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داخـل  ) ضغط االحتراق (    يتلخص هذا البحث بدراسة امكانية تخمين قيمة وشكل الضغط          
محرك االحتراق الداخلي بواسطة قياس سعة االهتزاز عند اغطية الركائز الرئيسية           اسطوانة  

استخدام طريقة المصـفوفات االنتقاليـة لتحليـل    بقد تم بناء نموذج رياضي    للعمود المرفق و  
جاه المحـاور   نمذجة كراسي التحميل الى نوابض ومخمدات وباتكذلكاهتزاز عمود المرفق و 

 لكرسي التحميل المعرض الى حمل ديناميكي متغير الذي تم          تحليلاد  عتمالرئيسية للنظام وبا  
التوصل اليه من خالل نمذجة عمود المرفق الى عتبة متعددة الركـائز وباسـتخدام نظريـة               

تم ايجاد عالقة بين ردود االفعال عند الركـائز الرئيسـية والقـوى             ) معادلة العزوم الثالثة  (
 االحتراق وتأثير كلتا الحركتين الدورانية والترديية ، المسلطة على عمود المرفق نتيجة ضغط

كما وقد تم بناء برنامج حاسوبي بلغة الفورتران لكل نموذج رياضي من النماذج التـي مـر               
  .ذكرها اعاله 

    وقد اعتمد البحث على النتائج العملية المقاسة لمحرك ديزل نوع زيتور رباعي االشواط              
ف انضغاطية وباسـتخدام البرنـامج الحاسـوبي وحسـاب     ذو اربعة اسطوانات وتحت ظرو  

االستجابة الديناميكية لعمود المرفق ومقارنة سعة االهتزاز االنية المستخرجة مع المقاسة عملياً 
وتصحيح قيم الضغط المحسوبة لحين التواصل الى التقارب المطلوب للسـعات االهتزازيـة             

ني و تم اخذ عينتين من القـراءات العمليـة   النظرية والعملية يتم تخمين ضغط االسطوانة اال   
قد اظهـرت  ل. ة الرابعة وعند سرعتين دورانيتينلسعة االهتزاز المقاسة على الركيزة الرئيسي  

النتائج تقارباً جيداً بين قيم الضغط المقاسة عملياً وقيم الضغط المستنتجة من هذه الدراسـة ،            
قياس العملي لسعة االهتزاز والضـغط داخـل        وقد تم استنتاج السرعة الدورانية باستخدام ال      

االسطوانة ولسرعتين دورانيتين باستخدام ذات البرنامج مع اجراء تغيير بسـيط واظهـرت             
   .تطابق جيد بين الدراسة العملية والنظريةالنتائج 
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Abstract  
      This research summarized the possibility of prediction of the cylinder 
pressure (combustion pressure) of internal combustion engine by measuring the 
vibration amplitude at the housing of the main bearing of crankshaft. 
     A mathematical model was developed using the Transfer Matrix Method to 
analyze the crankshaft vibration. The journal bearings were modeled as springs 
and dampers in the direction of main system coordinates. The bearings were 
under dynamic load conditions. This was achieved by sampling the crankshaft to 
multi-supported beam using the Equation of Three Moments Theory. A relation 
between the reactions were found at main bearings and the applied forces on the 
crankshaft as a result of pressure and the effect of both reciprocating and 
rotating motion . 
      A computer program in Fortran language was developed for each cited 
sample. 
     The study depends on experimental results previously measured on (Zetor M-
Type), four stroke, 4-cylinders diesel engine under motoring condition using 
special prepared computer program. The resulting amplitude of vibration at local 
position were compared with the experimental amplitude also the cylinder 
pressure were corrected until a convergence criterion is reached between the 
theoretical and the experimental amplitudes. The instantaneous cylinder pressure 
will be predicted, two samples of data were taken for the amplitude of vibration 
at two rotational speeds.  
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     The results show good agreement with those obtained experimentally. Also 
the rotational speed was deduced by the use of practical measurement of 
vibration amplitude and cylinder pressure for two rotational speeds using the 
same program with simple change and showed good agreement between 
practical and theoretical results. 

   
   
  


