίας του παλινδρομικού μηχανισμού εμβόλου – διωστήρα – στροφάλου ενός 
κινητήρα μπορούν να ληφθούν χρήσιμες πληροφορίες. Για παράδειγμα, ο όγκος του κυλίνδρου, ως συνάρ-
τηση του χρόνου, καθορίζει με μεγάλη ακρίβεια την πυκνότητα του αερίου μέσα στον κύλινδρο και το πόσο 
αυτό συμπιέζεται ή εκτονώνεται. Η επιφάνεια της κυλινδροκεφαλής, των χιτωνίων και του εμβόλου υπεισέρ-
χονται γραμμικά στους υπολογισμούς μεταφοράς θερμότητας. Η κίνηση του εμβόλου καθορίζει τη ροή του 
αερίου στον κύλινδρο, και η επιτάχυνση του εμβόλου στις υψηλότερες στροφές του κινητήρα διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στις περιοδικές δυνάμεις αδράνειας που δημιουργούνται στον μηχανισμό παλινδρόμησης 
του κινητήρα.

Οι παράμετροι που καθορίζουν τη βασική γεωμετρία ενός παλινδρομικού κινητήρα είναι οι ακόλουθοι 
(Εικ. 2.1):

Λόγος συμπίεσης rc:

 r
V V

Vc
d c

c

= =
+maximum cylinder volume

minimum cylinder volume  

μέγιστος όγκος κυλίνδρου
ελάχιστος όγκος κυλίνδρου

 (2.1)

όπου Vd είναι ο όγκος εμβολισμού (ή σάρωσης ή εκτόπισης) και Vc είναι ο επιζήμιος όγκος (ή όγκος διακένου). 
Ο λόγος του διαμέτρου του κυλίνδρου προς τη διαδρομή του εμβόλου είναι:

 R B
Lbs =

 
 (2.2)

Ο λόγος του μήκους διωστήρα προς την ακτίνα στροφάλου είναι:

 R l
a

=  (2.3)

Εικόνα 2.1  Γεωμετρία του κυλίνδρου, εμβόλου, διωστήρα και στροφά-
λου, όπου B = διάμετρος κυλίνδρου, L = διαδρομή εμβόλου, l = μήκος 
διωστήρα, a = ακτίνα στροφάλου, θ = γωνία στροφάλου.

ΑΝΣ

ΚΝΣ
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Επιπλέον, η διαδρομή του εμβόλου και η ακτίνα του στροφάλου συνδέονται από την παρακάτω σχέση:

 L = 2a   

Τυπικές τιμές των παραπάνω παραμέτρων είναι: 
rc   =  9 έως 12 για κινητήρες ανάφλεξης με σπινθήρα (SI) και rc = 14 έως 22 για κινητήρες ανάφλεξης με 

συμπίεση (CI). 
B/L  =  0.8 έως 1.2, για κινητήρες μικρού και μεσαίου μεγέθους, με τάση μείωσης μέχρι και 0.5 για μεγά-

λους κινητήρες diesel χαμηλής ταχύτητας περιστροφής. 
R   =  3 έως 3.5 για κινητήρες μικρού και μεσαίου μεγέθους, με τάση αύξησης από 5 έως 9 για μεγάλους 

κινητήρες CI χαμηλής ταχύτητας.

Ο όγκος του κυλίνδρου V σε μια τυχαία θέση του στροφάλου με γωνία θ προκύπτει ως το άθροισμα του 
επιζήμιου όγκου και του στιγμιαίου όγκου σάρωσης:

 V V B cc= +
π 2

4  
 (2.4)

όπου c είναι η στιγμιαία απόσταση του εμβόλου από το ΑΝΣ. Η τιμή του όγκου αυτού προκύπτει από το s, την 
απόσταση δηλαδή μεταξύ του κέντρου της στροφαλοφόρου ατράκτου και του άξονα του πείρου του εμβόλου 
(Εικ. 2.1). Η απόσταση αυτή υπολογίζεται από τη σχέση:

 s a l a= + −cos ( sin ) /θ θ2 2 2 1 2

  (2.5)

Η απόσταση c του εμβόλου από το ΑΝΣ, που είναι ίση με ( + a)− s, υπολογίζεται από τη σχέση:

 
 
c L R R= + − − −⎡

⎣⎢
⎤
⎦⎥2

1 2 2 1 2cos ( sin ) /θ θ
 
 (2.6)

Η γωνία θ, όπως εμφανίζεται στην Εικ. 2.1, ονομάζεται γωνία στροφάλου. Οπότε η Εξ. (2.4) μπορεί να εκφρα-
στεί και ως ακολούθως:

 V
V

r R R
c

c= + − + − − −1 1
2

1 1 2 2 1 2( )[ cos ( sin ) ]/θ θ
 
 (2.7)

Η επιφάνεια του θαλάμου καύσης As σε κάθε γωνία στροφάλου υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση:

 A A A Bcs p= + +ch π
 
 (2.8)

όπου Ach είναι η επιφάνεια της κυλινδροκεφαλής και Ap είναι η επιφάνεια της κορώνας του εμβόλου. Για 
έμβολα με επίπεδη κορώνα, η επιφάνεια αυτή ισούται με Ap = πB2 /4. Με τη χρήση της Εξ. (2.6), η Εξ. (2.8) 
μπορεί να γραφεί ως:

 A A A BL R Rs p= + + + − − −⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥ch

π
θ θ

2
1 2 2 1 2cos ( sin ) /

 
 (2.9)

Μία σημαντική χαρακτηριστική ταχύτητα των κινητήρων είναι η μέση ταχύτητα εμβόλου Sp :

 S LNp =2
 
 (2.10)

όπου N είναι η ταχύτητα περιστροφής του στροφαλοφόρου. Για τη συσχέτιση της συμπεριφοράς του κινη-
τήρα ως συνάρτηση της ταχύτητας, η μέση ταχύτητα εμβόλου είναι συνήθως καταλληλότερη παράμετρος 
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σε σχέση με την ταχύτητα περιστροφής. Για παράδειγμα, οι ταχύτητες ροής αερίου στην εισαγωγή και μέσα 
στον κύλινδρο καθορίζονται από το Sp .

Η στιγμιαία ταχύτητα εμβόλου Sp προκύπτει από την παρακάτω σχέση:

 S ds
dtp =  (2.11)

Η ταχύτητα του εμβόλου είναι μηδενική στην αρχή της διαδρομής του, φτάνει στο μέγιστο κοντά στο μέσο 
της διαδρομής του και μειώνεται στο μηδέν στο τέλος της διαδρομής του. Mε διαφόριση της Εξ. (2.5) και 
αντικατάσταση προκύπτει:

 
S
S R

p

p

= +
−

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

π
θ

θ
θ2

1 2 2 1 2sin cos
sin /( )

 (2.12)

Η Εικ. 2.2 δείχνει τη μεταβολή του Sp και της μετατόπισης του εμβόλου σε κάθε κύκλο λειτουργίας για 
R = 3.5. H Εξ. (2.12) μπορεί προσεγγιστικά (με σφάλμα μικρότερο του 5%) να περιγραφεί από την παρακάτω 
σχέση:

 
S
S R

p

p

= +
π

θ θ
2

1 1sin cos )(  (2.13)

Εικόνα 2.2  Διαγράμματα του λόγου c/L μετατόπισης του εμβόλου c (μετρούμενη από το ΑΝΣ), προς τη διαδρομή του 
εμβόλου L, του λόγου στιγμιαίας προς μέση ταχύτητα εμβόλου Sp / Sp, και της στιγμιαίας αδιάστατης επιτάχυνσης του 
εμβόλου ap /(S Np N ), ως συνάρτηση της γωνίας στροφάλου, για R = 3.5.
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Ανεξάρτητα από το μέγεθος του κινητήρα, η αντίσταση που παρουσιάζεται κατά τη ροή του αερίου στον 
κύλινδρό του, περιορίζει τη μέγιστη μέση ταχύτητα εμβόλου, σε περίπου 15 m/s, (πέραν της τιμής αυτής η 
ροή καθίσταται στραγγαλισμένη). Οι κινητήρες SI αυτοκινήτων λειτουργούν συνήθως με μέγιστες μέσες 
ταχύτητες εμβόλων στην περιοχή 14 έως 20 m/s. Στους κινητήρες diesel οι αντίστοιχες τιμές κυμαίνονται 
μεταξύ 10 και 14 m/s, επειδή η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται και από τη διαδικασία ανάμειξης καυσίμου/
αέρα.

Η επιτάχυνση του εμβόλου υπολογίζεται με τη διαφόριση της Εξ. (2.12) ή (2.13). Η τελευταία μας δίνει 
την παρακάτω σχέση για την ap:

 a S N
Rp p= +π θ θ2 1(cos cos )2

 
 (2.14)

Η Εικ. 2.2 δείχνει τη μεταβολή του λόγου ap /(Sp  N ) ως συνάρτηση της γωνίας στροφάλου για μία πλήρη 
περιστροφή του στροφαλοφόρου. Από την Εικ. 2.2 είναι φανερό ότι η κίνηση του εμβόλου κατά τη διάρκεια 
κάθε διαδρομής δεν είναι τόσο απλή όσο θα αναμενόταν. Από το ΑΝΣ μέχρι τις 90° μ.ΑΝΣ, το έμβολο δεν 
φτάνει στο μισό της διαδρομής (c/L = 0.5) και η ταχύτητα του εμβόλου Sp φτάνει το μέγιστο στις 74° περίπου 
μ.ΑΝΣ (και όχι στις 90° μ.ΑΝΣ). Μόνο όταν ο λόγος /a γίνεται αρκετά μεγάλος (για μικρούς και μεσαίους 
κινητήρες συνήθως λαμβάνει τιμές από 3 έως 3.5) η κίνηση του εμβόλου κατά το δεύτερο ήμισυ της διαδρο-
μής του προς τα κάτω (ή προς τα πάνω) γίνεται "συμμετρική" με το πρώτο μισό της διαδρομής.

Σε συνήθεις παλινδρομικούς κινητήρες, συχνά χρησιμοποιούνται δύο τροποποιήσεις σε αυτή την αξονική 
συμμετρική γεωμετρία: (1) παράκεντρη μετατόπιση του πείρου εμβόλου και (2) παράκεντρη μετατόπιση του 
άξονα της στροφαλοφόρου ατράκτου. Ο πείρος του εμβόλου συχνά μετατοπίζεται από το κέντρο κατά περί-
που 1.5% της διαμέτρου προς την πλευρά του χιτωνίου που δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση. Στη διάταξη που 
περιγράφεται στην Εικ. 2.1, για δεξιό στροφη περιστροφή του στροφάλου, η πλευρά αυτή είναι η αριστερή. 
Πρακτικά είναι η πλευρά του χιτωνίου στην οποία το έμβολο ωθείται από την δύναμη που εμφανίζεται στο 
διωστήρα κατά την αύξηση της πίεσης στη διαδρομή ισχύος (εκτόνωσης). Η παράκεντρη μετατόπιση αυτή 
του πείρου του εμβόλου μειώνει την ένταση της κρούσης του εμβόλου πάνω στο χιτώνιο κοντά στο ΑΝΣ, 
καθώς το έμβολο μεταβαίνει από την πλευρά χαμηλής πίεσης (δεξιά πλευρά στην Εικ. 2.1), στην πλευρά  
υψηλής πίεσης, περνώντας από τη διαδρομή συμπίεσης στη διαδρομή εκτόνωσης. Με τη μετατόπιση του 
πείρου η μετάβαση αυτή του εμβόλου εμφανίζεται νωρίτερα, πριν το ΑΝΣ, όταν οι δυνάμεις που επενεργούν 
στο έμβολο είναι μικρότερες. Η μετατόπιση αυτή του πείρου του εμβόλου μπορεί να συνυπολογιστεί στην 
ανάλυση της γεωμετρίας του κινητήρα. Η επίδρασή της όμως στον υπολογισμό του όγκου του κυλίνδρου 
είναι μικρή (το μέγιστο σφάλμα στο μέσο της διαδρομής είναι περίπου 0.4%).

Ο άξονας της στροφαλοφόρου ατράκτου μπορεί επίσης να μετατοπιστεί από τον άξονα του κυλίνδρου 
κατά περίπου 15% της διαμέτρου κυλίνδρου προς την πλευρά της υψηλής πίεσης του κυλίνδρου (μετατο-
πισμένος αριστερά σε σχέση με τη συμμετρική θέση του άξονα στον κύλινδρο που φαίνεται στην Εικ. 2.1). 
Αυτό μειώνει την πλευρική δύναμη που ασκεί το έμβολο στο χιτώνιο του κυλίνδρου κατά τη διάρκεια της 
εκτόνωσης, και έτσι μειώνεται η τριβή που εμφανίζονται στον κινητήρα. Μειώνεται επίσης η ταχύτητα του 
εμβόλου στο πρώτο στάδιο της διαδρομής, και με τον τρόπο αυτό η καύση ολοκληρώνεται νωρίτερα βελ-
τιώνοντας το βαθμό απόδοσης του κινητήρα. Η μετατόπιση αυτή του άξονα της στροφαλοφόρου ατράκτου 
μπορεί επίσης να συνυπολογιστεί στην ανάλυση της γεωμετρίας του κινητήρα. Σημειώνεται ότι η μετατόπιση 
αυτή επηρεάζει επίσης σε μικρό βαθμό το λόγο συμπίεσης.

2.3 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
Η παλινδρομική λειτουργία του κινητήρα παράγει ροπή γύρω από τον άξονα της στροφαλοφόρου ατράκτου 
μέσω της δύναμης που μεταφέρεται από το διωστήρα. Η Εικ. 2.3 δείχνει τις δυνάμεις που επενεργούν στο 
έμβολο και το διωστήρα. Η πίεση του αερίου μέσα στον κύλινδρο ωθεί προς τα κάτω την κορώνα του εμβό-
λου. Στην κάτω πλευρά του εμβόλου ασκείται η πίεση του αερίου που επικρατεί στο στροφαλοθάλαμο. Η 
τριβή δρα αντίθετα στην κίνηση του εμβόλου μέσω της δύναμης τριβής F που αναπτύσσεται στα ελατήρια 
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και τις επιφάνειες της ποδιάς του εμβόλου. Κατά τη διαδρομή εκτόνωσης, υπερισχύει η δύναμη από την πίεση 
των αερίων μέσα στον κύλινδρο, δημιουργώντας μια θλιπτική δύναμη αντίδρασης Rc στο διωστήρα. Από το 
ισοζύγιο των δυνάμεων που ασκούνται στο έμβολο, σε διεύθυνση παράλληλη με τον άξονα του κυλίνδρου 
(με θετική φορά προς τα κάτω), προκύπτει:

 m a F p p A F Rp p cr p c= = − − −Σ axial )( cosφ
 
 (2.15)

όπου mp είναι η μάζα του εμβόλου, των ελατηρίων του, του πείρου του και του άνω τμήματος του διωστήραα. 
Επίσης, όπως φαίνεται στην Εικ. 2.1,  sinf = a sinf. Αν είναι γνωστή η πίεση του αερίου μέσα στον κύλινδρο 
και στο στροφαλοθάλαμο, και μπορεί επίσης να εκτιμηθεί με ακρίβεια η δύναμη τριβής, τότε λαμβάνοντας 
την ap από την Εξ. (2.14), μπορεί να υπολογιστεί η δύναμη στο διωστήρα Rc.

Από το ισοζύγιο των δυνάμεων σε διεύθυνση κάθετη στον άξονα του κυλίνδρου, μπορεί να συσχετισθεί 
η δύναμη αντίδρασης που ασκείται στο χιτώνιο, Rl , με τη δύναμη Rc:

 R Rl c= sinφ   (2.16)

Αυτή η δύναμη αντίδρασης από το χιτώνιο έχει μεγάλη επίδραση στις δυνάμεις τριβής του κινητήρα.
Η συνιστώσα της δύναμης στο διωστήρα, που έχει διεύθυνση κάθετη προς την ακτίνα του στροφάλου, 

δημιουργεί ροπή στρέψης γύρω από το κέντρο του. Ο υπολογισμός της ροπής αυτής Τ, γίνεται λοιπόν μέσω 
της παρακάτω σχέσης: 

 T aRc= +sin( )θ φ   (2.17)

Δεδομένου ότι ισχύει asinθ =  sinf, και αναλύοντας το sin(θ + f), προκύπτει:

 sin( ) sin ( sin ) sin cos/θ φ θ θ θ θ+ = − +1
2

2
2 1 2a

l
a
�

 

Για δεδομένη γεωμετρία και ταχύτητα κινητήρα, όταν γνωρίζουμε την πίεση μέσα στον κύλινδρο, την πίεση 
στο στροφαλοθάλαμο και τη μεταβολή της δύναμης τριβής, η Εξ. (2.15), σε συνδυασμό με την Εξ. (2.14), 
επιτρέπει τον υπολογισμό της δύναμης Rc του διωστήρα ως συνάρτηση της γωνίας στροφάλου. Στη συνέχεια 

Rc

Rc, tan

= Rc sin(θ + φ)

Τριβή Ff

Πίεση αερίων στον

στροφαλοθάλαμο

(Pcr Ap)

(θ + φ)

Rl

Πίεση αερίων

στον κύλινδρο

(pAp)

φ

θ

Εικόνα 2.3  Οι δυνάμεις που επενεργούν στο έμβολο και το διωστήρα, καθώς και η παραγόμενη ροπή στο στρόφαλο, 
κατά τη διαδρομή εκτόνωσης.

α Η μάζα του άνω μέρους του διωστήρα συνήθως λαμβάνεται ίση με τη μάζα που βρίσκεται άνωθεν του κέντρου βάρους του.
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μέσω της Εξ. (2.17), μπορεί να υπολογιστεί η ροπή που ασκεί κάθε έμβολο και διωστήρας επί του στροφα-
λοφόρου, ως συνάρτηση της γωνίας στροφάλου, καταλήγοντας στην παρακάτω σχέση:

 

 

T a p p A F m a a
ap p p= − − −⎡

⎣⎢
⎤
⎦⎥ +

−

⎡

⎣

⎢
⎢sin ( ) cos

( sin ) /

θ θ
θ

cc 1 1

1
2

2
2 1 2�

�

⎢⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥  

 (2.18)

Η Εικ. 2.4 απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο οι χρονικά μεταβαλλόμενες δυνάμεις που επενεργούν στο 
έμβολο, και η κίνηση του εμβόλου, δρουν συνδυαστικά για να παραγάγουν μια περιοδική ροπή στην στρο-
φαλοφόρο άτρακτο κατά τη διάρκεια του τετράχρονου κύκλου ενός κυλίνδρου σε ένα κινητήρα SI. Στο 
παράδειγμα της Εικ. 2.4, ο λόγος a/ είναι περίπου 0.3, επομένως η επίδραση του όρου a2/2 είναι μικρή. Σε 
χαμηλές ταχύτητες περιστροφής του κινητήρα, η δύναμη αδρανείας του εμβόλου mpap είναι μικρή σε σχέση 
με τις δυνάμεις από την πίεση του αερίου μέσα στον κύλινδρο. Σε υψηλές ταχύτητες περιστροφής του κινη-
τήρα, οι δυνάμεις αδράνειας είναι πολύ πιο σημαντικές (βλ. Παρ. 15.7.2). Το σχετικό μέγεθος των δυνάμεων 
τριβής του εμβόλου εξαρτάται από το φορτίο του κινητήρα, δηλαδή το μέγεθος της δύναμης που οφείλεται 
στην πίεση των αερίων του κυλίνδρου, και της ταχύτητας. Σημειώνεται ότι σε κάθε κύκλο λειτουργίας, η 
ροπή αυξάνεται από το μηδέν στο ΑΝΣ, σε μια μέγιστη τιμή λίγο μετά τη γωνία στροφάλου, όπου παρουσιά-
ζεται η μέγιστη πίεση μέσα στον κύλινδρο. Στη συνέχεια, μειώνεται μέχρι σχεδόν μηδενικές τιμές στο μέσο 
περίπου της διαδρομής εκτόνωσης. Για έναν πολυκύλινδρο κινητήρα, η συνολική ροπή στη στροφαλοφόρο 
άτρακτο υπολογίζεται με την επικάλυψη καμπυλών όμοιες με αυτές της Εικ. 2.4, με την κατάλληλη διαφορά 
φάσης (για τετράχρονο κινητήρα 720°/nc, όπου nc είναι ο αριθμός των κυλίνδρων, εάν τα διαστήματα ανά-
φλεξης μεταξύ των κυλίνδρων, είναι ομοιόμορφα). 

2.4 ΡΟΠΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΠΕΔΗΣ
Η ροπή που ένας κινητήρας αποδίδει μέσω της κινητήριας ατράκτου του, μετριέται συνήθως σε ένα δυνα-
μόμετρο (πέδη). Ο κινητήρας τοποθετείται σε τράπεζα δοκιμών και η στροφαλοφόρος άτρακτος συνδέεται 
με τον ρότορα (περιστρεφόμενο τμήμα) του δυναμόμετρου. Στην Εικ. 2.5 απεικονίζεται η αρχή λειτουργίας 

Πίεση στον 

κύλινδρο

Τριβή
Πίεση στον 

στροφαλοθάλαμο

−180 0

p

–180 0 180

Ροπή

θ, Γωνία στροφάλου

sin θ

180

Εικόνα 2.4  Διαγράμματα των δυνάμεων που ασκούνται στο έμβολο (από πίεση κυλίνδρου, πίεση στροφαλοθαλάμου, 
τριβή) και της ροπής στη στροφαλοφόρο άτρακτο ως συνάρτηση της γωνίας στροφάλου, για ένα κινητήρα SI σε χαμηλή 
ταχύτητα περιστροφής. Σε υψηλότερες ταχύτητες περιστροφής, η δύναμη αδρανείας του εμβόλου mpap είναι αρκετά 
σημαντική. 

Book 1 MEK.indb   59Book 1 MEK.indb   59 21/2/2021   11:10:06 µ21/2/2021   11:10:06 µ



60    ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

ενός δυναμόμετρου. Ο ρότορας συνδέεται ηλεκτρομαγνητικά, υδραυλικά ή μέσω μηχανικής τριβής με έναν 
στάτορα (μη περιστρεφόμενο τμήμα) του δυναμόμετρου, ο οποίος στηρίζεται σε ρουλεμάν χαμηλής τριβής. 
Όταν ο ρότορας είναι ακίνητος, στάτορας και ρότορα βρίσκονται σε ισορροπία. Η ροπή που ασκείται στον 
στάτορα, καθώς ο ρότορας περιστρέφεται, μετριέται εξισορροπώντας το στάτορα με βάρη, ελατήρια, πνευ-
ματικά μέσα ή με χρήση δυναμοκυψέλης (ή αντίστοιχης μετρητικής διάταξης). Το δυναμόμετρο συνήθως έχει 
αρκετή αδράνεια, έτσι ώστε αυτή η διαδικασία σε έναν πολυκύλινδρο κινητήρα να αθροίζει τις συνεισφορές 
ροπής από κάθε κύλινδρο και να μετρά τη χρονικά μέση ροπή.

Με βάση την απεικόνιση της Εικ. 2.5, αν η μέση ροπή που ασκείται από τον κινητήρα είναι T, τότε ισχύει:

 T = Fb  (2.19)

H ισχύς P που αποδίδεται από τον κινητήρα και απορροφάται στο δυναμόμετρο, προκύπτει ως το γινόμενο 
της ροπής και της γωνιακής ταχύτητας περιστροφής:

 P NT= 2π   (2.20α)

όπου Ν η ταχύτητα περιστροφής του στροφάλου. Σε μονάδες SI:

 P N T( ) ( / ) ( )kW rev s N m= ⋅ × −2 10 3π   (2.20β)

και σε μονάδες U.S.:

 P
N T

(hp)
(rev min) (lbf ft)

=
⋅/

5252  
 (2.20γ)

Η τιμή της ισχύος του κινητήρα, που μετριέται με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, ονομάζεται ισχύς 
πέδης (ή ωφέλιμη ισχύς) Pb. Αυτή η ισχύς είναι η ωφέλιμη ισχύς που παράγεται από τον κινητήρα και αποδί-
δεται στη συνδεδεμένη διάταξη, και που στην περίπτωση αυτή είναι η πέδη.

Η ροπή αποτελεί το μέτρο της ικανότητας ενός κινητήρα να παραγάγει έργο. Η ισχύς είναι ο ρυθμός με 
τον οποίο παράγεται το έργο αυτό. Αυτές είναι σημαντικές παράμετροι και οι μέγιστες τιμές τους καθορίζουν 
την απόδοση ενός κινητήρα. Ο όρος φορτίο (π.χ. μεσαίο φορτίο) συχνά χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει 
σε ποιο σημείο του εύρους της ροπής στρέψης (από μηδενικό έως το μέγιστο) λειτουργεί ο κινητήρας.

2.5 ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΥΚΛΟΥ
Το έργο του κινητήρα παράγεται μέσα σε κάθε κύλινδρο του, καθώς η πίεση του αερίου μέσα στον κύλιν-
δρο ωθεί το έμβολο προς τα κάτω κατά τη διάρκεια της εκτόνωσης. Οι τιμές της πίεσης του αερίου μέσα 
στον κύλινδρο, κατά τη διάρκεια του κύκλου λειτουργίας του κινητήρα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
τον υπολογισμό του έργου που μεταφέρεται από το αέριο στο έμβολο. Η πίεση μέσα στον κύλινδρο και ο 
αντίστοιχος όγκος του κυλίνδρου σε όλο τον κύκλο λειτουργίας μπορούν να σχεδιαστούν σε ένα διάγραμμα 

Εικόνα 2.5  Σχηματική αναπαράσταση της αρχής λειτουργίας ενός δυναμομέτρου.

Στάτορας

Ρότορας

Δύναμη

Δυναμοκυψέλη
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πίεσης – όγκου p-V (ή δυναμοδεικτικό) όπως φαίνεται στην Εικ. 2.6. Το ενδεικνύμενο έργο ανά κύκλο Wc,i
β 

(ανά κύλινδρο) υπολογίζεται με το ολοκλήρωμα της καμπύλης, ώστε να υπολογιστεί το εμβαδό που αυτή 
περικλείεται στο διάγραμμα:

 W p dVc i, = ∫�  
 (2.21)

Στους δίχρονους κινητήρες (Εικ. 2.6a), η εφαρμογή της Εξ. (2.21) είναι απλή.1

Στον τετράχρονο κύκλο, με την προσθήκη των διαδρομών εισαγωγής και εξαγωγής, προκύπτουν τα δύο 
είδη ενδεικνύμενων έργων, που συνήθως συναντούμε. Αυτά είναι:

1. Μικτό ενδεικνύμενο έργο ανά κύκλο λειτουργίας Wc,ig: Είναι το έργο που παρέχεται στο έμβολο μόνο κατά 
τις διαδρομές συμπίεσης και εκτόνωσης.

2. Καθαρό ενδεικνύμενο έργο ανά κύκλο λειτουργίας Wc,in: Είναι το έργο που παρέχεται στο έμβολο σε όλο 
τον τετράχρονο κύκλο λειτουργίας.

Στις Εικ. 2.6β και γ απεικονίζονται δυναμοδεικτικά διαγράμματα p-V για ένα τετράχρονο κινητήρα φυσι-
κής αναπνοής και έναν υπερπληρωμένο. Οι περιοχές με γκρι χρώμα σε κάθε διάγραμμα δείχνουν το ενδει-
κνύμενο έργο, όπως συνήθως χρησιμοποιείται, για τους δύο αυτούς τύπους κινητήρων. Η συναλλαγή έργου 
μεταξύ του εμβόλου και των αερίων μέσα στον κύλινδρο κατά τις διαδρομές της εισαγωγής και εξαγωγής 
ονομάζεται έργο άντλησης Wp (βλ. Κεφ. 5 και 13). Όταν η πίεση του κυλίνδρου στη διαδρομή εισαγωγής 
είναι μικρότερη από την πίεση του κυλίνδρου στη διαδρομή εξαγωγής (περιοχή Β στην Εικ. 2.6β), τo έργο 
άντλησης μεταφέρεται από το έμβολο προς τα αέρια εντός του κυλίνδρου (αρνητικό έργο). Αυτό συμβαίνει 
στους κινητήρες φυσικής αναπνοής. Όταν η πίεση του κυλίνδρου στη διαδρομή εισαγωγής είναι μεγαλύτερη 
από την πίεση του κυλίνδρου στη διαδρομή εξαγωγής, το οποίο συμβαίνει συνήθως στους υπερπληρωμένους 
κινητήρες (Εικ. 2.6γ), τo έργο άντλησης μεταφέρεται από τα αέρια εντός του κυλίνδρου προς το έμβολο 
(θετικό έργο). Στους κινητήρες φυσικής αναπνοής, το έργο άντλησης, που μεταφέρεται στα αέρια εντός του 
κυλίνδρου, μειώνει το έργο που παράγεται στη στροφαλοφόρο άτρακτο και συνιστά τμήμα των τριβών του 
κινητήρα (το έργο αυτό καταναλώνεται στην ώθηση των καυσαερίων στο περιβάλλον και την εισαγωγή νέου 
μείγματος στον κύλινδρο).γ Επομένως, σε κινητήρες φυσικής αναπνοής χρησιμοποιείται συνήθως το μικτό 
ενδεικνύμενο έργο (δηλ. o όρος ∫ pdV στις διαδρομές συμπίεσης και εκτόνωσης, που απαρτίζουν το εμβαδό 
της περιοχής Α στην Εικ. 2.6β), καθώς αυτό αντιπροσωπεύει τη μέγιστη ποσότητα έργου που παράγεται 

Εικόνα 2.6  Παραδείγματα δυναμοδεικτικών διαγραμμάτων p-V που απεικονίζουν το ενδεικνύμενο έργο ανά κύκλο 
λειτουργίας, για (α) δίχρονο κινητήρα, (β) τετράχρονο κινητήρα φυσικής αναπνοής σε μερικό φορτίο, (γ) τετράχρονο 
κινητήρα με υπερπλήρωση σε υψηλό φορτίο.

ΑΝΣ ΚΝΣ

(α)

Όγκος

Δίχρονος κινητήρας
Π

ίε
σ

η
 κ

υ
λ
ίν

δ
ρ
ο
υ

Εξαγωγή 

ανοίγει

Εισαγωγή 

ανοίγει

(β)

Τετράχρονος κινητήρας
φυσικής αναπνοής

ΑΝΣ ΚΝΣ

A

B

Όγκος

Ενδεικνύμενο έργο

Π
ίε

σ
η

 κ
υ
λ
ίν

δ
ρ
ο
υ

(γ)

Τετράχρονος κινητήρας
με στροβιλοϋπερπλήρωση

ΑΝΣ ΚΝΣΌγκος

Π
ίε

σ
η

 κ
υ
λ
ίν

δ
ρ
ο
υ

β Ο όρος ενδεικνύμενο χρησιμοποιείται γιατί τα διαγράμματα p-V προκύπταν παλαιότερα μέσω μιας συσκευής που ονομαζόταν 
όργανο ένδειξης κινητήρα.
γ Σε αρκετούς τύπος δίχρονων κινητήρων, υπάρχει επίσης έργο άντλησης που συνδέεται με την εισαγωγή και συμπίεση του 
αέρα σάρωσης μέσα στο στροφαλοθάλαμο.1
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από τον κινητήρα. Στους υπερπληρωμένους κινητήρες, όπου το έργο άντλησης μπορεί να είναι θετικό (δηλ. 
από τα αέρια προς το έμβολο) και επομένως προστίθεται στη θετικό έργο που παράγεται κατά τις διαδρομές 
συμπίεσης και εκτόνωσης, συνήθως χρησιμοποιείται το καθαρό ενδεικνύμενο έργο ανά κύκλο λειτουργίας (∫ 
pdV σε όλο το τετράχρονο κύκλο). Σημειώνεται ότι και στους υπερπληρωμένους κινητήρες εξακολουθούν να 
υπάρχουν απώλειες ροής λόγω τριβής, κατά τη διάρκεια των χρόνων εξαγωγής και εισαγωγής. Ωστόσο στους 
υπερπληρωμένους κινητήρες σε υψηλότερα φορτία, η διαφορά μεταξύ της πίεσης εξόδου του συμπιεστή και 
της πίεσης εισόδου του στροβίλου είναι συχνά αρκετά μεγάλη ώστε να αντισταθμίζει αυτές τις απώλειες.

Πλέον, για την ποσοτικοποίηση του έργου που μεταφέρεται στο έμβολο χρησιμοποιείται συχνότερα ο 
ορισμός του καθαρού ενδεικνύμενου έργου. Αυτό συμβαίνει επειδή το ολοκλήρωμα της Εξ. (2.21) σε δύο 
πλήρεις περιστροφές του στροφάλου (ενός πλήρους κύκλου λειτουργίας) αναδεικνύει λεπτομερέστερα τις 
επιπτώσεις των διαδικασιών εντός του κυλίνδρου σε κάθε κύκλο λειτουργίας. Η αυξανόμενη χρήση του μετα-
βλητού χρονισμού βαλβίδων στους κινητήρες, κάνει πιο δύσκολο τον διαχωρισμό μεταξύ των διεργασιών 
μετατροπής και μεταφοράς ενέργειας κατά τις διαδρομές συμπίεσης και εκτόνωσης, και των φάσεων εναλλα-
γής των αερίων. Όσον αφορά το έργο της τριβής, [και τη μέση ενεργό πίεση τριβής (friction mean eff ective 
pressure fmep)] είναι το άθροισμα της μηχανικής τριβής και του έργου που απαιτείται για την κίνηση των 
βασικών συστημάτων του κινητήρα. Η Εικ. 2.7 δείχνει πώς οι παραπάνω ορισμοί του ενδεικνύμενου έργου 
και του έργου πέδης ανά κύκλο λειτουργίας (και οι αντίστοιχες μέσες πιέσεις) συνδέονται με την παλινδρο-
μική κίνηση του εμβόλου εντός του κυλίνδρου και τη συναλλαγή του έργου.

Η ισχύς ανά κύλινδρο συσχετίζεται με το ενδεικνύμενο έργο ανά κύκλο λειτουργίας μέσω της σχέσης:

 P
W N

ni
c i

R

=
,

 
 (2.22)

όπου nR είναι ο αριθμός περιστροφών του στροφάλου που απαιτούνται για κάθε διαδρομή ισχύος. Στον 
τετράχρονο κύκλο λειτουργίας το nR είναι 2, ενώ στο δίχρονο η αντίστοιχη τιμή είναι 1. Η ισχύς αυτή είναι 
η ενδεικνύμενη ισχύς, η οποία αποτελεί το ρυθμό με τον οποίο το έργο μεταφέρεται από τα αέρια μέσα στον 
κύλινδρο προς το έμβολο. Η ενδεικνύμενη ισχύ είναι μεγαλύτερη από την ισχύ πέδης. Η διαφορά οφείλεται 

Εικόνα 2.7  Σχηματική απεικόνιση συσχέτισης της μεταφοράς του ενδεικνύμενου έργου, του έργου τριβής και του ωφέ-
λιμου έργου, με τη γεωμετρία του παλινδρομικού μηχανισμού.

ΑΝΣ

ΚΝΣ

Ενδεικνύμενο έργο ανά κύκλο:
Μεταφέρεται από τα αέρια του κυλίνδρου 
στο έμβολο

Έργο τριβών ανά κύκλο:
Μηχανικές τριβές
Έργο για την κίνηση βασικών εξαρτημάτων
(και έργο άντλησης για τους κινητήρες 
φυσικής αναπνοής)

Έργο πέδης (ωφέλιμο) ανά κύκλο:
Μεταφέρεται στην άτρακτο εξόδου 
του κινητήρα
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στο γεγονός ότι μέρος της ενδεικνύμενης ισχύος καταναλίσκεται στην υπερνίκηση των τριβών, στην κίνηση 
των συστημάτων του κινητήρα και (στην περίπτωση κινητήρων φυσικής αναπνοής) στην ισχύ του έργου 
άντλησης. Όταν σε τετράχρονο κινητήρα γίνεται αναφορά σε ενδεικνύμενα μεγέθη, όπως το έργο ή η ισχύς, 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι σαφές ποιο ενδεικνύμενο μέγεθος αναφέρεται (δηλαδή το καθαρό ή το 
μικτό).

Το ενδεικνύμενο έργο ανά κύκλο λειτουργίας (ή η ενδεικνύμενη ισχύς) αντιπροσωπεύει το άθροισμα του 
ωφέλιμου έργου (ή της ωφέλιμης ισχύος) που μεταφέρεται στην άτρακτο μετάδοσης κίνησης συν το έργο 
(ή την ισχύ) που απαιτείται για να υπερνικηθούν όλες οι απώλειες λόγω τριβών στον κινητήρα. Οι βασικές 
δοκιμές ελέγχου ενός κινητήρα καθορίζουν διαδικασίες για τη μέτρηση της ισχύος πέδης και της ισχύος των 
τριβών. Η δοκιμή μέτρησης της ισχύος τριβής αποτελεί μια πολύ καλή προσέγγιση για την εκτίμηση των 
συνολικών απωλειών ενός κινητήρα.2 Επομένως, ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ενδεικνύμενης 
ισχύος ή του ενδεικνύμενου έργου ανά κύκλο λειτουργίας, είναι η άθροιση της ισχύος πέδης και των απω-
λειών ισχύος λόγω τριβής. Οι όροι πέδης (ή ωφέλιμη) και ενδεικνύμενη χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν 
και άλλες παραμέτρους όπως η μέση ενεργός πίεση, η ειδική κατανάλωση καυσίμου και οι ειδικές εκπομπές 
ρύπων (βλ. επόμενες ενότητες) με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που χρησιμοποιείται για το έργο και την ισχύ 
ανά κύκλο λειτουργίας.

2.6 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Σε κινητήρες φυσικής αναπνοής, ένα μέρος του (μικτού) ενδεικνύμενου έργου ή ισχύος ανά κύκλο λειτουρ-
γίας, χρησιμοποιείται για την εξαγωγή των καυσαερίων προς το περιβάλλον και την εισαγωγή φρέσκου 
μείγματος στον κύλινδρο. Σε όλους τους κινητήρες, ένα τμήμα του παραγόμενου έργου ανά κύκλο κατανα-
λίσκεται για να υπερνικηθούν οι τριβές των εδράνων, των εμβόλων και των άλλων μηχανικών εξαρτημάτων 
του κινητήρα και να κινηθούν τα βασικά συστήματα του. Όλες αυτές οι απαιτήσεις ισχύος ομαδοποιούνται 
σε μια, που ονομάζεται ισχύς τριβών Pf .δ Οπότε:

 P P Pi b f= +
 
 (2.23)

Η ισχύς των τριβών είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Ένας συνήθης τρόπος υπολογισμού είναι 
να περιστραφεί ο κινητήρας με εξωτερική βοήθεια (ετεροκίνηση, δηλαδή περιστροφή του κινητήρα χωρίς 
καύση) και να μετρηθεί η ισχύς που παράσχει το δυναμόμετρο για να ξεπεραστούν όλες οι απώλειες λόγω 
τριβής. Στην διαδικασία αυτής της δοκιμής με ετεροκίνηση, οι στροφές του κινητήρα, η θέση της πεταλούδας 
στραγγαλισμού (γκαζιού), οι θερμοκρασίες λιπαντικού και ψυκτικού μέσου, όπως και οι συνθήκες περιβάλ-
λοντος, διατηρούνται οι ίδιες, με αυτές της κανονικής λειτουργίας του κινητήρα. Τα σφάλματα μέτρησης με 
τη μέθοδο αυτή οφείλονται κυρίως στο ότι οι δυνάμεις λόγω πίεσης του αερίου στο έμβολο και στα ελατήρια 
είναι μικρότερες κατά την ετεροκίνηση από ότι στην κανονική λειτουργία. Επίσης οι θερμοκρασίες λιπαντι-
κού στα τοιχώματα των κυλίνδρων είναι επίσης χαμηλότερες και ο αέρας που εξωθείται κατά τη διαδρομή  
εξαγωγής είναι πιο πυκνός από το καυσαέριο κατά τη κανονική λειτουργία. Οι διαφορές αυτές στις τριβές 
του κινητήρα ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις (ετεροκίνησης και κανονικής λειτουργίας) είναι και προς την 
κατεύθυνση αύξησης και προς την κατεύθυνση μείωσης της υπολογιζόμενης τριβής. Τελικά οι διαφορές που 
προκύπτουν για την τριβή που μετριέται κατά την ετεροκίνηση και την αντίστοιχη τριβή σε κανονικές συν-
θήκες λειτουργίας, είναι σχετικά μικρές.

Ο λόγος της ισχύος πέδης (ή ωφέλιμης ισχύος) προς την ενδεικνύμενη, ονομάζεται μηχανικός βαθμός 
απόδοσης ηm. Ο λόγος αυτός αποτελεί ένα μέτρο του μεγέθους των τριβών σε έναν κινητήρα.

 ηm
b fP

P
P
P

= = −
ig ig

1
 
 (2.24)

Δεδομένου ότι σε κινητήρες φυσικής αναπνοής η ισχύς των τριβών περιλαμβάνει την ισχύ που απαιτείται 

δ Οι διάφορες συνιστώσες των τριβών εξετάζονται λεπτομερώς στο Κεφ. 13.
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