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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η καύση και οπτικοποιήθηκε η φλόγα που 

δημιουργούν διαφορετικά μίγματα εμπορικής βενζίνης με βιοκαύσιμα (Ε10 και ΕΤΒΕ20), 

όταν αυτά χρησιμοποιηθούν σε Μηχανή Εσωτερικής Καύσης (Μ.Ε.Κ.). Από την 

οπτικοποίηση της εξάπλωσης της φλόγας και τις μετρήσεις της πίεσης εντός του κυλίνδρου 

κατά την καύση, είναι δυνατόν να βγουν συμπεράσματα σχετικά με τις διαφορές στην 

απόδοση του κινητήρα με χρήση των παραπάνω καυσίμων. Η μελέτη αυτή αποτελεί 

κομμάτι μιας ευρύτερης έρευνας πάνω στα αποτελέσματα που θα επιφέρει η σταδιακή 

ανάμιξη βιοκαυσίμων στην βενζίνη, του καυσίμου που χρησιμοποιεί η πλειοψηφία των 

οχημάτων που κινούνται καθημερινά στους δρόμους. 

Η εργασία αυτή έχει δύο κύριους και αλληλένδετους στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι η 

σύγκριση των χαρακτηριστικών της καύσης μεταξύ των μιγμάτων βιοκαυσίμων και της 

απλής βενζίνης, αλλά και των επιδράσεων που έχουν οι διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας 

πάνω σε αυτά.  Ο δεύτερος στόχος είναι η δοκιμή διαφορετικών μεθόδων επεξεργασίας 

των δεδομένων που προκύπτουν από μία πειραματική ΜΕΚ και η επιλογή των 

καταλληλότερων. Οι μέθοδοι αυτές θα πρέπει να παρέχουν σαφή και τεκμηριωμένα 

αποτελέσματα που να οδηγούν σε ουσιώδεις συγκρίσεις μεταξύ των καυσίμων και μπορούν 

να εφαρμοστούν σε μελλοντικές έρευνες. 

Για την οπτικοποίηση και τις μετρήσεις της εργασίας αυτής, χρησιμοποιήθηκε ο οπτικός 

πειραματικός κινητήρας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας. Ο κινητήρας αυτός προσομοιώνει μία συμβατική ΜΕΚ, αλλά οι 

επιφάνειες των τοιχωμάτων και του πιστονιού είναι γυάλινες, επιτρέποντας την οπτική 

πρόσβαση για τη λήψη εικόνων. Μία κάμερα υψηλής ταχύτητας καταγράφει την εξέλιξη των 

φαινομένων της καύσης που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό του κινητήρα. Ο φακός της 

κάμερας επιτρέπει μόνο στα υπεριώδη (UV) μήκη κύματος του φωτός να περνούν στον 

αισθητήρα, καθώς το φως της πραγματικής φλόγας εκπέμπεται σε αυτά τα όρια, σύμφωνα 

με τη βασική αρχή λειτουργίας την τεχνική της χημειοφωταύγειας (chemiluminescence). Η 

πειραματική διάταξη είναι ακόμη εξοπλισμένη με ακριβή έλεγχο της έγχυσης του καυσίμου, 

αναλυτή καυσαερίων, καθώς και με αισθητήρα πίεσης του θαλάμου καύσης και αισθητήρα 

λ (λόγος ισοδυναμίας). 

Δημιουργήθηκε ένα πρωτόκολλο που περιέγραφε τη διαδικασία των μετρήσεων, καθώς και 

την διαδικασία για τις αλλαγές μεταξύ καυσίμων και την καταγραφή των διάφορων αρχείων 

εικόνας, πιέσεων και στοιχείων λειτουργίας του κινητήρα. Στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις και αποθηκεύτηκαν τα αρχεία των αποτελεσμάτων, τα 
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οποία εισήχθησαν MATLAB Scripts για να εξαχθούν οι επιθυμητές πληροφορίες και να 

παρουσιαστούν κατάλληλα. Τέλος, επιλέχθηκαν οι κατάλληλες τιμές για να 

πραγματοποιηθούν επιστημονικά βάσιμες συγκρίσεις μεταξύ των καυσίμων και να 

εξαχθούν συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητά και τις διαφορές μεταξύ τους. 

Τα αποτελέσματα της εργασίας έδειξαν την ταχύτερη εξάπλωση της φλόγας που 

δημιουργείται από το καύσιμο ETBE20, μαρτυρώντας τα οφέλη της χρήσης αντίστοιχων 

μιγμάτων βιοκαυσίμων σε ευρείες εφαρμογές ΜΕΚ. Το ίδιο μίγμα βιοκαυσίμου εμφάνισε και 

τις χαμηλότερες συνδιακυμάνσεις από κύκλο σε κύκλο, που αποτελεί ιδιαίτερα θετικό 

χαρακτηριστικό του καυσίμου. Η καύση φτωχού μίγματος βρέθηκε να έχει αρνητικές 

επιδράσεις στην εξέλιξη της καύσης και τη συνδιακύμανσή της, οι οποίες όμως είναι 

αντιμετωπίσιμες. Η μέθοδος των πολλαπλών εγχύσεων καυσίμου δύναται να αντιμετωπίσει 

αυτά τα αρνητικά χαρακτηριστικά, καθώς αποδείχθηκε αποτελεσματικότερη όσον αφορά 

την συνδιακύμανση της IMEP των αποτελεσμάτων, έναντι του μονού ψεκασμού. Ακόμη, 

κρίθηκαν καταλληλότερες οι μέθοδοι επεξεργασίας των εικόνων μίας τέτοιας μελέτης, που 

πραγματοποιούν πρώτα τον εντοπισμό της φλόγας και μετά εξάγουν τον μέσο όρο μεταξύ 

των καύσεων της μέτρησης. 
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ABSTRACT 

Scope of this dissertation was to investigate combustion, mainly through flame visualization, 

using different blends of commercially available gasoline with biofuels (E10 and ETBE20), 

in an Internal Combustion Engine (I.C.E.). By visualizing the flame’s propagation and 

conducting measurements of the in-cylinder pressure during combustion, it is possible to 

understand the effect of these fuels in the engine’s operation and performance. This study 

is a part of a research project focusing on the effects of burning gasoline blends with 

biofuels. 

This study has two main and related objectives, the first being the comparison between the 

combustion characteristics between biofuel blends and regular gasoline. Additionally, the 

effects of different conditions during engine operation on these fuel blends will be studied. 

The second goal is to investigate different methods of processing the data that can be 

collected from an experimental I.C.E. and to select the most accurate ones. These methods 

shall provide accurate and well-grounded results that lead to substantive comparisons 

between the fuels tested, and be implementable in future research. 

For this study, an optically accessible, experimental I.C.E. was used. This is a single 

cylinder engine, which is part of the equipment of the Department of Mechanical 

Engineering of the University of Western Macedonia. The experimental engine simulates a 

common I.C.E., however its liner, as well as the piston crown were manufactured by 

transparent (glass) materials, granting optical access for imaging purposes. A high 

framerate camera recorded the combustion phenomena inside the engine cylinder. The lens 

used allowed only the UV light spectrum to reach the camera’s sensor, because the actual 

flame emits UV light, according to the principles of the chemiluminescence technique. The 

equipment available also included a timing unit, that controlled the fuel injection process, 

spark timing and the camera trigger. Additionally, there were sensors to measure intake 

pressure, in-cylinder pressure, intake and exhaust temperature, as well as the Air-Fuel 

Ratio (lambda sensor). 

The starting point was to create the measurement protocol, which included the step by step 

method to conduct the measurements, the fuel change procedure and the sensor values 

needed to acquire. Experiments, data logging and archiving were conducted according to 

this protocol. These files were then processed in MATLAB Scripts, in order to extract and 

properly present the desired information and results. Finally, the most appropriate values 

were chosen to be presented in a way that clearly defines the results of the comparison 

between the fuels measured. 
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The conclusions of the study were that the ETBE20 fuel blend created the fastest flame 

propagation in the cylinder, suggesting the positive effects of the large-scale usage of 

similar gasoline and biofuel blends in I.C.E applications. The same blend also showed the 

lowest covariance values between each thermodynamic cycle, meaning that it presents the 

lowest cycle to cycle variation (CCV). Combustion of lean mixtures of the fuels showed 

negative effects on the flames’ spread and covariance. These effects can however be 

mitigated by spraying the fuel in two or more separate injections (multiple injections), which 

showed a decrease in covariance and potential misfires. Additionally, the conclusion was 

reached that, in order to process the images collected from such a study on I.C.E.s ,the 

more appropriate method is to separately calculate the flame’s propagation in each image, 

before proceeding to the extraction of average values between all of the recorded flames.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Η αρχή και εξέλιξη των Μ.Ε.Κ. 

Η ιστορία των Μηχανών Εσωτερικής Καύσης ξεκινά το 1876, με την ανακάλυψη του 

κινητήρα ανάφλεξης με σπινθήρα (Βενζινοκινητήρα) από τον Otto [5]. Το 1892, ο Diesel 

υλοποιεί τον κινητήρα ανάφλεξης με συμπίεση (Πετρελαιοκινητήρας) [5], ενώ το 1908 ο 

Henry Ford κάνει διαθέσιμο στο ευρύ κοινό το πρώτο αυτοκίνητο όχημα με ΜΕΚ ως μέσο 

κίνησης (Ford Model T). Σταδιακά, οι ΜΕΚ εξελίχθηκαν, μειώνοντας τις διαστάσεις, το βάρος 

και τα επίπεδα θορύβου και κραδασμών τους, αντικαθιστώντας πλήρως τις παλαιότερες 

μορφές κίνησης και μεταφορών. Από αυτό το σημείο και έπειτα, οι ΜΕΚ είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένες με όλες τις μορφές μετακίνησης σε ξηρά, αέρα και θάλασσα.  

Το επόμενο στάδιο της εξέλιξης των ΜΕΚ αφορούσε τα καύσιμα που χρησιμοποιούν. 

Συγκεκριμένα, τόσο με βελτίωση των τεχνικών διύλισης του αργού πετρελαίου σε βενζίνη 

και ντίζελ, όσο και με την προσθήκη χημικών, επιτεύχθηκαν πιο επιθυμητά χαρακτηριστικά 

στα καύσιμα. Αυτές οι εξελίξεις οδήγησαν σε μείωση της κατανάλωσης των αυτοκινήτων, 

αλλά και σε μειωμένες τιμές καυσίμων, ασφαλέστερη αποθήκευση και ευκολότερη διάθεση 

τους σε απομακρυσμένες περιοχές.  Ένα ακόμη πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί 

ήταν και οι εκπομπές των ρύπων, οι οποίες μάλιστα οδήγησαν σε έντονα φαινόμενα όπως 

αυτά του φωτοχημικού νέφους. Για την αντιμετώπισή τους, θεσπίστηκαν νομοθεσίες 

περιορισμού των εκπομπών ρύπων, όπως τα μέτρα Euro 1 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [11] 

Στη σύγχρονη εποχή, οι εξελίξεις των ΜΕΚ αφορούν σχεδόν αποκλειστικά την βελτίωση της 

θερμικής απόδοσής τους και την μείωση των ρύπων που εκπέμπουν, καθώς οι νομοθεσίες 

συνεχώς ανανεώνονται και θέτουν αυστηρότερες προδιαγραφές εκπομπών ρύπων (Euro 

6, [12]). Για τη συμμόρφωση με αυτές τις νομοθεσίες, έχουν εδραιωθεί πολλές νέες 

τεχνολογίες και μέθοδοι, όπως ή υπερπλήρωση (Turbocharging) και η μείωση του μεγέθους 

των κινητήρων (Downsizing) [7]. Ακόμη, βελτιώσεις πραγματοποιούνται συνεχώς στην 

εξαγωγή των καυσαερίων, με καινοτόμες παγίδες ρύπων και σωματιδίων (DPF, GPF). 

Η τελευταία τάση, η οποία θα απασχολήσει την αυτοκινητοβιομηχανία στο μέλλον, είναι η 

χρήση των καθαρών και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και έχει δύο προσεγγίσεις. Η μία 

είναι η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία  είναι δυνατόν να παράγεται από 

ανανεώσιμες πηγές. Η μέθοδος αυτή απαιτεί ριζικές τροποποιήσεις στα σύγχρονα οχήματα, 

για να τοποθετηθούν οι συστοιχίες μπαταριών και οι ηλεκτροκινητήρες που απαιτεί. Η 

δεύτερη προσέγγιση είναι η χρήση βιοκαυσίμων, τα οποία έχουν προέλευση από φυτικές, 

άρα και ανανεώσιμες πηγές, έναντι των συμβατικών ορυκτών καυσίμων. Το πλεονέκτημα 

είναι ότι αυτά τα καύσιμα είναι υποκατάστατα της βενζίνης, δηλαδή είναι δυνατόν να 
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χρησιμοποιηθούν σε ένα σύγχρονο όχημα με ελάχιστες τροποποιήσεις.  Ο κοινός στόχος 

αυτών των δύο προσεγγίσεων είναι η μετάβαση σε ανανεώσιμες και καθαρές πηγές 

ενέργειας για χρήση στην αυτοκίνηση και στις μετακινήσεις που βασίζονται σε Μηχανές 

Εσωτερικής Καύσης. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, είναι δυνατόν να συνδυαστούν οι 

δύο μέθοδοι στα σύγχρονα αυτοκίνητα οχήματα (Plug-in Hybrid Electric Vehicles - PHEV). 

Κρίνεται επομένως σκόπιμο, να μελετηθούν πιθανές βελτιώσεις και των δύο, που θα 

οδηγήσουν σε νέες τεχνολογίες και μεθόδους και θα συμβάλλουν στην εξέλιξη των ΜΕΚ.  

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην προσέγγιση της σταδιακής μετάβασης σε 

ανανεώσιμα καύσιμα, που δύνανται να αντικαταστήσουν την βενζίνη και έχει ως στόχο να 

μελετήσει τις διαφορές που προκύπτουν κατά τη χρήση ανανεώσιμων καυσίμων σε μία 

σύγχρονη ΜΕΚ. Καθώς όμως η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στα ανανεώσιμα δεν θα 

είναι στιγμιαία, η μελέτη αυτή θα γίνει για τη χρήση δύο διαφορετικών μιγμάτων ορυκτών 

και ανανεώσιμων καυσίμων, που πληρούν τη νομοθεσία για τα καύσιμα που θα διατίθενται 

στην αγορά στο άμεσο μέλλον. 

 

1.2. Τα καύσιμα 

Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι η σύγκριση της συμπεριφοράς στην καύση της 

εμπορικής βενζίνης, που προκύπτει από ορυκτούς πόρους, με μίγματα βιοκαυσίμων με 

βενζίνη. Οι ανάγκες της μελέτης αυτής υπαγορεύουν τη χρήση καυσίμων με γνωστή και 

συγκεκριμένη σύσταση και ιδιότητες. Για αυτό τον λόγο, η προμήθεια όλων των καυσίμων 

έγινε από το διυλιστήριο της Motor Oil Hellas και, στη συνέχεια, το Εργαστήριο Τεχνολογίας 

Καυσίμων και Λιπαντικών του Ε.Μ.Π. διενέργησε τις μετρήσεις των ιδιοτήτων τους και 

παρείχε τις απαραίτητες πληροφορίες για την έρευνα. [9] 

Από την άποψη της νομοθεσίας που ισχύει για τα καύσιμα, ακολουθήθηκαν οι οδηγίες που 

δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για τον έλεγχο των 

καυσίμων που διανέμονται στις χώρες μέλη της, καθώς και για τη μετάβαση σε ανανεώσιμες 

μορφές καυσίμων. Συγκεκριμένα, τα καύσιμα για μετακινήσεις οφείλουν να ακολουθούν το 

πρότυπο EN228, προκειμένου να διατεθούν στην αγορά [13]. Το πρότυπο αυτό ορίζει τις 

προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα καύσιμα, καθώς και τις μεθοδολογίες ελέγχου 

τους. Παράλληλα, στις οδηγίες 28/2009/ΕΚ [14Α] και 30/2009/ΕΚ [14Β], ορίζεται η 

βιοαιθανόλη ως το κύριο ανανεώσιμο συστατικό, που θα χρησιμοποιείται στην 

υποκατάσταση της βενζίνης για τις χώρες που υπάγονται στην Ε.Ε., ενώ το μέγιστο 

ποσοστό περιεκτικότητας σε βιοκαύσιμο ορίζεται σε 10% κατ’ όγκο για το έτος 2020. 

 



15 
 
 

1.2.1. Καύσιμο Αναφοράς 

Το καύσιμο αναφοράς θα αποτελέσει το μέτρο σύγκρισης για τα μίγματα των βιοκαυσίμων. 

Πρόκειται δηλαδή, για την απλή βενζίνη του εμπορίου, χωρίς πρόσθετα συστατικά για την 

βελτίωσή της. Για την παρούσα έρευνα, επιλέχθηκε, ως καύσιμο αναφοράς, μία τυπική 

βενζίνη της αγοράς, η οποία ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου EN228 [13]. Η 

προμήθεια του καυσίμου έγινε από το διυλιστήριο, προς αποφυγή συστάσεων της αγοράς 

που περιέχουν ανανεώσιμα ή οξυγονούχα συστατικά. Αυτός είναι και ο λόγος, για τον οποίο 

ο αριθμός MON του καυσίμου αναφοράς είναι χαμηλότερος από αυτόν που ορίζει η 

νομοθεσία. Με την ανάμιξη των ανανεώσιμων συστατικών, τα τελικά καύσιμα της μέτρησης 

θα είναι εντός των επιθυμητών ορίων. Το καύσιμο αναφοράς που επιλέχθηκε συγκεκριμένα, 

ανήκει στην κατηγορία βενζίνης με μέγιστη περιεκτικότητα σε οξυγόνο 2,7% m/m και χωρίς 

αιθανόλη στη σύστασή της, κατά EN228 [13]. Τα αναλυτικά στοιχεία που προέκυψαν από 

τις μελέτες του Ε.Μ.Π. παρουσιάζονται στον Πίνακας 1: 

 

Πίνακας 1 – Ιδιότητες καυσίμου αναφοράς [9] 

Ιδιότητα Μονάδες Τιμή Όρια Μέθοδος 

Αριθμός Οκτανίου  
 

min max 
 

RON 
 

95,1 95 
 

EN ISO 5164 

MON 
 

85,0 95 
 

EN ISO 5163 

Πυκνότητα kg/m3 723,2 720 775 EN ISO 12185 

Θείο mg/kg 5,5 
 

10 EN ISO 20846 
Τάση Ατμών kPa 73,0 50 80 EN 13016-1 

Αρωματικά % v/v 24,0 
 

35 EN ISO 22854 

Βενζόλιο % v/v 0,9 
 

1 EN ISO 22854 

Ολεφίνες % v/v 15,0 
 

18 EN ISO 22854 

MTBE % v/v 3,1 
 

15 EN ISO 22854 

ETBE % v/v 2,6 
 

15 EN ISO 22854 

Αιθανόλη % v/v 
  

10 EN ISO 22854 

Οξυγόνο % m/m 1,0 
 

2,7 EN ISO 22854 

 

 

1.2.2. Μίγματα βιοκαυσίμων 

Το πρώτο μίγμα βενζίνης και ανανεώσιμων συστατικών που θα μελετηθεί, παράγεται μέσω 

της προσθήκης βιοαιθανόλης σε απλή βενζίνη, με περιεκτικότητα 10% v/v, σύμφωνα με τα 

μέγιστα επιτρεπτά όρια του προτύπου EN228 [13]. Το καύσιμο που προκύπτει, ονομάζεται 

‘E10’ (Ethanol 10%). Ωστόσο, η προσθήκη αιθανόλης (και βιοαιθανόλης) στη βενζίνη, 

οδηγεί στην αύξησή της πτητικότητας του τελικού καυσίμου, λόγω του σχηματισμού 

αζεοτρόπων, τα οποία έχουν χαμηλό σημείο βρασμού. Η αυξημένη πτητικότητα είναι 

ανεπιθύμητο χαρακτηριστικό ενός καυσίμου, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε συγκέντρωση 

καυσίμου σε αέρια μορφή. Για αυτό το λόγο προτείνεται ένα υποκατάστατο του Ε10, 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η ανεπιθύμητη συμπεριφορά.  
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Η λύση που χρησιμοποιείται σε πολλές περιπτώσεις για την αντιμετώπιση της πτητικότητας, 

είναι η μετατροπή της αιθανόλης σε αιθέρα (ETBE), μέσω της αντίδρασης με ισοβουτυλένιο. 

Κατά τη μετατροπή βιοαιθανόλης με την παραπάνω διαδικασία, ο παραγόμενος αιθέρας 

θεωρείται ανανεώσιμος κατά 47% (από το ποσοστό της αιθανόλης στο σύνολο του μορίου 

του αιθέρα). Αποφασίστηκε, με αυτά τα δεδομένα η δημιουργία ενός ακόμη μίγματος προς 

μέτρηση, με περιεκτικότητα σε ETBE 20% v/v, που ικανοποιεί το όριο του προτύπου ΕΝ228 

(10% βιοαιθανόλη στο τελικό καύσιμο). Το εν λόγω μίγμα ονομάζεται ‘ETBE20’ σε αυτή την 

εργασία ή και ET20 (στη βιβλιογραφία). 

Η ανάμειξη των ανανεώσιμων καυσίμων έγινε σε καύσιμο-βάση, το οποίο διαμορφώθηκε 

με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει κατά το δυνατόν παρόμοιες ιδιότητες με την βενζίνη (καύσιμο 

αναφοράς) που μετρήθηκε παραπάνω. Η παραγωγή του είναι ιδιαίτερα περίπλοκη 

διαδικασία, καθώς οι ιδιότητες των συστατικών του δεν εμφανίζουν γραμμικές 

συμπεριφορές κατά την ανάμειξή τους. Τελικά, τα μίγματα E10 και ETBE20 που 

παρασκευάστηκαν, μετρήθηκαν ως προς τις ιδιότητές τους στο εργαστήριο του Ε.Μ.Π. και 

αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακας 2: 

 

Πίνακας 2 – Ιδιότητες καυσίμου βάσης και μιγμάτων βιοκαυσίμων [9] 

Ιδιότητα Μονάδες Βάση E10 ETBE20 Όρια Μέθοδος 

Αριθμός 
Οκτανίου 

    min max  

RON  93,8 98,6 98,7 95  EN ISO 5164 
MON  84,1 86,9 87,9 95  EN ISO 5163 

Πυκνότητα kg/m3 719,9 727,2 725,5 720 775 EN ISO 12185 

Θείο mg/kg 6,8 5,9 5,0  10 EN ISO 20846 

Τάση Ατμών kPa 61,6 67,8 61,1 50 80 EN 13016-1 

Αρωματικά % v/v 27,9 25,7 23,8  35 EN ISO 22854 

Βενζόλιο % v/v 0,34 0,30 0,22  1 EN ISO 22854 

Ολεφίνες % v/v 17,6 16,1 14,3  18 EN ISO 22854 

MTBE % v/v     15 EN ISO 22854 

ETBE % v/v   20  15 EN ISO 22854 

Αιθανόλη % v/v  10   10 EN ISO 22854 

Οξυγόνο % m/m  3,43 2,88  3,7 EN ISO 22854 

 

Αξιοσημείωτο στοιχείο του Πίνακας 2 είναι η αύξηση του αριθμού οκτανίων που επέφερε η 

προσθήκη της βιοαιθανόλης. Τόσο στην περίπτωση του E10, όσο και στου ΕΤΒΕ20, ο 

αριθμός οκτανίων (RON) αυξήθηκε περίπου κατά 5 μονάδες, ξεπερνώντας εύκολα τα 

ελάχιστα όρια του προτύπου. Με αυτόν τον τρόπο, αποδεικνύεται ορθή η απόφαση για 

χρήση καυσίμου αναφοράς με αριθμό MON χαμηλότερο του ορίου. Αν δεν είχε εφαρμοστεί 

αυτή η λύση, η προσθήκη των ανανεώσιμων συστατικών θα οδηγούσε σε μίγματα 

καυσίμων μη ρεαλιστικά για ευρεία χρήση. 
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Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο λόγος για την ένταξη του μίγματος ETBE20 στην μελέτη 

είναι η καλύτερη συμπεριφορά του ως προς την πτητικότητα. Στην Εικόνα 1 παρουσιάζονται 

οι καμπύλες απόσταξης του καυσίμου βάσης και των δύο μιγμάτων με βιοκαύσιμο. Ο 

κατακόρυφος άξονας δείχνει τη θερμοκρασία, ενώ ο οριζόντιος, το ποσοστό ανάκτησης 

καυσίμου κατ’ όγκο. Το υψηλότερο ποσοστό ανάκτησης σημαίνει πως το καύσιμο 

αεριοποιείται, και η συγκέντρωσή του στο χώρο ή στο δοχείο αυξάνεται, αποτελώντας 

δυνητικά κίνδυνο ανάφλεξης. 

Η σύγκριση μεταξύ του καυσίμου βάσης (κόκκινο) και του μίγματος E10, φανερώνει την 

αύξηση της πτητικότητας του τελευταίου, κυρίως στις χαμηλές θερμοκρασίες, όπου το 

καύσιμο διακινείται, αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται. Αντίθετα, το ETBE20, που 

συμβολίζεται με πράσινο χρώμα, έχει την καλύτερη συμπεριφορά ως τους 70⁰C, δηλαδή 

στις θερμοκρασίες που εντοπίζονται κατά την χρήση και την αποθήκευση των καυσίμων 

αυτών.  

 

Εικόνα 1 – Καμπύλες απόσταξης του καυσίμου βάσης (κόκκινο) και  

των μιγμάτων Ε10 (μπλε) και ET20 (πράσινο) 

 

Συμπερασματικά, κρίνεται ορθή η απόφαση να συμπεριληφθεί και το μίγμα ETBE20 στις 

μετρήσεις, καθώς διορθώνει μία βασική αδυναμία που εισάγει η ανάμιξη βιοαιθανόλης σε 

απλή βενζίνη, δηλαδή αντιμετωπίζει την αύξηση της πτητικότητας του μίγματος. 
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2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

2.1. Η πειραματική οπτική Μ.Ε.Κ. 

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Π.Δ.Μ. και συγκεκριμένα το εργαστήριο 

Θερμοδυναμικής και Θερμικών Μηχανών, διαθέτει μία οπτική ερευνητική μηχανή 

κατασκευασμένη από την AVL, η οποία είναι μονοκύλινδρη και έχει όγκο εμβολισμού 475 

κυβικά εκατοστά. Ο όρος ερευνητική μηχανή σημαίνει πως η λειτουργία της περιορίζεται 

στην διεξαγωγή πειραμάτων και όχι στην παραγωγή ωφέλιμου έργου. Το βασικό 

χαρακτηριστικό των οπτικών μηχανών είναι η οπτική πρόσβαση που παρέχουν στο θάλαμο 

καύσης, μέσω γυάλινων μερών στη γεωμετρία τους. Συγκεκριμένα η πειραματική διάταξη 

του Π.Δ.Μ. είναι εξοπλισμένη με γυάλινο κύλινδρο και έμβολο. Η μηχανή αυτή είναι 

τετράχρονη και διαθέτει δύο συστήματα ψεκασμού, άμεσου (GDI) και έμμεσου (PFI), για 

την κάλυψη της μεγαλύτερης δυνατής γκάμας εφαρμογών. Η πειραματική διάταξη 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 2, στην Εικόνα 3, και αναλυτικότερα στην πηγή [1]. 

 

Εικόνα 2 – Η πειραματική διάταξη του οπτικού κινητήρα στο ΠΔΜ, πηγή: [1] 
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Εικόνα 3 – Η πειραματική διάταξη του οπτικού κινητήρα στο ΠΔΜ, πηγή: [3] 

 

Αξίζει να αναφερθεί πως υπάρχει η δυνατότητα να αντικατασταθούν τα γυάλινα μέρη του 

κινητήρα με αντίστοιχα μεταλλικά εξαρτήματα, με σκοπό να δοκιμαστούν σενάρια υψηλής 

απόδοσης, αριθμού στροφών ή και συνεχούς λειτουργίας. Προφανώς σε τέτοια περίπτωση 

υπάρχει απώλεια της οπτικής πρόσβασης, προς όφελος της αντοχής των μερών του 

κινητήρα, καθώς τα γυάλινα εξαρτήματα έχουν σημαντικούς περιορισμούς στην πίεση και 

την αντοχή τους σε υψηλή θερμοκρασία. Εξίσου σημαντική πληροφορία είναι, πως μεταξύ 

του στρόφαλου και του εμβόλου υπάρχει μία κάθετη προέκταση, η οποία δίνει την 

δυνατότητα σε έναν καθρέφτη να τοποθετηθεί κάτω από το έμβολο, χωρίς να έρχεται σε 

επαφή με κινούμενα μέρη. Με αυτό τον τρόπο, είναι δυνατόν να ληφθούν εικόνες όλου του 

κυλίνδρου, κοιτώντας από κάτω από το έμβολο προς την κυλινδροκεφαλή.  

Ο κινητήρας διαθέτει 4 βαλβίδες με ξεχωριστούς εκκεντροφόρους άξονες για τις βαλβίδες 

εισαγωγής και εξαγωγής (DOHC). Ο σπινθηριστής είναι τοποθετημένος κεντρικά στο 

επάνω μέρος του θαλάμου καύσης (pent-roof combustion chamber). Στη συνέχεια 

παρουσιάζεται το διάγραμμα χρονισμού των βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής, όπως 

παρέχεται από τον κατασκευαστή (Εικόνα 4): 
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Εικόνα 4 – Διάγραμμα χρονισμού βαλβίδων, πηγή: [2] 

 

Για τις βαλβίδες εισαγωγής, το μέγιστο βύθισμα είναι 10,54mm και συμβαίνει στις 460⁰ (ή 

αλλιώς στις -260⁰ πριν το ΑΝΣ της καύσης) και για τις βαλβίδες εξαγωγής το βύθισμά είναι 

9,18mm στις 245⁰ μετά το ΑΝΣ της καύσης. 

 

2.2. Το δυναμόμετρο και η μονάδα ελέγχου του 

Ο κινητήρας είναι συνδεδεμένος με ένα δυναμόμετρο της DSG, το οποίο έχει τη δυνατότητα 

να περιστρέφει τον στροφαλοφόρο άξονα, κάνοντας χρήση του ρεύματος του δικτύου, αλλά 

και να λειτουργεί ως πέδη, απορροφώντας δηλαδή την ενέργεια που παρέχει ο κινητήρας, 

όταν σε αυτόν πραγματοποιείται καύση και παράγεται ροπή. Το δυναμόμετρο και οι 

αισθητήρες του είναι συνδεδεμένοι με μία μονάδα επεξεργασίας των σημάτων (pedestal 

cabinet), η οποία μετράει, υπολογίζει και καταγράφει τιμές όπως την μέση πραγματική 

πίεση (BMEP), τις στροφές λειτουργίας, την ισχύ και την  ροπή που αποδίδει ο κινητήρας. 

Σε αυτή την μονάδα πραγματοποιείται η είσοδος τιμών, όπως η θερμοκρασία του ψυκτικού 

και του λαδιού του κινητήρα, οι επιθυμητές στροφές λειτουργίας και το ποσοστό ανοίγματος 

της πεταλούδας. Στη συνέχεια, οι περιφερειακές μονάδες της διάταξης και συγκεκριμένα μία 

ηλεκτρονική πεταλούδα (Throttle Actuator) και μία μονάδα διαχείρισης θερμοκρασίας  (AVL 

Oil/Water Conditioning Unit 577) αναλαμβάνουν το άνοιγμα της πεταλούδας και την 

προετοιμασία του ψυκτικού και του λαδιού αντίστοιχα.  
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Εικόνα 5 – Οθόνη ελέγχου κεντρικής μονάδας δυναμόμετρου της DSG, πηγή: [2] 

 

Η οθόνη ελέγχου της κεντρικής μονάδας του δυναμόμετρου παρουσιάζεται στην Εικόνα 5 

και παρέχει όλες τις πληροφορίες για τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τα 

θερμοζεύγη που είναι τοποθετημένα στη διάταξη, όπως περιγράφονται και στην εργασία 

[2]. Αυτά είναι οι θερμοκρασίες του αέρα στην εισαγωγή και την εξαγωγή του κυλίνδρου, 

καθώς και του λαδιού και του ψυκτικού του κινητήρα. Ακόμη, ο αισθητήρας θέσης 

στροφαλοφόρου άξονα (AVL Crank Angle Encoder 365C) καταγράφει με συχνότητα 10kHz 

και ακρίβεια μισής μοίρας την περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα. Μέσω αυτού, 

συγχρονίζονται λειτουργίες, όπως η έναυση της καύσης και ο ψεκασμός του καυσίμου, οι 

οποίες συμβαίνουν σε συγκεκριμένες θέσεις του στροφαλοφόρου άξονα. Στην εξάτμιση του 

κινητήρα είναι εγκατεστημένος ένας αισθητήρας ‘λ’, ο οποίος παρέχει την ένδειξη:  

𝜆 =
𝐴𝐹𝑅𝜋𝜌𝛼𝛾𝜇.

𝐴𝐹𝑅𝜎𝜏𝜊𝜄𝜒𝜀𝜄𝜊𝜇.
 (2.1) 

 

Ως 𝐴𝐹𝑅𝜋𝜌𝛼𝛾𝜇. συμβολίζεται ο πραγματικός λόγος αέρα προς καύσιμο που έχει καεί κατά 

βάρος, και  𝐴𝐹𝑅𝜎𝜏𝜊𝜄𝜒𝜀𝜄𝜊𝜇. είναι ο λόγος μαζών αέρα ως προς καύσιμο που απαιτείται για την 

πλήρη στοιχειομετρική καύση του εν λόγω καυσίμου. Τέλος, στη διάταξη είναι 

εγκατεστημένο και ένα σύστημα πλήρους ανάλυσης καυσαερίων. 

 

2.3. Οι αντλίες καυσίμου 

Η παροχή του καυσίμου στον κινητήρα γίνεται με δύο διαφορετικούς τρόπους, για τη μελέτη 

διαφορετικών συνθηκών ψεκασμού. Συγκεκριμένα, ένας εγχυτήρας καυσίμου (Injector) 

είναι τοποθετημένος στον αυλό εισαγωγής, πίσω από τις βαλβίδες, για το σύστημα του 
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έμμεσου ψεκασμού (Port Fuel Injection, PFI) και ένας δεύτερος εγχυτήρας βρίσκεται 

τοποθετημένος μέσα στον θάλαμο καύσης για το σύστημα άμεσου ψεκασμού (Gasoline 

Direct Injection, GDI, [18]). Το πρώτο σύστημα τροφοδοτείται από μία αντλία με εύρος 

πιέσεων λειτουργίας 0-4bar, ενώ το δεύτερο από μία αντλία με μέγιστο τα 150bar πίεσης 

καυσίμου. Ο έλεγχος του ψεκασμού καυσίμου γίνεται μέσω της μονάδας χρονισμού της 

διάταξης, η οποία περιγράφεται στη συνέχεια. 

 

2.4. H μονάδα χρονισμού και οι αισθητήρες 

Η λειτουργία της διάταξης απαιτεί ακριβή έλεγχο του χρονισμού ορισμένων συσκευών, ώστε 

να πραγματοποιηθούν οι μετρήσεις με αξιόπιστο τρόπο. Αυτή η διεργασία γίνεται από μία 

μονάδα χρονισμού AVL ETU 427, η οποία είναι συνδεδεμένη τόσο με τον αισθητήρα θέσης 

του στροφαλοφόρου άξονα, όσο και με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή για εισαγωγή τιμών. 

Μέσω της μονάδας αυτής πραγματοποιείται ο έλεγχος του χρονισμού του σπινθηριστή, της 

έγχυσης του καυσίμου (χρονισμός και διάρκεια), καθώς και ο συγχρονισμός των στροφών 

του κινητήρα με τις εικόνες που λαμβάνει η κάμερα υψηλής ταχύτητας. Οι είσοδοι για τους 

χρόνους αυτούς μπορεί να γίνουν είτε σε μοίρες του στροφαλοφόρου, είτε σε μονάδα του 

χρόνου (millisecond). 

 

Εικόνα 6 – Η οθόνη ελέγχου της μονάδας χρονισμού του εργαστηρίου, πηγή: [2] 
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Για την καταγραφή των πιέσεων, εκτός από την μέτρηση της πίεσης εισαγωγής (όπως 

γίνεται σε πολλά σύγχρονα οχήματα), η πειραματική διάταξη είναι εξοπλισμένη και με έναν 

πιεζοηλεκτρικό αισθητήρα (AVL GU22C) στο εσωτερικό του θαλάμου καύσης, ο οποίος έχει 

εύρος μέτρησης 0-250bar. Ο αισθητήρας είναι συνδεδεμένος σε έναν ενισχυτή σήματος 

KISTLER 5011B, ο οποίος μετατρέπει το αναλογικό σήμα σε ψηφιακό και το παρέχει σε 

έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπου καταγράφεται με συχνότητα 10kHz σε αρχεία κειμένου. 

Παράλληλα με την πίεση, καταγράφεται και η τάση του σπινθηριστή, ώστε να είναι δυνατός 

ο συγχρονισμός των δεδομένων με την θέση του εμβόλου και, κατ’ επέκτασιν, του 

στροφαλοφόρου άξονα. Ο έλεγχος όλων των παραπάνω τιμών και η καταγραφή των 

δεδομένων πίεσης γίνονται μέσω της διεπαφής της Εικόνα 6. 

 

2.5. Ο εξοπλισμός για την οπτικοποίηση της φλόγας 

Προκειμένου να οπτικοποιηθεί η ανάπτυξη της φλόγας μέσα στον θάλαμο καύσης, ένας 

καθρέφτης τοποθετήθηκε σε γωνία 45⁰ κάτω από τη γυάλινη επιφάνεια του εμβόλου. Αυτό 

είναι δυνατόν χάρη στην προέκταση του διωστήρα που περιγράφτηκε νωρίτερα και 

απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα (Εικόνα 7). 

 

Εικόνα 7 – Σχεδιάγραμμα διάταξης καθρέφτη και κάμερας 

 

Η κάμερα που χρησιμοποιήθηκε είναι το μοντέλο VEO 410L της Phantom, εταιρίας που 

εξειδικεύεται στις κάμερες υψηλής ταχύτητας καταγραφής. Η κάμερα, μάλιστα αποτελεί νέα 

προσθήκη στον εξοπλισμό του εργαστηρίου. Τα βασικά χαρακτηριστικά της κάμερας 
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περιλαμβάνουν έναν αισθητήρα ανάλυσης 1280x800 pixels με μέγεθος 20μm. Ο μέγιστος 

ρυθμός λήψης εικόνων σε αυτή την μέγιστη ανάλυση, είναι οι 5200 εικόνες/δευτ. (fps). 

Ωστόσο, για τις ανάγκες της μελέτης, απαιτήθηκε μεγαλύτερος ρυθμός καταγραφής, 

επομένως η ανάλυση μειώθηκε στα 512x512 pixels, με μέγιστο ρυθμό τα 12000fps. Ο 

φακός που χρησιμοποιήθηκε είναι ένας UV φακός, κατασκευασμένος από την CoastalOpt.   

Η κάμερα συνδέθηκε στην μονάδα χρονισμού της διάταξης, από την οποία λαμβάνει σήμα 

εκκίνησης καταγραφής (trigger) μία φορά σε κάθε θερμοδυναμικό κύκλο του κινητήρα. Αυτό 

το σήμα στέλνεται μία μοίρα πριν την δημιουργία σπίθας στον σπινθηριστή. Μία χρήσιμη 

λειτουργία είναι η δυνατότητα καταμερισμού (partitioning) της μνήμης της κάμερας. Αυτό 

σημαίνει πως μέχρι και 52 συμβάντα καύσης μπορούν να καταγραφούν με κοινό σημείο 

έναρξης της λήψης εικόνων, σύμφωνα με το σήμα από τη μονάδα χρονισμού και να 

μοιραστούν σε διαφορετικούς φακέλους, για ευκολότερη επεξεργασία και σύγκριση. 

Για την μέγιστη ακρίβεια στις λήψεις των εικόνων, η κάμερα είναι σημαντικό να μην 

μετακινείται μεταξύ των λήψεων. Αυτό επιτεύχθηκε με την τοποθέτησή της επάνω στην 

τραβέρσα του εργαστηρίου, η οποία εκτελεί κινήσεις με ακρίβεια εκατοστού του χιλιοστού 

σε τρείς άξονες, μέσω σερβομηχανισμών. [2] 

 

3. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 

3.1. Καύσιμα και περιπτώσεις που θα μελετηθούν 

Ο στόχος των πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν, είναι η σύγκριση των ιδιοτήτων της 

καύσης των μιγμάτων βιοκαυσίμων με βενζίνη. Για αυτό τον λόγο, το πρώτο καύσιμο που 

μελετήθηκε είναι το καύσιμο αναφοράς, ώστε να αποτελέσει το μέτρο σύγκρισης για τα 

υπόλοιπα μίγματα. Στη συνέχεια μελετήθηκε το μίγμα με περιεκτικότητα 10% σε αιθανόλη 

(Ε10), καύσιμο με ίδια περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμο με αυτό που, σύμφωνα με οδηγία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αντικαταστήσει την απλή βενζίνη στο άμεσο μέλλον [14]. Το τρίτο 

καύσιμο των μετρήσεων ήταν το μίγμα του καυσίμου αναφοράς και Αιθυλτο-τετρα-βουτυλ-

αιθέρα σε περιεκτικότητα 20% (ETBE20), λόγω της καλύτερης συμπεριφοράς του ως προς 

την πτητικότητα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.  

Για την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων περιπτώσεων και την μελέτη της επίδρασης 

της ταχύτητας περιστροφής του κινητήρα στην καύση, κρίθηκε απαραίτητο να διενεργηθούν 

τα πειράματα στις 1000rpm, στις 1500rpm και στις 2000rpm. Καθώς πρόκειται για οπτικό 

πειραματικό κινητήρα, με περιορισμένες αντοχές υλικών, είναι αδύνατο να μελετηθούν 

υψηλότερες ταχύτητες περιστροφής που συναντάμε σε πραγματικούς κινητήρες. 
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Τα φορτία λειτουργίας που επιλέχθηκαν για τις μετρήσεις ήταν δύο, και συγκεκριμένα οι 

μετρήσεις θα γίνουν με απόλυτη πίεση 850mBar και 700mBar στην εισαγωγή του 

πειραματικού κινητήρα (150mBar και 300mBar κάτω από την ατμοσφαιρική πίεση). Με αυτό 

τον τρόπο, συγκρίνονται δύο διαφορετικές απαιτήσεις φορτίου από τον κινητήρα, με 

διαφορετικό ποσοστό ανοίγματος της πεταλούδας, όπως για παράδειγμα θα γινόταν σε μία 

ανηφόρα και σε έναν ίσιο δρόμο. 

Η αναλογία αέρα-καυσίμου (Air-Fuel Ratio, AFR) ήταν ακόμη μία παράμετρος που είναι 

επιθυμητό να μελετηθεί. Οι σύγχρονοι βενζινοκινητήρες λειτουργούν με στοιχειομετρικό 

μίγμα καυσίμου και αέρα (λ=1), καθώς αυτό είναι προαπαιτούμενο για την σωστή λειτουργία 

των καταλυτικών συστημάτων που χρησιμοποιούν (τριοδικός καταλύτης). Ωστόσο, νέες 

τεχνολογίες μείωσης ρύπων είναι δυνατόν να καταστήσουν τον τριοδικό καταλύτη περιττό. 

Σε αυτή την περίπτωση, είναι προτιμότερη η καύση φτωχών μειγμάτων (λ>1), με στόχο την 

μέγιστη θερμική απόδοση του κινητήρα [15]. Για την μελέτη και των δύο περιπτώσεων, 

επιλέχθηκε οι μετρήσεις να πραγματοποιηθούν και στις δύο καταστάσεις, και συγκεκριμένα 

με λ=1 (στοιχειομετρικό μίγμα αέρα-καυσίμου) και με λ=1,2 (με μίγμα φτωχό σε καύσιμο). 

Η τελευταία παράμετρος που θα μελετηθεί είναι η τεχνική των πολλαπλών εγχύσεων 

καυσίμου. Πρόκειται για μία μέθοδο που ήδη χρησιμοποιείται σε πολλά νέα μοντέλα 

αυτοκινήτων της αγοράς. Πρακτικά, η έγχυση του καυσίμου μοιράζεται σε δύο ή 

περισσότερες εγχύσεις, μικρότερης διάρκειας, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στον χρόνο της 

συμπίεσης του μίγματος αέρα και καυσίμου, αμέσως πριν ξεκινήσει η καύση. Με αυτό τον 

τρόπο, επιτυγχάνεται καλύτερη ανάμιξη του καυσίμου και του αέρα μέσα στον θάλαμο 

καύσης [15]. Το  αποτέλεσμα αυτής της μεθόδου είναι θεωρητικά η αποτελεσματικότερη 

έναυση και εξάπλωση της φλόγας. Είναι, λοιπόν χρήσιμο να παρατηρηθεί εάν 

προκαλούνται αλλαγές στην συμπεριφορά κατά την καύση, με τη χρήση πολλαπλών 

ψεκασμών. Στο συγκεκριμένο πείραμα αποφασίστηκε οι μετρήσεις να γίνουν αρχικά με μία 

μονή έγχυση και στη συνέχεια με έγχυση σε δύο βήματα, μία κύρια και μία δευτερεύουσα. 

Οι εγχύσεις θα γίνουν μόνο με το σύστημα απ’ ευθείας έγχυσης (Gasoline Direct Injection, 

GDI), καθώς είναι το σύστημα που έχει επικρατήσει στις σύγχρονες ΜΕΚ [18]. 

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 72 μετρήσεις, προκειμένου να καλυφθούν όλες οι 

παραπάνω παράμετροι. Τα αποτελέσματά όλων των μετρήσεων που προέκυψαν, 

ονοματίστηκαν και αρχειοθετήθηκαν κατάλληλα, προτού επεξεργαστούν από τον κώδικα 

στο MATLAB. Παρακάτω παρουσιάζεται η σύνοψη όλων των παραμέτρων που 

μελετήθηκαν (Πίνακας 3): 
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Πίνακας 3 - Μεταβλητές μετρήσεων 

Παράμετρος Περιπτώσεις που μελετήθηκαν 

Σύνολο 

μετρήσεων: 

72 

Καύσιμο 

Βενζίνη 

Ε10 

ΕΤΒΕ20 

Ταχύτητα περιστροφής 

κινητήρα (Σ.α.λ. – rpm) 

1000rpm 

1500rpm 

2000rpm 

Αναλογία αέρα-καυσίμου (λ) 
λ=1 

λ=1.2 

Πίεση εισαγωγής 
700mBar 

850mBar 

Αριθμός ψεκασμών 
1 ψεκασμός 

2 ψεκασμοί 

 

 

3.2. Προετοιμασία και συνθήκες μετρήσεων 

Για την επίτευξη αποτελεσμάτων με την υψηλότερη δυνατή ευκρίνεια και ακρίβεια, είναι 

σημαντικό να τηρούνται ορισμένες συνθήκες και κανόνες. Αρχικά, οι αισθητήρες της 

διάταξης πρέπει να είναι βαθμονομημένοι και, όπου απαιτείται (π.χ. αισθητήρας λάμδα), να 

επαναλαμβάνεται η διαδικασία της βαθμονόμησής τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Όλες οι οδηγίες των κατασκευαστών των εξαρτημάτων της διάταξης τηρήθηκαν σε όλα τα 

βήματα της μελέτης. Ακόμη, όλες οι μετρήσεις πραγματοποιούνται χωρίς εξωτερικό 

φωτισμό, δηλαδή σε συνθήκες σκότους. Με αυτό τον τρόπο, αποκλείεται η πιθανότητα για 

αντανακλάσεις ή παρεμβολές στην εικόνα που δέχεται η κάμερα. 

Η οπτικοποίηση της διαδικασίας της καύσης απαιτεί να είναι απολύτως καθαρές οι γυάλινες 

επιφάνειες του οπτικού κινητήρα, και ιδιαίτερα η επιφάνεια του πιστονιού, μέσω της οποίας 

πραγματοποιείται η λήψη των εικόνων, καθώς και ο καθρέφτης. Η διαδικασία καθαρισμού 

απαιτεί την αποσυναρμολόγηση μερών του οπτικού κινητήρα, και γίνεται πάντα σύμφωνα 

με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Στην διάρκεια των μετρήσεων, πραγματοποιούνταν 

συνεχείς καθαρισμοί των μερών αυτών, τουλάχιστον μία φορά ανά έξι διαφορετικές 

περιπτώσεις μετρήσεων και μερικές φορές συχνότερα, όπου απαιτούνταν.  
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3.3. Διαδικασία μετρήσεων 

Για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των εξαρτημάτων του κινητήρα, αλλά και της 

ομοιομορφίας των συνθηκών μετρήσεων, εκτελείται αρχικά προθέρμανση των μερών του 

πειραματικού κινητήρα. Το σύστημα ελέγχου του ψυκτικού και του λαδιού του κινητήρα 

ρυθμίζεται στους 65⁰C και λειτουργεί για τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη 

οποιασδήποτε λειτουργίας της διάταξης. Στη συνέχεια,  ο κινητήρας περιστρέφεται από το 

δυναμόμετρο σε αυξανόμενο αριθμό στροφών (από 1000rpm έως 3000rpm, με αύξηση 

500rpm) για περίπου 30 λεπτά, δηλαδή 5 λεπτά για κάθε ταχύτητα περιστροφής. Η 

πεταλούδα παραμένει πλήρως ανοιχτή, ώστε να μην επηρεάζει τις συνθήκες πίεσης στην 

εισαγωγή και τον κύλινδρο. Κατά τη διάρκεια αυτού του ελέγχου, καταγράφονται οι ενδείξεις 

των αισθητήρων θερμοκρασίας της διάταξης και της πίεσης κυλίνδρου. Εάν παρατηρηθεί 

μεγάλη απόκλιση από τις συνήθεις τιμές, διερευνάται η αιτία (π.χ. φθαρμένο δαχτυλίδι 

πιστονιού, κακή συνδεσμολογία αισθητήρων) και πραγματοποιούνται οι απαραίτητες 

επισκευές η αντικαταστάσεις εξαρτημάτων, εάν κριθεί απαραίτητο. Μετά την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας ελέγχου που περιγράφηκε, ξεκινάει η διαδικασία των μετρήσεων.  

Ως πρώτο βήμα, εισάγονται οι πληροφορίες χρονισμού στην μονάδα της διάταξης. Το 

δυναμόμετρο ρυθμίζεται στην επιθυμητή ταχύτητα περιστροφής, και η πεταλούδα του 

κινητήρα κλείνει όσο απαιτείται για να εξασφαλιστεί η επιθυμητή πίεση εισαγωγής. Όταν 

σταθεροποιηθούν οι ενδείξεις του αισθητήρα πίεσης εισαγωγής, μπορούν να 

ενεργοποιηθούν ο σπινθηριστής και η έγχυση του καυσίμου, και ο κινητήρας να 

πραγματοποιήσει καύσεις, λειτουργώντας προσωρινά σαν συμβατική Μ.Ε.Κ.. Λόγω των 

περιορισμών της αντοχής των υλικών του κυλίνδρου, μπορούν να γίνουν περίπου 50-60 

διεργασίες καύσης προτού είναι απαραίτητο να απενεργοποιηθεί η έγχυση του καυσίμου, 

ώστε να ψυχθούν τα τοιχώματα του κυλίνδρου.  

Πριν πραγματοποιηθεί καταγραφή της καύσης, γίνονται δοκιμαστικές εγχύσεις καυσίμου, 

ώστε να ρυθμιστεί με ακρίβεια η διάρκεια τους, και κατ’ επέκτασιν η ποσότητα καυσίμου 

που καταλήγει στον κύλινδρο. Αυτό συμβαίνει για να επιτευχθεί ο λόγος Αέρα-Καυσίμου 

που απαιτείται στην εκάστοτε περίπτωση (στοιχειομετρικό, ή φτωχό μίγμα). Παράλληλα, 

ελέγχεται και εάν οι τιμές των αισθητήρων βρίσκονται μέσα στα αποδεκτά πλαίσια, για να 

αποφευχθεί η πιθανότητα πρόκλησης βλάβης στον εργαστηριακό εξοπλισμό. 

Στη συνέχεια πραγματοποιείται η διαδικασία καύσης προς καταγραφή και οπτικοποίηση. 

Για να μην χαθούν κάποια δεδομένα, η καταγραφή των εικόνων από την κάμερα, αλλά και 

η καταγραφή της πίεσης εντός του κυλίνδρου ξεκινούν ελάχιστα νωρίτερα από την πρώτη 

έγχυση του καυσίμου στον κύλινδρο. Με αυτό τον τρόπο, καταγράφεται πλήρως η 
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διαδικασία της καύσης που συμβαίνει σε κάθε μέτρηση. Η αύξηση της πίεσης που 

παρατηρείται στον κύλινδρο λόγω καύσης, παρέχει την πληροφορία για την πρώτη μέτρηση 

κύκλου με έγχυση. Ορίστηκε, ακόμη το κατώτατο όριο των 40 καταγεγραμμένων 

θερμοδυναμικών κύκλων, προκειμένου να υπάρχουν αρκετά αποτελέσματα για να 

εξαχθούν συμπεράσματα και οι εξωγενείς παράγοντες να μην έχουν επίδραση στις 

μετρήσεις. 

Τέλος, όταν πρόκειται να αλλαχθεί το καύσιμο που χρησιμοποιεί η διάταξη, αφιερώνονται 

δύο ημέρες, στις οποίες γίνονται καύσεις με μεγάλη συχνότητα, ώστε το εναπομένον 

καύσιμο στις σωληνώσεις να καεί, και στη θέση του να έρθει το νέο προς μελέτη καύσιμο.  

 

4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, εισήχθησαν σε 

αρχεία κώδικα MATLAB για να γίνει η επεξεργασία τους και η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων. Δημιουργήθηκαν δύο διαφορετικά αρχεία κώδικα (Scripts), ένα για την 

επεξεργασία των αρχείων πίεσης του κυλίνδρου και ένα για την επεξεργασία των εικόνων 

που κατέγραψε η κάμερα υψηλής ταχύτητας. Αυτό έγινε για λόγους ευχρηστίας, καθώς το 

μεγάλο πλήθος των δεδομένων οδηγούσε σε μεγάλο αριθμό μεταβλητών, επιβαρύνοντας 

την μνήμη του υπολογιστή και απαιτώντας πολλαπλάσιο χρόνο επίλυσης. 

Και τα δύο προγράμματα έχουν παρόμοιο τρόπο λειτουργίας, αν και εκτελούν διαφορετικές 

εντολές. Στις πρώτες γραμμές τους, αρχικοποιούνται σε μεταβλητές τα δεδομένα όλων των 

περιπτώσεων που μελετήθηκαν (Πίεση εισαγωγής, Αριθμός στροφών, Τιμή Λάμδα, 

Καύσιμο που μελετάται), ώστε να μπορεί να είναι προσβάσιμα κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης του προγράμματος. Στη συνέχεια πραγματοποιούνται επαναληπτικές 

διαδικασίες, οι οποίες εισάγουν έναν προς έναν τους φακέλους από τις 72 περιπτώσεις 

μετρήσεων, επεξεργάζονται τα δεδομένα και αποθηκεύουν τις φωτογραφίες ή τα 

διαγράμματα που προκύπτουν σε αντίστοιχους φακέλους για την κάθε περίπτωση. Τέλος, 

καθαρίζονται όσες μεταβλητές είναι περιττές, για να μην επιβαρύνεται η μνήμη του 

συστήματος και η επαναληπτική διαδικασία εισάγει και επεξεργάζεται τον φάκελο της 

επόμενης περίπτωσης. 

Για να επεξηγηθεί η διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων, θα παρουσιαστεί ως 

παράδειγμα η περίπτωση της καύσης βενζίνης (καύσιμο αναφοράς), στις 1000rpm, με 

λάμδα=1, 850mBar πίεση εισαγωγής (υψηλό φορτίο λειτουργίας) και μονή έγχυση 

καυσίμου. Θα παρουσιαστούν όλες οι μέθοδοι επεξεργασίας των δεδομένων που, στη 

συνέχεια, θα εφαρμοστούν σε όλες τις υπόλοιπες μετρήσεις και καύσιμα. 
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4.1. Μετρήσεις πίεσης κυλίνδρου 

Η επεξεργασία των αρχείων κειμένου, που περιέχουν τις τιμές του αισθητήρα πίεσης του 

κυλίνδρου, αρχίζει με την εισαγωγή του αρχείου που προέκυψε από τον υπολογιστή του 

εργαστηρίου, στον οποίο συνδέεται ο ενισχυτής σήματος του πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα 

πίεσης. Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει δύο στήλες, οι οποίες διαχωρίζονται και εισάγονται 

σε στήλες πίνακα δεδομένων στη μνήμη του script. Η πρώτη περιλαμβάνει τα δεδομένα της 

πίεσης, ενώ η δεύτερη την τιμή της τάσης στον σπινθηριστή, για τον συγχρονισμό των 

δεδομένων.  

Μία εντολή απόφασης, μαζί με μία μεταβλητή μετρητή, διαχωρίζουν και αριθμούν τους 

θερμοδυναμικούς κύκλους, με σημείο εκκίνησης τη στιγμή της πτώσης τάσης του μπουζί 

(σημείο έναυσης). Στη συνέχεια, όλοι οι κύκλοι που μετρήθηκαν, εκτός από τον πρώτο και 

τον τελευταίο, τοποθετούνται σε πίνακα μήκους 720 θέσεων, πραγματοποιώντας γραμμική 

παρεμβολή, όπου απαιτείται. Με αυτή την μετατροπή, κάθε θερμοδυναμικός κύκλος έχει 

σταθερό αριθμό τιμών, που δεν επηρεάζεται από την ταχύτητα του κινητήρα και τον ρυθμό 

δειγματοληψίας των οργάνων μέτρησης. Ακολουθεί η κανονικοποίηση των τιμών πίεσης, 

κατά την οποία εντοπίζεται η διαφορά μεταξύ της τιμής πίεσης που καταγράφτηκε κατά την 

επικάλυψη (overlap) των βαλβίδων σε κάθε κύκλο, και της πίεσης εισαγωγής, που είναι 

γνωστή. Η διαφορά αυτή προστίθεται σε όλες τις τιμές πίεσης του κύκλου, προκειμένου η 

πίεση στο χρόνο της επικάλυψης να ταυτίζεται με την πραγματική πίεση της εισαγωγής, 

ενώ όλες οι τιμές μετατρέπονται από Bar σε Pascal. 

Το πρώτο διάγραμμα που μπορεί να παρουσιαστεί (Εικόνα 8), είναι η πίεση του κυλίνδρου 

ως προς την γωνία του στροφαλοφόρου άξονα. Ο οριζόντιος άξονας του διαγράμματος 

δείχνει τις μοίρες περιστροφής του στροφαλοφόρου άξονα, ξεκινώντας από την έναυση της 

καύσης, δηλαδή την δημιουργία σπίθας στο μπουζί, και ως 0 μοίρες, ορίζεται το ΑΝΣ. Ο 

κάθετος άξονας δείχνει την στιγμιαία πίεση που έχει καταγραφεί και κανονικοποιηθεί, όπως 

περιγράφηκε προηγουμένως. 

Κατά τη διάρκεια της μέτρησης, ο κινητήρας δουλεύει σε δύο σημεία, αυτό της ρυμούλκησης 

από το δυναμόμετρο, και αυτό της παραγωγής έργου, όπου γίνεται καύση. Η διαφορά των 

δύο αυτών καταστάσεων λειτουργίας γίνεται εμφανής οπτικά, από τη μέγιστη πίεση που 

αναπτύσσεται στον κύλινδρο. Συγκεκριμένα, όταν υπάρχει καύση, η μέγιστη πίεση είναι 

σημαντικά αυξημένη. Η Εικόνα 8 περιλαμβάνει όλους τους κύκλους ρυμούλκησης που 

καταγράφηκαν, καθώς και τους κύκλους καύσης που πραγματοποιήθηκαν, μέχρι να κλείσει 

ο διακόπτης παροχής καυσίμου, για να κρυώσει ο κινητήρας. 
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Εικόνα 8 – Όλοι οι κύκλοι πίεσης κατά την μέτρηση (1000RPM, 850mBar, λ = 1) 

 

Με τη χρήση εντολών απόφασης, στο διάγραμμα διαχωρίζονται μόνο οι κύκλοι με ψεκασμό 

καυσίμου, άρα και καύση. Ακόμη, αφαιρούνται οι πρώτοι 5 από τους κύκλους με καύση. 

Αυτό γίνεται, διότι σε αυτούς μπορεί λόγω χαμηλής θερμοκρασίας ή άλλων παραγόντων 

που σχετίζονται με την αλλαγή της κατάστασης από ρυμούλκηση σε καύση, να υπάρχει 

ημιτελής καύση (Εικόνα 9). 

 

Εικόνα 9 – Όλοι οι κύκλοι καύσης, πλην των πρώτων πέντε (1000RPM, 850mBar, λ = 1) 
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Χρησιμοποιώντας απλές μαθηματικές μεθόδους υπολογισμού μέσου όρου για κάθε μοίρα 

περιστροφής του στροφαλοφόρου, υπολογίζεται η μέση πίεση για κάθε γωνία του 

στροφαλοφόρου άξονα, σύμφωνα με τα συμβάντα καύσης που έμειναν μετά την εφαρμογή 

των εντολών απόφασης (Εικόνα 10). 

 

Εικόνα 10 – Μέσος όρος πίεσης κύκλων καύσης (1000RPM, 850mBar, λ = 1) 

Ακόμη, είναι δυνατή η αναπαράσταση των παραπάνω δεδομένων πίεσης σε P-V 

διάγραμμα, ή διάγραμμα πίεσης-όγκου (Εικόνα 11, Εικόνα 12), χρησιμοποιώντας τις τιμές 

για τον όγκο κυλίνδρου που παρέχει ο κατασκευαστής του κινητήρα. 

 

Εικόνα 11 – Ίχνος πίεσης, διάγραμμα P-V (1000RPM, 850mBar, λ = 1) 
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Εικόνα 12 – Μέσο ίχνος πίεσης, διάγραμμα P-V (1000RPM, 850mBar, λ = 1) 

 

Χρησιμοποιώντας την συχνότητα της έναυσης της καύσης, καθώς και τον ρυθμό 

δειγματοληψίας της καταγραφής των δεδομένων της (ρυθμός δειγματοληψίας αισθητήρα 

πίεσης 10kHz), είναι δυνατόν να υπολογιστεί η στιγμιαία ταχύτητα περιστροφής του 

κινητήρα. Αν και δεν αποτελεί τιμή που οδηγεί σε κάποιο συμπέρασμα, αυτή η ταχύτητα 

επαληθεύει την σταθερότητα των συνθηκών του κινητήρα κατά τις μετρήσεις (Εικόνα 13). 

 

Εικόνα 13 – Στιγμιαία ταχύτητα κινητήρα (1000RPM, 850mBar, λ = 1) 
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Η πρώτη τιμή που υπολογίζεται από τα δεδομένα πίεσης είναι το έργο, ως ολοκλήρωμα της 

πίεσης προς τον όγκο, όπως παρουσιάζεται και στην πηγή [6]. 

𝑊 = ∮ 𝑝 𝑑𝑉 (4.1) 

Με W συμβολίζεται το έργο που έχει παραχθεί κατά την κίνηση του εμβόλου, η οποία οδηγεί 

στην μεταβολή του όγκου του κυλίνδρου, 𝑑𝑉, ενώ η πίεση για κάθε δεδομένη στιγμή 

συμβολίζεται με 𝑝.  

Για την εφαρμογή αυτής της ολοκλήρωσης στα διακριτά πειραματικά δεδομένα, 

χρησιμοποιήθηκε ο παρακάτω τύπος, όπου οι τιμές έχουν τη μορφή 𝑝(i), 𝑉(𝑖), καθώς 

πρόκειται για διακριτές τιμές πίεσης και όγκου, που έχουν προκύψει από τις μετρήσεις και 

τους υπολογισμούς που έγιναν. 

𝑤(𝑖) =
𝑝(𝑖) + 𝑝(𝑖 − 1)

2
∗ [𝑉(𝑖) − 𝑉(𝑖 − 1)], 𝑖 = 2 − 720 (4.2) 

Ο παραπάνω τύπος είναι εύκολο να γραφτεί σε κώδικα, χρησιμοποιώντας τους πίνακες 

πίεσης και όγκου που διαβάστηκαν και μετατράπηκαν, ώστε να ταυτίζονται με τα 720 σημεία 

(μοίρες) του θερμοδυναμικού κύκλου. Αξίζει να σημειωθεί πως οι τιμές για τον όγκο του 

κυλίνδρου σε κάθε διακριτό σημείο, εισήχθησαν στον κώδικα από τα στοιχεία της 

κατασκευάστριας εταιρίας, AVL. Αυτό έγινε διότι, λόγω της προέκτασης του εμβόλου, δεν 

ισχύει η μαθηματική (τριγωνομετρική) μέθοδος υπολογισμού του όγκου του κυλίνδρου. 

Στην Εικόνα 14 απεικονίζονται οι τιμές του 𝑤(𝑖), που αντιστοιχούν στο στιγμιαίο 

παραγόμενο έργο για τις συνθήκες του παραδείγματος: 

 

Εικόνα 14 – Παραγόμενο έργο κατά τη διάρκεια του μέσου θερμοδυναμικού κύκλου 

(1000RPM, 850mBar, λ = 1) 
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Η θετική τιμή του έργου παρατηρείται κατά τον χρόνο της εκτόνωσης, όπου το έργο της 

καύσης παραλαμβάνεται από τον στροφαλοφόρο άξονα, καθώς και σε ένα μικρό βαθμό 

κατά το χρόνο της εισαγωγής. Σε αυτά τα σημεία, ο κινητήρας παράγει ωφέλιμο έργο. 

Αντίθετα, στα σημεία με αρνητική τιμή του έργου, ο κινητήρας καταναλώνει έργο, λόγω της 

αντίστασης της άντλησης. 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ολοκλήρωση, υπολογίζονται οι επιμέρους διακριτές 

τιμές και προστίθενται σε μία μεταβλητή άθροισης. Οι τιμές αυτές αποθηκεύονται για να 

απεικονιστούν στα κατάλληλα διαγράμματα, εάν απαιτείται η παρουσίαση της εξέλιξης του 

φαινομένου που περιγράφει το εν λόγω ολοκλήρωμα. Η ίδια μεθοδολογία ακολουθήθηκε 

για τον υπολογισμό όλων των τιμών, όπου απαιτούνταν η ολοκλήρωση με τιμές που 

καταγράφθηκαν από τις μετρήσεις. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, αθροίζοντας τις παραπάνω τιμές, δηλαδή ολοκληρώνοντας 

τη σχέση 4.2, προκύπτει η Εικόνα 15, που αντιστοιχεί στην διακριτή ολοκλήρωση: 

𝑊(𝑖) = [[
𝑝(𝑖) + 𝑝(𝑖 − 1)

2
∗ [𝑉(𝑖) − 𝑉(𝑖 − 1)]   ]

2

720

 (4.3) 

 

Διαβάζοντας την τελευταία τιμή του διαγράμματος, εντοπίζεται το συνολικό έργο που 

αποδόθηκε από τον παραπάνω μέσο θερμοδυναμικό κύκλο καύσης. 

 

Εικόνα 15 – Ολοκλήρωμα παραγόμενου έργου (1000RPM, 850mBar, λ = 1) 

 



35 
 
 

Το μέγεθος που υπολογίζεται με νέο δεδομένο, δηλαδή το συνολικό έργο 𝑊 του κύκλου, 

είναι η ενδεικνύμενη μέση πίεση (IMEP), η οποία ορίζεται ως το 𝑊 προς τον όγκο 

εμβολισμού του κινητήρα, 𝑉𝑠𝑤𝑒𝑝𝑡, που είναι γνωστός από τον κατασκευαστή. 

𝐼𝑀𝐸𝑃 =
𝑊

𝑉𝑠𝑤𝑒𝑝𝑡
 (4.4) 

 

Η IMEP είναι η υποθετική σταθερή πίεση που θα έπρεπε να υπάρχει, ώστε να αποδοθεί το 

ίδιο έργο στον όγκο εμβολισμού του κινητήρα, με το έργο που παράχθηκε κατά τον 

θερμοδυναμικό κύκλο. Η τιμή της IMEP, είναι άριστο μέτρο σύγκρισης της απόδοσης και 

του σχεδιασμού μηχανών, καθώς αδιαστατοποιεί τις επιδράσεις των στροφών του κινητήρα 

και του φορτίου, και συγκρίνει διαφορετικές μηχανές και σημεία λειτουργίας. Επομένως, 

είναι χρήσιμο να υπολογίζεται και να συγκρίνεται κατά τις μετρήσεις [15]. 

Καθώς στόχος της έρευνας είναι η σύγκριση μεταξύ των καυσίμων, ορισμένα διαγράμματα 

είναι ανούσιο να απεικονίζουν μόνο ένα από αυτά. Έτσι, για την παρουσίαση της IMEP του 

μέσου κύκλου καύσης, επιλέχθηκε η απεικόνιση της και για τα τρία καύσιμα στην ίδια 

κατάσταση λειτουργίας (Εικόνα 16). Σημειώνεται πως σε όλα τα διαγράμματα της μελέτης, 

το καύσιμο αναφοράς (Βενζίνη), απεικονίζεται κόκκινο, το μίγμα 10% αιθανόλης (Ε10) 

απεικονίζεται μπλε και το ETBE20 απεικονίζεται πράσινο.  

 

Εικόνα 16 – IMEP των τριών καυσίμων (1000RPM, 850mBar, λ = 1) 

 

Επαναλαμβάνοντας τους παραπάνω υπολογισμούς (εξ. 4.2 και 4.4) για κάθε 

θερμοδυναμικό κύκλο με καύση ξεχωριστά, και όχι για τον μέσο κύκλο, είναι δυνατόν να 

υπολογιστεί η τιμή της μέσης ενδεικνύμενης πίεσης για κάθε κύκλο. Στη συνέχεια, 

εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπο, που υπολογίζει την μέση IMEP των κύκλων αυτών: 
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𝐼𝑀𝐸𝑃̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =  
∑ 𝐼𝑀𝐸𝑃𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 (4.5) 

Με n συμβολίζεται ο αριθμός των θερμοδυναμικών κύκλων που καταμετρώνται. 

Στη συνέχεια, υπολογίζεται η ποσοστιαία συνδιακύμανση (Covariance) της IMEP (εξίσωση 

4.6) και παρουσιάζεται στην Εικόνα 17 για τα τρία καύσιμα στην κατάσταση που επιλέχθηκε 

ως παράδειγμα. Από αυτή την τιμή, είναι δυνατή η λήψη πληροφοριών σχετικά με τη 

σταθερότητα της φλόγας, σύμφωνα με την πηγή [8]: 

𝐶𝑂𝑉𝐼𝑀𝐸𝑃 =  
√∑ (𝐼𝑀𝐸𝑃𝑖−𝐼𝑀𝐸𝑃̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )2 𝑛

𝑖=1
𝑛 − 1

𝐼𝑀𝐸𝑃̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
∗ 100% 

(4.6) 

 

 

Εικόνα 17 – Συνδιακύμανση της IMEP των τριών καυσίμων (1000RPM, 850mBar, λ = 1) 

 

Ακολουθεί ο υπολογισμός της εκλυόμενης θερμότητας κατά τη διάρκεια του 

θερμοδυναμικού κύκλου που μελετάται. Και εδώ χρησιμοποιείται διακριτή ολοκλήρωση του 

παρακάτω τύπου:  

𝑄(𝑖) =

[𝑉(𝑖) + 𝑉(𝑖 − 1)] ∗ [𝑝(𝑖) − 𝑝(𝑖 − 1)]
2

+ 𝛾 ∗
[𝑝(𝑖) + 𝑝(𝑖 − 1)] ∗ [𝑉(𝑖) − 𝑉(𝑖 − 1)]

2
𝛾 − 1

 (4.7) 

 

Η νέα μεταβλητή που χρησιμοποιείται σε αυτόν τον τύπο είναι το 𝛾, που συμβολίζει τον 

λόγο ειδικών θερμοχωρητικοτήτων του μίγματος που καίγεται. Η τιμή του 𝛾 επιλέχθηκε να 

είναι ίση με 1,35. 

Η εξέλιξη της εκλυόμενης θερμότητας απεικονίζεται για την μέτρηση του παραδείγματος 

στην Εικόνα 18. 



37 
 
 

 

Εικόνα 18 – Στιγμιαία έκλυση θερμότητας (1000RPM, 850mBar, λ = 1) 

 

Αξίζει να σημειωθεί πως στον υπολογισμό του ολοκληρώματος (4.7), οι πράξεις 

διακόπτονται όταν παρατηρηθεί αρνητική τιμή παραγόμενης θερμότητας. Ο έλεγχος για 

αυτή την τιμή γίνεται χρησιμοποιώντας κινούμενο μέσο όρο τριών θέσεων, ώστε να υπάρχει 

αυξημένη βεβαιότητα για την ακρίβεια. 

Ο λόγος είναι ότι η θετική έκλυση θερμότητας λόγω καύσης, συμβαίνει στο χρόνο της 

εκτόνωσης, δηλαδή στις μοίρες που καταγράφονται αμέσως μετά την έναυση του κάθε 

φαινόμενου καύσης. Από τη στιγμή που παύει η έκλυση θερμότητας, σημαίνει πως το 

καύσιμο στον θάλαμο καύσης έχει καταναλωθεί. Στη συνέχεια, αθροίζονται οι τιμές που 

προέκυψαν κατά τους υπολογισμούς και έτσι γίνεται γνωστή η συνολική εκλυόμενη 

θερμότητα κατά την καύση του μίγματος που μελετάται (Εικόνα 19). 

 

Εικόνα 19 – Συνολική έκλυση θερμότητας (1000RPM, 850mBar, λ = 1) 
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Διαιρώντας τις τιμές που προέκυψαν από κάθε σημείο της διακριτής ολοκλήρωσης, με την 

συνολική θερμότητα που απελευθερώθηκε [17], προκύπτει το ποσοστό της μάζας του 

καυσίμου που έχει καταναλωθεί (Mass Fraction Burned, MFB), ως εκείνο το σημείο και 

παρουσιάζεται για την μέτρηση του παραδείγματος στην Εικόνα 20. 

 

Εικόνα 20 – MFB (1000RPM, 850mBar, λ = 1) 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα, είναι χρήσιμο να τοποθετηθούν ορισμένα σημεία, που δείχνουν 

την πορεία εξέλιξης της φλόγας, μέσω του ποσοστού του καυσίμου που καταναλώθηκε. 

Προκειμένου αυτά τα σημεία να τοποθετηθούν με ακρίβεια, δημιουργήθηκε ένας όμοιος 

πίνακας 7200 θέσεων, και τα ενδιάμεσα δεδομένα συμπληρώθηκαν με γραμμική 

παρεμβολή. Αυτό έγινε, διότι διαπιστώθηκε αδυναμία να τοποθετηθούν επακριβώς τα 

επιθυμητά στοιχεία στον ήδη υπάρχων πίνακα, που έχει 720 θέσεις. 

Η θεωρία υπαγορεύει πως η καύση ξεκινά με την κατανάλωση του 5% της μάζας του 

καυσίμου και ολοκληρώνεται με την καύση του 90% αυτής [16, 19]. Χρησιμοποιώντας 

διαδικασία ελέγχου των τιμών, απεικονίζονται στο διάγραμμα της έκλυσης θερμότητας 

(Εικόνα 21) τα σημεία αυτά, καθώς και η μέση της καύσης (50% καταναλωμένη μάζα 

καυσίμου). 
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Εικόνα 21 – MFB σε 7200 θέσεις, σημειωμένα σημεία: 5%, 50%, 90%  

(1000RPM, 850mBar, λ = 1) 

 

Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα, γίνεται φανερή μία σχεδόν γραμμική τάση της 

αύξησης του ποσοστού του καταναλωμένου καυσίμου. Η τάση αυτή ξεκινάει περίπου στο 

τέλος του οπτικού ορίου του κινητήρα, το οποίο θα περιγραφεί στη συνέχεια. 

Πραγματοποιήθηκαν, επομένως και απλές μαθηματικές πράξεις υπολογισμού του 

συντελεστή 𝛼 της γραμμικής αύξησης, από τον ακόλουθο τύπο: 𝑦1 − 𝑦0 = 𝛼 ∗ (𝑥1 − 𝑥0). Το 

διάγραμμα που προέκυψε για τα τρία καύσιμα της μέτρησης του παραδείγματος είναι το 

εξής (Εικόνα 22): 

 

Εικόνα 22 – Συντελεστές γραμμικής αύξησης του MFB, εκτός του οπτικού ορίου 

 (1000RPM, 850mBar, λ = 1) 
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Η πληροφορία που παρέχει ένα τέτοιο διάγραμμα είναι η συγκριτική ταχύτητα καύσης 

μεταξύ των μετρήσεων, μετά το οπτικά προσβάσιμο όριο. Αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά 

με την τιμή της ταχύτητας εξάπλωσης της φλόγας που θα υπολογιστεί στη συνέχεια από τις 

εικόνες της κάμερας υψηλής ταχύτητας. 

Έπειτα, το script ορίζει και ονοματίζει κατάλληλα τους άξονες σε όλα τα διαγράμματα, τα 

αποθηκεύει και διαγράφει όλες τις μεταβλητές που σχετίζονται με το αρχείο, του οποίου η 

επεξεργασία μόλις ολοκληρώθηκε. Η επαναληπτική διαδικασία περνάει στην εισαγωγή του 

επόμενου αρχείου και, μετά από το πέρασμα όλων των αρχείων που προέκυψαν από τις 

μετρήσεις, τερματίζεται το πρόγραμμα. 

 

4.2. Εικόνες κάμερας υψηλής ταχύτητας, Μέθοδος Α’ (Method Α) 

Η επεξεργασία των εικόνων που προέκυψαν από την κάμερα υψηλής ταχύτητας 

περιλαμβάνει μία παραπλήσια επαναληπτική δομή, στην οποία ελέγχονται ένας προς έναν 

όλοι οι φάκελοι με τις εικόνες των μετρήσεων. Η επεξεργασία των αρχείων εικόνας έχει 

ορισμένους εναλλακτικούς τρόπους, οι οποίοι δίνουν διαφορετικές πληροφορίες έκαστος. 

Έτσι, θα παρουσιαστούν τρείς μέθοδοι επεξεργασίας εικόνων (Μέθοδος Α’, Β’ και C’), οι 

οποίες όμως είναι συμπληρωματικές μεταξύ τους. 

Κατά την αποθήκευση των αποτελεσμάτων, αποφασίστηκε να κρατηθούν μόνο οι εικόνες 

που αφορούν την εξέλιξη της καύσης για τις πρώτες 40⁰ περιστροφής του στροφαλοφόρου 

άξονα, ξεκινώντας από τη γωνία έναυσης της καύσης. Ο λόγος για αυτή την απόφαση είναι 

ότι η φλόγα έχει εξαπλωθεί σε όλο το οπτικό πεδίο της κάμερας σε αυτό τον χρόνο και δεν 

θα παρέχονταν περισσότερες πληροφορίες με την καταγραφή πέρα από αυτό το όριο. 

Ακόμη, ορίστηκε το όριο της καταγραφής 40 θερμοδυναμικών κύκλων καύσης για  κάθε 

περίπτωση μέτρησης. Αυτό έγινε προκειμένου να συλλεχθούν επαρκή δεδομένα σε κάθε 

κατάσταση μετρήσεων, αλλά και για να περιοριστεί ο χρόνος λειτουργίας του κινητήρα σε 

υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις. 

Το script επεξεργασίας εικόνων ξεκινά διαβάζοντας όλα τα ονόματα των αρχείων που 

περιλαμβάνει ο φάκελος που έχει επιλεγεί. Στη συνέχεια, τα κατατάσσει στη σωστή χρονική 

σειρά, χρησιμοποιώντας έναν έτοιμο κώδικα από το διαδίκτυο. Η πρώτη εργασία που 

εκτελείται, είναι η αποθήκευση των εικόνων με την χρονική σειρά που προέκυψαν, και η 

μετονομασία τους, προκειμένου να είναι ευκολότερη η προσπέλασή τους από τον κώδικα.  

 

Στην Εικόνα 23 παρουσιάζεται η εξέλιξη της πρώτης καύσης από τις 40 που καταγράφηκαν, 

κατά την μέτρηση που επιλέχθηκε (Καύσιμο αναφοράς, 1000RPM, 850mBar, λ = 1): 
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Εικόνα 23 – Εικόνες ενός κύκλου καύσης (1000RPM, 850mBar, λ = 1) 

 

Από τον τύπο του αρχείου αποθήκευσης (16bit), είναι γνωστό ότι το κάθε εικονοστοιχείο 

(pixel), έχει μία τιμή, ανάλογα με την φωτεινότητά του, στο εύρος 0 − 216.  

Η Μέθοδος επεξεργασίας Α’ ξεκινά με την πρόσθεση των τιμών του κάθε pixel της κάθε 

εικόνας ξεχωριστά (40 εικόνες από 40 μοίρες περιστροφής του στροφαλοφόρου) και την 

διαίρεσή τους με τον αριθμό των εικόνων (40 καύσεις), ακολουθώντας τον εξής τύπο: 

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 (𝑖, 𝑗) =
∑ 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦(𝑖, 𝑗)40

1

40
,       𝑖, 𝑗 = 1 − 512 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠 (4.8) 

 

Προκύπτει η μέση ένταση φωτεινότητας για κάθε εικονοστοιχείο κατά την συγκεκριμένη 

μέτρηση, που έχει την ακόλουθη μορφή για τους 40 κύκλους της μέτρησης: 

 

Εικόνα 24 – Εικόνες μέσης φωτεινότητας (1000RPM, 850mBar, λ = 1) 
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Για τον εντοπισμό της ύπαρξης φλόγας σε ένα pixel, εφαρμόζεται μετατροπή των 

παραπάνω εικόνων σε δυαδικές, χρησιμοποιώντας ένα όριο (threshold). Το όριο αυτό 

λειτουργεί ως ποσοστό επί της συνολικής μέγιστης φωτεινότητας της εικόνας. Η Phantom 

κάμερα εξάγει τις εικόνες σε μορφή 16bit, δίνοντας σε κάθε pixel μία τιμή μεταξύ 0-65.536 

ή αλλιώς 0 − 216. Το όριο που επιλέχθηκε για τις εικόνες των 1000RPM είναι το 1%, 

επομένως κάθε pixel με τιμή φωτεινότητας >655,36 καταγράφεται ως φωτεινό στη δυαδική 

εικόνα. Η επιλογή του ορίου έγινε με στόχο την αποφυγή καταγραφής θορύβου, αλλά και 

στοχεύοντας ένα όσο το δυνατόν χαμηλότερο όριο, για την εγκυρότερη ανίχνευση της 

φλόγας. Σημειώνεται, πως για διαφορετικές ταχύτητες περιστροφής του κινητήρα, το όριο 

εντοπισμού μεταβάλλονταν, καθώς μεταβάλλονταν και ο ρυθμός δειγματοληψίας της 

κάμερας.  

 

Τα αποτελέσματα της μετατροπής σε δυαδικές εικόνες παρουσιάζονται στην Εικόνα 25: 

 

Εικόνα 25 – Δυαδικές εικόνες  

Στις εικόνες που φαίνονται, παρατηρούνται ορισμένες αντανακλάσεις λίγο πριν η φλόγα 

φτάσει το μέγιστο μέγεθός της, οι οποίες είναι δυνατόν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα. 

Κρίθηκε σκόπιμο να τεθεί ένα όριο στην μέγιστη διάμετρο φλόγας που θεωρείται αποδεκτή. 

Αυτό το όριο τέθηκε, παρατηρώντας πως η τελευταία εικόνα που δεν περιέχει 

αντανακλάσεις έχει διάμετρο φλόγας λίγο πάνω από 62mm, όπως θα υπολογιστεί στη 

συνέχεια.  

Το ανώτατο όριο παρατήρησης των 62mm τηρήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας 

των δεδομένων της κάμερας, καθώς κρίθηκε επαρκές το ποσοστό του θαλάμου καύσης 

που είναι ορατό και υπολογίστηκε με τον παρακάτω τύπο:  

62𝑚𝑚 (𝜊𝜌𝛼𝜏ά)

82𝑚𝑚 (𝛿𝜄ά𝜇휀𝜏𝜌𝜊𝜍 𝜋𝜄𝜎𝜏𝜊𝜈𝜄𝜊ύ) 
∗ 100% = 75,6% 
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Συγκεκριμένα, το 75,6% του θαλάμου καύσης είναι ορατό, τιμή που συμπίπτει με ανάλογες 

εργασίες που έχουν δημοσιευθεί [8]. Ακόμη, συγκρίνοντας με το έργο της [16], όπου γίνεται 

ο συσχετισμός της τιμής 50% MFB με την μέγιστη επιφάνεια φλόγας, είναι δυνατόν να 

υπολογιστεί ότι το όριο των 62mm αντιστοιχεί στο 37,8% MFB. Αυτή η τιμή χρησιμοποιείται 

ως το σημείο έναρξης για τον υπολογισμό της γραμμικής αύξησης του MFB εκτός του 

οπτικά προσβάσιμου πεδίου, στο κεφάλαιο 4.1. 

 

Συνεχίζοντας με την επεξεργασία των εικόνων, καταμετρώντας τα φωτεινά pixels σε κάθε 

μια από τις παραπάνω εικόνες, είναι δυνατόν να υπολογιστεί η έκταση που καταλαμβάνει 

σε κάθε σημείο η φλόγα (Εικόνα 26). Σημειώνεται ακόμα με διακεκομμένη γραμμή το οπτικό 

όριο που επεξηγήθηκε. 

 

Εικόνα 26 – Pixels που καταμετρούνται ως φωτεινά  

 

Προκειμένου να υπολογιστεί η επιφάνεια που καταλαμβάνει κάθε pixel, αξιοποιήθηκε η 

άκρη του μπουζί που είναι ορατή κατά τις μετρήσεις. Συγκεκριμένα, τα 18 pixels που 

καταλαμβάνει το μπουζί σε μήκος, αντιστοιχούν σε 2.8 χιλιοστά. Έτσι είναι εύκολο να 

υπολογιστεί πως το κάθε pixel έχει διάσταση 0,1556mm κατά μήκος και πλάτος, καθώς, 

είναι γνωστό από τον κατασκευαστή της κάμερας, ότι τα pixels είναι τετραγωνικά. 

Εξισώνοντας  0,1556mm = pixel_mm, προκύπτει η επιφάνεια 𝐴𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 = 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙_𝑚𝑚2. 

Για 𝑦 φωτεινά pixels, η επιφάνεια της φλόγας είναι : 𝐴𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒 = 𝑦 ∗ 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙_𝑚𝑚2. 

Η ισοδύναμη διάμετρος της φλόγας θα είναι η διάμετρος 𝑑𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒, για την οποία ισχύει: 

𝐴𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒 = 𝜋 ∗ (
𝑑𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒

2
)2 
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Άρα τελικά:  

𝑑𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒 = 2 ∗ 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙_𝑚𝑚 ∗ √(
𝑦

𝜋
) (4.9) 

Εφαρμόζοντας τον παραπάνω τύπο για τα παραπάνω δεδομένα φωτεινών 

εικονοστοιχείων, προκύπτει το διάγραμμα της Εικόνα 27: 

 

Εικόνα 27 – Διάμετρος φλόγας (1000RPM, 850mBar, λ = 1) 

 

Από τα παραπάνω δεδομένα είναι άμεσα υπολογίσιμη η ταχύτητα εξάπλωσης της φλόγας. 

Αυτή γίνεται, μέσω της διακριτής ολοκλήρωσης της αύξησης της διαμέτρου, όπως φαίνεται 

στον τύπο 4.10:  

𝑉𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒(𝑖) =
(

𝑑𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒(𝑖)

2 −
𝑑𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒(𝑖 − 1)

2 )

𝑑𝑡
∗

1

1000
, 𝑖 = 2 − 720 𝐶𝐴𝐷𝑠 

(4.10) 

 

Η τιμή του dt προκύπτει από το χρόνο που περνά ανάμεσα στη λήψη δύο διαδοχικών 

εικόνων και εξαρτάται αποκλειστικά από τις στροφές του κινητήρα κατά την μέτρηση. Αυτό 

συμβαίνει, διότι ο ρυθμός δειγματοληψίας της κάμερας προσαρμόζονταν σε κάθε 

περίπτωση, για να καταγράφει 1 μοίρα περιστροφής του στροφαλοφόρου ανά 1 εικόνα. 

𝑑𝑡 =
60  

𝑠𝑒𝑐
𝑚𝑖𝑛

𝑟𝑝𝑚 ∗ 360 
𝑑𝑒𝑔
𝑚𝑖𝑛
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Στην Εικόνα 28 παρουσιάζεται η ταχύτητα της φλόγας, έτσι όπως υπολογίστηκε για την 

παραπάνω περίπτωση. Το οπτικό όριο εδώ σημειώνεται με κάθετη γραμμή. 

 

Εικόνα 28 – Ταχύτητα φλόγας, Μέθοδος Α’ (1000RPM, 850mBar, λ = 1) 

 

4.3. Εικόνες κάμερας υψηλής ταχύτητας, Μέθοδος Β’ (Method B) 

Είναι δυνατό να εφαρμοστεί μία εναλλακτική σειρά επεξεργασίας των δεδομένων που 

παρέχουν οι εικόνες. Από αυτήν, είναι δυνατή η λήψη πρόσθετων πληροφοριών, αλλά και 

στοιχείων για την επαλήθευση των προηγούμενων αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, οι 

αρχικές εικόνες των κύκλων καύσης μετατρέπονται μία προς μία σε δυαδικές, πρώτού 

αθροιστούν για να υπολογιστεί ο μέσος τους όρος. Αυτό σημαίνει πως πρώτα 

μετατρέπονται οι εικόνες του κάθε ενός από τους 40 κύκλους που καταγράφηκαν, και στη 

συνέχεια βγαίνει ο μέσος τους όρος σε κάθε μοίρα περιστροφής του στροφαλοφόρου. 

Για την μετατροπή, χρησιμοποιείται ξανά ένα όριο (threshold), το οποίο επιλέχθηκε με όμοιο 

τρόπο με την παραπάνω μέθοδο. Οι δυαδικές εικόνες αποτελούνται από τον ίδιο αριθμό 

εικονοστοιχείων (pixels), όπως και οι εικόνες προέλευσης, ωστόσο κάθε pixel είναι είτε 

άσπρο, είτε μαύρο, σύμφωνα με τον αλγόριθμο μετατροπής και με το όριο φωτεινότητας 

που επιλέχθηκε. Με αυτό τον τρόπο, οπτικοποιούνται τα σημεία στα οποία έχει φτάσει η 

φλόγα σε κάθε θερμοδυναμικό κύκλο. Οι δυαδικές εικόνες αποθηκεύονται για περεταίρω 

επεξεργασία από το script.   

 

Η Εικόνα 29 παρουσιάζει την εξέλιξη του πρώτου κύκλου καύσης, που παρουσιάστηκε στην 

Εικόνα 23, αλλά μετά από τη μετατροπή του σε δυαδικές εικόνες.  
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Εικόνα 29 – Δυαδικές εικόνες ενός θερμοδυναμικού κύκλου (1000RPM, 850mBar, λ = 1) 

 

Η επόμενη διεργασία που πραγματοποιείται είναι η εύρεση της μέσης φλόγας που 

προκύπτει από τις δυαδικές εικόνες που μόλις αποθηκεύτηκαν (Εικόνα 30). Η διαδικασία 

που ακολουθείται είναι να ελεγχθούν, ένα προς ένα, όλα τα εικονοστοιχεία, να προστεθούν 

οι τιμές τους και τέλος, να διαιρεθούν με τον αριθμό των εικόνων, ώστε να υπολογιστεί η 

μέση φωτεινότητα για κάθε pixel κατά την καταγραφή, όπως και στην εξ. 4.8.  

 

Εικόνα 30 – Μέση εικόνα από δυαδικούς κύκλους (1000RPM, 850mBar, λ = 1) 

 

Το πλεονέκτημα αυτής της εναλλακτικής μεθόδου, είναι η δυνατότητα να υπολογιστεί και να 

συγκριθεί η ταχύτητα της εξάπλωσης της φλόγας κάθε κύκλου ξεχωριστά. Έτσι είναι 

δυνατόν να μελετηθεί το φαινόμενο που αποκαλείται διαφοροποίηση από κύκλο σε κύκλο 

(Cycle to Cycle Variation, CCV) και οφείλεται σε όλους τους παράγοντες που είναι αδύνατο 

να ελεγχθούν απόλυτα, όπως η τύρβη και η διαφοροποίηση του μίγματος μέσα στον 

θάλαμο καύσης.  
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Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας τον μέσο όρο φωτεινών pixels για κάθε εικόνα στο ίδιο σημείο 

περιστροφής του στροφαλοφόρου, καταλήγουμε σε μία μέση καμπύλη εξέλιξης της 

διαμέτρου της φλόγας (χρωματισμένη ανάλογα με το καύσιμο), ενώ οι δύο διακεκομμένες 

καμπύλες αντιστοιχούν στην ταχύτερη και την πιο αργή φλόγα από τους 40 κύκλους της 

μέτρησης (Εικόνα 31). 

 

Εικόνα 31 – Ταχύτερη, μέση και βραδύτερη εξέλιξη φλόγας (1000RPM, 850mBar, λ = 1) 

 

Αξίζει να σημειωθεί, πως η μέση φλόγα (κόκκινη) του παραπάνω διαγράμματος, είναι 

παραπλήσια της εξέλιξης της διαμέτρου της φλόγας που υπολογίστηκε προηγουμένως. 

Ωστόσο, στην τωρινή μέθοδο, φαίνεται πως ο εντοπισμός των πρώτων σημείων της φλόγας 

ξεκινάει νωρίτερα κατά 1-2 μοίρες, δίνοντας πιο μεγάλο εύρος αξιοποιήσιμων μετρήσεων. 

Αυτό φαίνεται και στον υπολογισμό ταχύτητας αυτής της μέσης φλόγας, η οποία είναι πιο 

ομαλή και ξεκινάει νωρίτερα, αλλά δείχνει χαμηλότερη μέγιστη τιμή (Εικόνα 32). 

 

Εικόνα 32 – Ταχύτητα φλόγας, Μέθοδος Β’ (1000RPM, 850mBar, λ = 1) 
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4.4. Εικόνες κάμερας υψηλής ταχύτητας, Μέθοδος C’ (Method C) 

Έχοντας ως σημείο εκκίνησης τις μέσες εικόνες των δυαδικών εικόνων καύσης (Εικόνα 30), 

θεωρείται ως σημείο που υπάρχει φλόγα, κάθε pixel, το οποίο έχει φωτεινότητα μεγαλύτερη 

από 50%. Αυτό συνεπάγεται ότι κάθε εικονοστοιχείο στο οποίο εντοπίζεται φλόγα στις μισές 

από τις 40 επαναλήψεις του θερμοδυναμικού κύκλου καταμετράται ως φωτεινό. Όπως και 

παραπάνω, η πρώτη τιμή είναι αυτή των pixels που καταμετρώνται στην διάρκεια της 

προόδου του φαινομένου της καύσης που παρατηρείται (Εικόνα 33). 

 

Εικόνα 33 – Εικονοστοιχεία που καταμετρούνται (1000RPM, 850mBar, λ = 1) 

 

Με την εφαρμογή της ίδιας μεθόδου και του τύπου 4.9 (Σελίδα 40), προκύπτει η εξέλιξη της 

διαμέτρου της φλόγας, που απεικονίζεται στην Εικόνα 34.  

 

Εικόνα 34 – Ισοδύναμη Διάμετρος Φλόγας (1000RPM, 850mBar, λ = 1) 
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Τέλος, με την εφαρμογή της ίδιας διακριτής ολοκλήρωσης με την πράξη 4.10., είναι δυνατόν 

να υπολογιστεί η τιμή της ταχύτητας της φλόγας σε κάθε χρονική στιγμή (Εικόνα 35). 

 

Εικόνα 35  – Ταχύτητα Φλόγας, Μέθοδος C’ (1000RPM, 850mBar, λ = 1) 

Τα αποτελέσματα από αυτή την μεθοδολογία οδηγούν σε μικρή καθυστέρηση ανίχνευσης 

της φλόγας, αλλά σε σχετικά σταθερή ταχύτητα φλόγας. Αυτό γίνεται εμφανές από την 

έναρξη μέτρησης ταχύτητας της φλόγας 3 μοίρες περιστροφής του στροφαλοφόρου πιο 

αργά από την Μέθοδο Β’. 

 

Στα αποτελέσματα, παρακάτω, θα παρουσιαστούν τα διαγράμματα ταχύτητας και των τριών 

μεθόδων, ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη των φαινομένων. Είναι όμως 

χρήσιμο να διευκρινιστεί ποια μέθοδος δίνει τα πιο σαφή και έμπιστα αποτελέσματα.  

Η Μέθοδος Α’, που χρησιμοποιεί τα δεδομένα της φωτεινότητας του κάθε pixel, εισάγει την 

παράμετρο της φωτεινότητας στην επεξεργασία. Αυτό σημαίνει πως μία φλόγα μεγαλύτερης 

έντασης, άρα και φωτεινότητας, είναι δυνατόν να εντοπιστεί γρηγορότερα, και να οδηγήσει 

σε αυξημένα αποτελέσματα ταχύτητας εξάπλωσης της, χωρίς αυτό να σημαίνει πραγματικά 

αυξημένη εξάπλωση της φλόγας. 

Η Μέθοδος Β’, εντοπίζει πρώτα την έκταση της κάθε φλόγας (σε κάθε κύκλο και κάθε μοίρα 

περιστροφής του στροφαλοφόρου άξονα), ανεξαρτήτως φωτεινότητας, στο βαθμό που το 

επιτρέπει ο θόρυβος του αισθητήρα. Στη συνέχεια, υπολογίζεται ο μέσος όρος της 

φωτεινότητας του κάθε pixel από τους 40 κύκλους της καταγραφής, και αυτός 

χρησιμοποιείται για τους υπολογισμούς της ταχύτητας της φλόγας. 

Τέλος, η Μέθοδος C’ χρησιμοποιεί τον μέσο όρο της κάθε δυαδικής εικόνας, θεωρώντας 

μέρος της φλόγας κάθε εικονοστοιχείο που έχει φωτεινότητα πάνω από 50%, δηλαδή κάθε 

σημείο της εικόνας, στο οποίο έχουν εντοπιστεί φλόγες σε 20 από τις 40 καύσεις. 
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Τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα πως η Μέθοδος Α’ δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει 

σε αξιοποιήσιμα αποτελέσματα ταχύτητας της φλόγας. Οι Μέθοδοι B’ και C’ δείχνουν 

αποτελέσματα που συμφωνούν περισσότερο ως προς την μέγιστη ταχύτητα της φλόγας.  

 

Ένα πρόβλημα που παρατηρήθηκε, είναι πως στις πρώτες εικόνες που είναι ορατή η 

εικόνα, το μπουζί δημιουργεί μία σκιά, η οποία έχει διαφορετική φωτεινότητα, ανάλογα με 

την εξέλιξη της καύσης. Μετά από ελάχιστο χρόνο, αυτή η σκιά καλύπτεται από την φλόγα, 

και δεν είναι πλέον ορατή. 

Στην Μέθοδο Β’, η σκιά που δημιουργεί το μπουζί, μέχρι αυτό να καλυφθεί από την φλόγα, 

επηρεάζει τα αποτελέσματα της ταχύτητας στις πρώτες μοίρες εντοπισμού της φλόγας. 

Αυτό οδηγεί σε ανακριβή αποτελέσματα στα πολύ πρώιμα στάδια ανάπτυξης της φλόγας. 

Η Μέθοδος C’, εισάγει την έννοια του ελέγχου κάθε ξεχωριστού pixel για την ύπαρξη ή μη 

φλόγας, κατά τους 40 κύκλους της μέτρησης. Αυτός ο έλεγχος, της δίνει το πλεονέκτημα να 

μην επηρεάζεται από το φαινόμενο της σκίασης από το μπουζί, δηλαδή να καταγράφει 

μηδενικές τιμές ταχύτητας, για την διάρκεια που απαιτείται, μέχρι να καλυφθεί η σκιά, και 

στη συνέχεια δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα για την ταχύτητα εξάπλωσης της φλόγας εντός 

του κυλίνδρου.   

Συγκρίνοντας τις Μεθόδους Β’ και C’, φαίνεται ότι η πρώτη (Μέθοδος Β’) έχει μία ομαλότερη 

καμπύλη εξέλιξης της ταχύτητας της φλόγας, επομένως είναι ευκολότερο να οδηγήσει σε 

συμπεράσματα σχετικά με το ποια φλόγα είναι ταχύτερη από μία άλλη. Η Μέθοδος C’ δείχνει 

τα ίδια αποτελέσματα, ωστόσο με περισσότερες διακυμάνσεις της κάθε ταχύτητας, που την 

καθιστά σχετικά πιο δυσανάγνωστη 

Συνοψίζοντας, η Μέθοδος C’ είναι αυτή, η οποία θα πρέπει να παρέχει τα αποτελέσματα 

στην παρούσα μελέτη, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η Μέθοδος Β’, σε 

περιπτώσεις όπου δύο ταχύτητες είναι παραπλήσιες και πρέπει να συγκριθούν. Η Μέθοδος 

C’ κρίνεται ως η αποτελεσματικότερη για εφαρμογή σε αντίστοιχες μελέτες διαλειπόντων 

φαινομένων καύσης. 

 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

H επεξεργασία των δεδομένων της παρούσας εργασίας, απαιτεί συγκεκριμένη ονομασία 

του κάθε καυσίμου με λατινικούς χαρακτήρες στα αποθηκευμένα έγγραφα, στον κώδικα 

επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και στα διαγράμματα που θα παρουσιαστούν. Το 

καύσιμο αναφοράς, ονομάζεται ‘Gasoline’ σε όλα τα αποτελέσματα και διαγράμματα που 

θα παρουσιαστούν. Τα μίγματα βιοκαυσίμων διατηρούν τις ονομασίες ‘E10’ και ‘ETBE20’. 
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Για την παρουσίαση και την ευκολότερη σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων των 

μετρήσεων, τηρήθηκε ο ακόλουθος χρωματισμός για το κάθε καύσιμο:  

Gasoline – Κόκκινο, Ε10 – Μπλε, ΕΤΒΕ20 – Πράσινο. 

5.1. Υψηλό φορτίο κινητήρα (850mBar πίεση εισαγωγής) 

5.1.1. Αποτελέσματα: 1000RPM, 850mBar, λ = 1 

Εικόνα 36 - 1000RPM, 850mBar, λ = 1 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) 

 

Β) 

 

Γ) Δ) 

   

 

Στα διαγράμματα της Εικόνα 36 παρατηρούνται ελάχιστες διαφορές, κάτι που επιβεβαιώνει 

την ομοιομορφία των συνθηκών πίεσης κατά την εκτέλεση των μετρήσεων. Μία μικρή 

διαφορά είναι η μέγιστη πίεση που καταγράφεται στον κύλινδρο κατά την καύση. Αυτή 

προκύπτει από παράγοντες, όπως η διαφορετική ποσότητα καυσίμου που εγχύεται σε κάθε 

μέτρηση, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του λόγου ισοδυναμίας. 
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Εικόνα 37 - 1000RPM, 850mBar, λ = 1 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

 

Συγκρίνοντας τα διαγράμματα Α’ και Β’ στην Εικόνα 37, παρατηρείται πτώση της 

συνδιακύμανσης της IMEP για διπλό ψεκασμό. Φαίνεται πως η χρήση των διπλών 

εγχύσεων καυσίμου μειώνει ελαφρώς τις μεταβολές από κύκλο σε κύκλο. 

Τα διαγράμματα Γ’ και Δ΄ δεν δείχνουν κάποια μεταβολή στην IMEP του μέσου κύκλου, 

όπως και είναι αναμενόμενο. Καθώς δεν υπάρχει αλλαγή στις συνθήκες του κινητήρα, αλλά 

ούτε και διαφορά στην ποσότητα του καυσίμου που καίγεται, η IMEP παραμένει σταθερή. 

Ακολουθούν τα διαγράμματα που περιέχουν την ταχύτερη, τη μέση και την βραδύτερη 

φλόγα κάθε μέτρησης, από τη Μέθοδο Β’. Εδώ κρίθηκε σκόπιμη η παρουσίασή των τριών 

καυσίμων ξεχωριστά, προς αποφυγή δυσανάγνωστων διαγραμμάτων και δυσκολίας 

εξαγωγής συμπερασμάτων. 
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Εικόνα 38 - 1000RPM, 850mBar, λ = 1 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Ε) ΣΤ) 
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Στα διαγράμματα των διαφορών από κύκλο σε κύκλο (Εικόνα 38) δεν εμφανίζεται κάποια 

σαφής τάση. Στην στήλη των διπλών ψεκασμών καυσίμου, η μέση φλόγα των καταγραφών 

φαίνεται να αγγίζει νωρίτερα το οπτικό όριο, δηλαδή σε λιγότερες μοίρες περιστροφής του 

στροφαλοφόρου. Αυτό δείχνει μία ελαφρώς αυξημένη ταχύτητα φλόγας. 

Ακόμη, το μίγμα Ε10 (Εικόνα 38 - Γ’ και Δ’, με μπλε χρώμα), είναι το μοναδικό που εμφανίζει 

χαμηλότερη ελάχιστη ταχύτητα φλόγας για διπλό ψεκασμό σε σχέση με τον μονό ψεκασμό. 

Η επίδραση των διπλών ψεκασμών στην ταχύτητα της βραδύτερης φλόγας θα παίξει 

σημαντικό ρόλο στις επόμενες μετρήσεις. 

 

Εικόνα 39 - 1000RPM, 850mBar, λ = 1 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 
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Στην Εικόνα 39 παρατίθενται τα διαγράμματα της ποσοστιαίας κατανάλωσης της μάζας του 

καυσίμου (MFB), καθώς και ο συντελεστής της γραμμικής αύξησης της, μετά το οπτικό όριο, 

όπως ορίστηκε στην Εικόνα 22, Σελίδα 36. 

Αρχικά, από τις καμπύλες των εικόνων Α’ και Β’ (MFB), παρατηρείται ότι μικρότερη διάρκεια 

καύσης εμφανίζουν οι διπλοί ψεκασμοί καυσίμου, καθώς φτάνουν στο 90% (θεωρητικό 

τέλος καύσης), που σημειώνεται με κάθετη γραμμή, μερικές μοίρες νωρίτερα στην καμπύλη 

του MFB (Εικόνα 39 – Α’ και Β’). 

Οι συντελεστές γραμμικής αύξησης του MFB μετά το οπτικό όριο (Εικόνα 39 – Γ’ και Δ’) 

είναι παραπλήσιοι μεταξύ των δύο τεχνικών έγχυσης καυσίμου. Αυτό δείχνει πως η τεχνική 

των πολλαπλών ψεκασμών αυξάνει την ταχύτητα καύσης στα πρώτα στάδια εξάπλωσης 

της φλόγας, αλλά όχι και στη μετέπειτα εξάπλωσή της. 

 

Στα παρακάτω διαγράμματα της Εικόνα 40, φαίνεται πως το μίγμα ETBE20 έχει την 

υψηλότερη ταχύτητα καύσης από τα τρία καύσιμα που μελετήθηκαν. 

Η παρατήρηση ότι η φλόγα έχει αυξημένη ταχύτητα καύσης στα πρώτα στάδιά της, τα οποία 

καταγράφονται από την κάμερα, επαληθεύεται. Συγκεκριμένα, στα διαγράμματα της Εικόνα 

40, οι διπλοί ψεκασμοί εμφανίζουν αυξημένη ταχύτητα καύσης, κατά 1-2 m/s. Ακόμα, σε 

όλες τις μεθόδους επεξεργασίας των αποτελεσμάτων, η καύση με διπλή έγχυση αγγίζει το 

οπτικό όριο νωρίτερα, δηλαδή δημιουργεί ταχύτερη φλόγα. 
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Εικόνα 40 - 1000RPM, 850mBar, λ = 1 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Ε) ΣΤ) 

  



57 
 
 

5.1.2. Αποτελέσματα: 1000RPM, 850mBar, λ = 1.2 

Η πρώτη αλλαγή που εφαρμόζεται, είναι η καύση φτωχού μίγματος, υπό τις ίδιες συνθήκες, 

δηλαδή 1000 σ.α.λ. και 850mBar πίεσης εισαγωγής. Κοιτώντας τις εικόνες που κατέγραψε 

η κάμερα, η αλλαγή αυτή οδηγεί σε σημαντικά ασθενέστερη φλόγα, από την άποψη της 

φωτεινότητας, αλλά και αυξημένη ανομοιομορφία εξέλιξης της φλόγας από κύκλο σε κύκλο. 

Στο Παράρτημα 1, υπάρχει ενδεικτική εικόνα από τις ασθενέστερες φλόγες. 

Τα διαγράμματα πίεσης στην Εικόνα 41 εμφανίζουν άμεσες διαφορές που προκύπτουν από 

την καύση φτωχού μίγματος. Το μίγμα Ε10 εμφανίζει ελαφρώς χαμηλότερη πίεση κατά τον 

χρόνο της εκτόνωσης, ενώ αυξάνονται οι διαφορές μεταξύ των μέγιστων πιέσεων του κάθε 

καυσίμου. 

Εικόνα 41 - 1000RPM, 850mBar, λ = 1.2 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Παρακάτω, διαφορές εντοπίζονται και στα διαγράμματα που αφορούν την IMEP και την 

συνδιακύμανσή της (Εικόνα 42).  



58 
 
 

Συγκεκριμένα, σε σχέση με την στοιχειομετρική καύση (Εικόνα 37), παρατηρείται πτώση 

της IMEP, και αύξηση της συνδιακύμανσής της.  

Η πτώση της IMEP είναι αναμενόμενο αποτέλεσμα, καθώς η μειωμένη ποσότητα καυσίμου 

που εισέρχεται στον κύλινδρο, μειώνει την διαθέσιμη θερμογόνο δύναμη, άρα και το έργο 

που αποδίδεται. Καθώς η μέση IMEP υπολογίζεται ως το έργο προς τον όγκο εμβολισμού 

(εξ. 4.4), είναι λογικό να μειώνεται μαζί με το έργο. 

Εικόνα 42 - 1000RPM, 850mBar, λ = 1.2 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Η αυξημένη συνδιακύμανση της IMEP (Εικόνα 42 - Α’, Β’) δείχνει αύξηση στις κυκλικές 

μεταβολές. Η καύση φτωχού μίγματος δυσκολεύει τη δημιουργία φλόγας με σταθερή 

απόδοση από κύκλο σε κύκλο, και παράλληλα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα αστοχίας της 

καύσης (misfire). Αυτό παρατηρείται στα διαγράμματα που απεικονίζουν την εξέλιξη της 

ταχύτερης, της μέσης και της βραδύτερης φλόγας, για όλα τα καύσιμα (Εικόνα 43), όπου 

για μονό ψεκασμό, η πιο αργά αναπτυσσόμενη φλόγα της μέτρησης αναπτύσσεται με 

σημαντική καθυστέρηση, οδηγώντας σε αδυναμία εκμετάλλευσης του έργου της, άρα και σε 

θερμικές απώλειες. 
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Εικόνα 43 - 1000RPM, 850mBar, λ = 1.2 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Ε) ΣΤ) 
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Είναι αξιοσημείωτο ότι η τεχνική των πολλαπλών εγχύσεων, βοηθάει ιδιαίτερα στην μείωση 

των αστοχιών στην καύση για συνθήκες περίσσειας αέρα (φτωχό μίγμα). Και στα τρία 

καύσιμα, σχεδόν εξαλείφει τις αστοχίες ανάπτυξης φλόγας, ή τουλάχιστον τις περιορίζει. 

Αυτό φαίνεται στην Εικόνα 43, όπου η βραδύτερη φλόγα του κάθε καυσίμου είναι αρκετά 

πιο κοντά στη μέση φλόγα για τις διπλές εγχύσεις, και πολύ πιο απομακρυσμένη για μονούς 

ψεκασμούς. 

Εικόνα 44 - 1000RPM, 850mBar, λ = 1.2 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Η παρατήρηση ότι οι διπλές εγχύσεις οδηγούν σε ταχύτερη κατανάλωση του καυσίμου και 

ολοκλήρωση της καύσης (90% MFB) πραγματοποιείται και στην καύση φτωχού μίγματος 

(Εικόνα 44 - Α’ και Β’). 

Ακόμη, στην Εικόνα 44, Γ’ και Δ’ παρατηρούνται χαμηλότερες τιμές της γραμμικής αύξησης 

της κατανάλωσης καυσίμου μετά το οπτικό όριο για τους διπλούς ψεκασμούς. Αυτό δείχνει 

ότι η διαφορά ταχύτητας μεταξύ των δύο εμφανίζεται εντός του οπτικά προσβάσιμου 

πεδίου, δηλαδή στα πρώτα στάδια της καύσης. 
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Εικόνα 45 - 1000RPM, 850mBar, λ = 1.2 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Ε) ΣΤ) 
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Το παραπάνω συμπέρασμα το επιβεβαιώνει και το διάγραμμα της ταχύτητας καύσης από 

τις εικόνες της κάμερας (Εικόνα 45). Συγκεκριμένα, οι διπλές εγχύσεις καυσίμου ευνοούν 

ελαφρά την καύση, κάνοντας τη φλόγα να εντοπίζεται νωρίτερα (Μέθοδος C’) και να φτάνει 

ταχύτερα στο οπτικό όριο της διάταξης (μία μοίρα ταχύτερα, ανεξαρτήτως μεθόδου). 

Στα παραπάνω διαγράμματα γίνονται έντονα εμφανείς οι αδυναμίες της Α’ μεθόδου 

επεξεργασίας (Εικόνα 45 – Α’, Β’). Συγκεκριμένα, η ανίχνευση της φλόγας γίνεται νωρίς, 

ωστόσο η σκιά του μπουζί παρεμβάλλεται και καθιστά ανακριβή τα αποτελέσματα, 

οδηγώντας σε λανθασμένη καταγραφή της ταχύτητας καύσης.  

Σε σχέση με το στοιχειομετρικό μίγμα (Εικόνα 40), η ταχύτητα καύσης φαίνεται σαφώς 

μειωμένη, κατά περίπου 3 m/s (εμφανές στις Μεθόδους Β’ και C’ κυρίως). Είναι ασφαλής η 

υπόθεση ότι το φτωχό μίγμα καυσίμου οδηγεί και σε φλόγα χαμηλότερης ταχύτητας σε 

σχέση με το στοιχειομετρικό, προκαλώντας και τα προβλήματα ανίχνευσής της φλόγας από 

τον αλγόριθμο.  

 

Συμπερασματικά, η καύση φτωχότερου μίγματος στην πρώτη σύγκριση, αυξάνει τις 

διακυμάνσεις από κύκλο σε κύκλο, όπως φαίνεται τόσο στα διαγράμματα της 

συνδιακύμανσης της IMEP, αλλά και κοιτώντας τις καταγεγραμμένες εικόνες από την 

κάμερα. Ακόμη, η φλόγα που δημιουργεί έχει χαμηλότερη φωτεινότητα από την αντίστοιχη 

φλόγα για καύση στοιχειομετρικού μίγματος. Τέλος, η μείωση του διαθέσιμου καυσίμου 

μειώνει την IMEP, άρα και το συνολικό έργο που παράγεται.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 
 

5.1.3. Αποτελέσματα: 1500RPM, 850mBar, λ = 1 

Εικόνα 46 - 1500RPM, 850mBar, λ = 1 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

 

Η επόμενη μέτρηση που παρουσιάζεται, είναι η στοιχειομετρική καύση για το ίδιο φορτίο 

(850 mBar), αλλά σε υψηλότερη ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα, και συγκεκριμένα στις 

1500 σ.α.λ.. 

Στην Εικόνα 46 φαίνεται σχεδόν πλήρης ταύτιση του μέσου ίχνους πίεσης μεταξύ των τριών 

καυσίμων, σε αντίθεση με το φτωχότερο μίγμα της Εικόνα 41, και σε συμφωνία με αυτό της 

Εικόνα 36. Η στοιχειομετρική καύση φαίνεται να προκαλούσε τις διαφορές στην 

προηγούμενη κατάσταση. 
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Εικόνα 47 - 1500RPM, 850mBar, λ = 1 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Τα διαγράμματα της συνδιακύμανσης της IMEP (Εικόνα 47 – Α’ και Β’) δείχνουν πως ο 

αυξημένος αριθμός στροφών (σε σχέση με την Εικόνα 37) οδηγεί στη μείωσή της. 

Επομένως, η αυξημένη ταχύτητα του κινητήρα σταθεροποιεί τη φλόγα και οδηγεί σε 

λιγότερες διακυμάνσεις από κύκλο σε κύκλο. Η αυξημένη ταχύτητα του μίγματος λόγω της 

ταχύτητας περιστροφής του κινητήρα είναι η εξήγηση για αυτές τις παρατηρήσεις, και είναι 

αναμενόμενο να παρατηρηθεί μεγαλύτερη σταθεροποίηση στις 2000 rpm. 

Η αύξηση της συνδιακύμανσης της IMEP κατά την χρήση της μεθόδου των πολλαπλών 

ψεκασμών είναι ένα μη αναμενόμενο αποτέλεσμα, καθώς έως τώρα οι πολλαπλοί 

ψεκασμού οδηγούσαν στη μείωσή της. Ωστόσο πρόκειται για ελάχιστη διαφορά μεταξύ των 

δύο μεθόδων. 

Λόγω της αυξημένης ταχύτητας, σε σχέση με την Εικόνα 37 - Γ’ και Δ’, η IMEP είναι 

αναμενόμενα υψηλότερη στην Εικόνα 47. Θα πρέπει να μελετηθεί η IMEP συγκριτικά με τις 

υπόλοιπες περιπτώσεις της ίδιας ταχύτητας περιστροφής. 
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Εικόνα 48 - 1500RPM, 850mBar, λ = 1 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Ε) ΣΤ) 
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Στα διαγράμματα της ταχύτερης, μέσης και βραδύτερης φλόγας σε κάθε μέτρηση (Εικόνα 

48), παρατηρείται αύξηση των διαφορών μεταξύ των ταχύτερων και βραδύτερων φλογών, 

σε σχέση με τις 1000 rpm. Η σταθεροποίηση λόγω των πολλαπλών εγχύσεων καυσίμου 

παρατηρείται κανονικά. Φαίνεται ακόμη, πως υπάρχει μια αδικαιολόγητη αστοχία καύσης 

για το ETBE20 κατά τον μονό ψεκασμό. Αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως έκτοπη τιμή, και δεν 

θα έπρεπε να ληφθεί υπ’ όψη. 

Ακολουθούν τα διαγράμματα της ποσοστιαίας κατανάλωσης μάζας καυσίμου, όπου το 

μίγμα 10% αιθανόλης (Ε10) παρουσιάζει πιο μεγάλη συνολική διάρκεια καύσης. Οι 

συντελεστές γραμμικής αύξησης (Εικόνα 49 – Γ’ και Δ’) είναι παρόμοιοι για όλα τα καύσιμα. 

Αυτό δείχνει πως η διαφορά στην ταχύτητα καύσης παρουσιάζεται στα πρώιμα στάδια της, 

στο οπτικά προσβάσιμο πεδίο της καύσης και όχι στην μετέπειτα εξάπλωση της φλόγας, 

δηλαδή από το 37,8% έως το 90% του MFB . 

Εικόνα 49 - 1500RPM, 850mBar, λ = 1 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 
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Ακόμη, σε σχέση με την Εικόνα 39 και την Εικόνα 44 (Α’ και Β’), στην τωρινή μέτρηση δεν 

παρατηρείται η μείωση της διάρκειας καύσης (από 5% έως 90% MFB), μέσω των διπλών 

ψεκασμών. Θα πρέπει να μελετηθεί και στις επόμενες περιπτώσεις αυτό το φαινόμενο, 

προκειμένου να προκύψει ένα συμπέρασμα. 

 

Περνώντας στις εικόνες της ταχύτητας της φλόγας, έτσι όπως αυτές προκύπτουν από την 

κάμερα, επαληθεύεται η παραπάνω διαπίστωση, ότι το μίγμα Ε10 έχει αυξημένη διάρκεια 

καύσης. Αυτό γίνεται, καθώς στα διαγράμματα της ταχύτητας εξάπλωσης της φλόγας, το 

Ε10 παρουσιάζει τη χαμηλότερη ταχύτητα καύσης από τα τρία καύσιμα κατά την εξάπλωση 

της φλόγας εντός του οπτικά προσβάσιμου πεδίου (Εικόνα 50). Αυτό δικαιολογεί την 

καθυστερημένη ολοκλήρωση της καύσης (σύμφωνα με τη στιγμή που αγγίζει το 90% MFB). 

Το μίγμα ETBE20 παρουσιάζει και στις 1500 rpm την υψηλότερη ταχύτητα καύσης, 

σύμφωνα με τη Μέθοδο Β’ της επεξεργασίας των εικόνων. Η Μέθοδος C’ δείχνει τη διαφορά 

μεταξύ του ελαφρώς βραδύτερου Ε10 και των άλλων δύο καυσίμων. Το Ε10 εντοπίζεται με 

καθυστέρηση από τον αλγόριθμο, δηλαδή είναι το τελευταίο διάγραμμα που ανέρχεται στην 

υπολογισμένη ταχύτητα φλόγας. Η βενζίνη (καύσιμο αναφοράς) και το ΕΤΒΕ20, έχουν 

παραπλήσια ταχύτητα και χρόνους εντοπισμού. 

Γενικότερα, η ταχύτητα καύσης στην Εικόνα 50 έχει αυξηθεί σε σχέση με τις προηγούμενες 

μετρήσεις στις 1000 rpm (Εικόνα 40). Η γρηγορότερη ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα 

οδηγεί σε αυξημένη κινητικότητα του αέρα που εισέρχεται στον θάλαμο καύσης, επομένως 

και σε συνθήκες όπου ευνοείται η ανάμιξη του καυσίμου και η γρηγορότερη εξάπλωση της 

φλόγας που δημιουργείται. 

Μία ακόμα παρατήρηση είναι η αδυναμία της Μεθόδου Α’ να αποδώσει αξιοποιήσιμα 

αποτελέσματα, ειδικά στα αρχικά στάδια ανάπτυξης της φλόγας. Η σκίαση από το μπουζί 

επηρεάζει ιδιαίτερα αρνητικά τον αλγόριθμο επεξεργασίας της μεθόδου αυτής, 

δημιουργώντας αδυναμία στον υπολογισμό της ταχύτητας εξάπλωσης της φλόγας. 
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Εικόνα 50 - 1500RPM, 850mBar, λ = 1 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Ε) ΣΤ) 
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Συμπερασματικά, φαίνεται πως η αύξηση στην ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα ωφελεί 

την σταθερότητα και την ταχύτητα της φλόγας σε όλες τις περιπτώσεις, με το μίγμα E10 να 

εμφανίζει μία μικρή υστέρηση. 

5.1.4. Αποτελέσματα: 1500RPM, 850mBar, λ = 1.2 

Εικόνα 51 - 1500RPM, 850mBar, λ = 1.2 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Συνεχίζοντας, παρουσιάζεται η ίδια κατάσταση λειτουργίας για καύση φτωχού μίγματος. Τα 

διαγράμματα πιέσεων στην Εικόνα 51 παρουσιάζουν την αναμενόμενη μείωση της μέγιστης 

πίεσης, έναντι της στοιχειομετρικής καύσης (Εικόνα 46). Ωστόσο, συγκρίνοντας με τις 

1000rpm, πλέον δεν παρατηρούνται οι διαφορές στα ίχνη πίεσης μεταξύ των τριών 

καυσίμων (Εικόνα 36 και Εικόνα 41). Αυτές φαίνεται να εξομαλύνονται από την ταχύτητα 

περιστροφής του κινητήρα. Το καύσιμο αναφοράς προκαλεί την μεγαλύτερη πίεση εντός 

του κυλίνδρου, κατά τη μέτρηση, εμφανίζοντας μία μικρή διαφορά από τα δύο μίγματα 

βιοκαυσίμου. 
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Στους παρακάτω πίνακες (Εικόνα 52) γίνεται εμφανής η αυξημένη συνδιακύμανση της 

IMEP του καυσίμου αναφοράς έναντι των μιγμάτων βιοκαυσίμων. Συγκεκριμένα, ενώ για 

τις 1000 rpm το μίγμα E10 έτεινε να εμφανίζει τη μεγαλύτερη τιμή συνδιακύμανσης της IMEP 

(Εικόνα 37, Εικόνα 47), στις 1500 rpm, το καύσιμο αναφοράς είναι το ασταθέστερο από τα 

τρία καύσιμα για συνθήκες φτωχού μίγματος. 

Εικόνα 52 - 1500RPM, 850mBar, λ = 1.2 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Η αστάθεια από κύκλο σε κύκλο, που φαίνεται από την αυξημένη συνδιακύμανση της IMEP 

του καυσίμου αναφοράς, επιμένει και κατά τη διπλή έγχυση καυσίμου, όπου υπήρξε  φλόγα 

με εξαιρετικά αργή ταχύτητα εξάπλωσης κατά την μέτρηση (Εικόνα 53 – Β’). Ωστόσο, η 

αστάθεια αυτή δεν οδηγεί σε σημαντική μείωση της IMEP, άρα και του συνολικά 

παραγόμενου έργου. 

Τα δύο μίγματα βιοκαυσίμου δείχνουν την αναμενόμενη συμπεριφορά, με την τεχνική των 

πολλαπλών εγχύσεων καυσίμου να μειώνει σημαντικά την απόκλιση μεταξύ της ταχύτερης 

και βραδύτερης φλόγας (Εικόνα 53, Α’-Β’ και Ε’-ΣΤ’) 
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Εικόνα 53 - 1500RPM, 850mBar, λ = 1.2 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Ε) ΣΤ) 

  



72 
 
 

Όσον αφορά τα διαγράμματα του MFB (Εικόνα 54), το καύσιμο αναφοράς φαίνεται να 

ολοκληρώνει ταχύτερα την καύση του, δηλαδή να φτάνει το 90% του MFB σε σχέση με τα 

δύο βιοκαύσιμα. Η διάρκεια της καύσης δεν εμφανίζει διαφορές μεταξύ μονού και διπλού 

ψεκασμού, όπως έκανε για την ίδια μέτρηση στις 1000 rpm (Εικόνα 44 και Εικόνα 43) . 

Εικόνα 54 - 1500RPM, 850mBar, λ = 1.2 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

 

Ένα εξίσου σημαντικό εύρημα είναι, πως στις 1500 rpm, έχει εξαλειφθεί ένα φαινόμενο που 

παρατηρήθηκε στην χαμηλότερη ταχύτητα περιστροφής. Συγκεκριμένα, η κατανάλωση του 

90% του καυσίμου (MFB) επιταχύνονταν ταχύτερα με την τεχνική των πολλαπλών 

ψεκασμών κατά μερικές μοίρες (2-3 CADs) για 1000 rpm (Εικόνα 39, Εικόνα 44). Αυτό δεν 

συμβαίνει στις 1500 rpm (Εικόνα 49, Εικόνα 54). 
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Εικόνα 55 - 1500RPM, 850mBar, λ = 1.2 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Ε) ΣΤ) 
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Στο φτωχότερο μίγμα της περίπτωσης στην Εικόνα 55, φαίνεται ξανά πως οι διαφορές στην 

ταχύτητα καύσης μειώνονται σε σχέση με τη στοιχειομετρική καύση (Εικόνα 50). Το καύσιμο 

αναφοράς δεν υστερεί τόσο έναντι του ΕΤΒΕ20, αλλά το μίγμα Ε10 έχει φανερά την 

χαμηλότερη ταχύτητα φλόγας από τα δύο άλλα καύσιμα, όπως έδειχνε προηγουμένως 

(Μέθοδος Β’, Εικόνα 50 - Γ’ και Δ’). 

 

5.1.5. Αποτελέσματα: 2000RPM, 850mBar, λ = 1 

Σειρά έχει η μέτρηση για υψηλό φορτίο (850 mBar πίεσης εισαγωγής) και 2000 rpm. Στην 

παρούσα μέτρηση, προέκυψε κάποιο πρόβλημα κατά την καταγραφή και την επεξεργασία 

των δεδομένων που αφορούν την πίεση για την τεχνική των διπλών ψεκασμών. Τα 

διαγράμματα που επηρεάστηκαν δεν θα παρουσιαστούν και δεν θα ληφθούν υπ’ όψη στα 

αποτελέσματα της μελέτης. Οι εικόνες της κάμερας καταγράφηκαν χωρίς κάποιο πρόβλημα, 

επομένως δεν είναι σκόπιμο να αφαιρεθούν. 

Εικόνα 56 - 2000RPM, 850mBar, λ = 1 

1 Ψεκασμός 

Α) Β) 
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Εικόνα 57 - 2000RPM, 850mBar, λ = 1 

1 Ψεκασμός 

Α) Β) 

  

 

Στις 2000 rpm, η συνδιακύμανση της IMEP για μονό ψεκασμό (Εικόνα 57 – Α’) παρουσιάζει 

παρόμοια συμπεριφορά με τις 1000 rpm (Εικόνα 37 – Α’). Αυτό δείχνει πως η σταθερότερη 

φλόγα από κύκλο σε κύκλο αναπτύσσεται κατά τις 1500 rpm (Εικόνα 47 – Α’) και ότι 

μεγαλύτερος αριθμός στροφών δεν σημαίνει απαραίτητα την περαιτέρω σταθεροποίηση  

της φλόγας από κύκλο σε κύκλο.  

Επίσης στα παραπάνω διαγράμματα (Εικόνα 57 – Β’)  παρατηρείται και η υψηλότερη 

συνολική IMEP, αποτέλεσμα αναμενόμενο, καθώς πρόκειται για την κατάσταση λειτουργίας 

με το υψηλότερο φορτίο και στοιχειομετρικό μίγμα, άρα και την μέγιστη ποσότητα καυσίμου 

ανά μονάδα χρόνου.  
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Εικόνα 58 - 2000RPM, 850mBar, λ = 1 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Ε) ΣΤ) 
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Οι φλόγες με τις μικρότερες διαφορές ταχύτητας από κύκλο σε κύκλο μέχρι στιγμής, 

παρατηρούνται στην Εικόνα 58, όταν αυτή συγκρίνεται με τα αντίστοιχα διαγράμματα στις 

1000 σ.α.λ. (Εικόνα 38) και 1500 σ.α.λ. (Εικόνα 48). Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μικρή 

διαφορά μεταξύ της ταχύτερα και βραδύτερα αναπτυσσόμενης φλόγας κατά την μέτρηση. 

Ο συνδυασμός υψηλής κινητικότητας του μίγματος με τους πολλαπλούς ψεκασμούς 

καυσίμου μειώνουν περαιτέρω τις διαφορές αυτές, με μεγάλη αποτελεσματικότητα για όλα 

τα καύσιμα, και ιδιαιτέρως για το E10. 

Ακολουθούν τα διαγράμματα του MFB, καθώς και η γραμμική προσέγγιση της αύξησης του 

από το ανώτατο οπτικό όριο (37.8% του MFB, έως το 90%). Ξανά εδώ παραλείπονται τα 

στοιχεία για πολλαπλούς ψεκασμούς, λόγω του προβληματικού αρχείου πιέσεων. 

Εικόνα 59 - 2000RPM, 850mBar, λ = 1 

1 Ψεκασμός 

Α) Β) 

 

 

 

Ο γραμμικός συντελεστής αύξησης του ποσοστού κατανάλωσης καυσίμου είναι ο 

υψηλότερος μέχρι στιγμής (Εικόνα 59 – Β’). Αυτό δείχνει πως υπάρχει κάποια συσχέτιση 

της ταχύτητας περιστροφής του στροφαλοφόρου και της ταχύτητας εξάπλωσης της φλόγας 

εκτός του οπτικά προσβάσιμου πεδίου.  

Αναλυτικά, φαίνεται ότι με την αύξηση των στροφών του κινητήρα, καίγεται ένα μικρότερο 

μέρος του καυσίμου στα πρώτα στάδια της εξάπλωσης της φλόγας, και το υπόλοιπο μέρος 

του καυσίμου αφού η φλόγα εξαπλωθεί μέχρι τα τοιχώματα, κοιτώντας από κάτω. 
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Εικόνα 60 - 2000RPM, 850mBar, λ = 1 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Ε) ΣΤ) 
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Στην Εικόνα 60 φαίνεται για ακόμη μία φορά η υπεροχή της ταχύτητας εξάπλωσης της 

φλόγας, που παρουσιάζει το μίγμα ETBE20 έναντι των άλλων δύο. Αυτή η συμπεριφορά 

είναι περισσότερο εμφανής για τους διπλούς ψεκασμούς, κυρίως στη Μέθοδο B’ και C’. 

Οι ταχύτητες της φλόγας που υπολογίζονται από την κάμερα υψηλού ρυθμού καταγραφής 

είναι οι μεγαλύτερες μέχρι στιγμής. (Για ίδιες συνθήκες, 1000rpm - Εικόνα 40 και 1500rpm 

- Εικόνα 50). Επομένως επιβεβαιώνεται και οπτικά η συσχέτιση μεταξύ των στροφών του 

κινητήρα και της ταχύτητας εξάπλωσης της φλόγας.   

Ένα φαινόμενο που παρατηρείται ακόμη, είναι μία μικρή μείωση της μέγιστης ταχύτητας 

καύσης, όταν πραγματοποιείται πολλαπλός ψεκασμός του μίγματος στον κύλινδρο. Αυτή η 

μείωση συνοδεύεται από εξομάλυνση της καμπύλης στην ταχύτητα καύσης (στη Μέθοδο B’ 

και C’), δείχνοντας μία πιο ομαλή ανάπτυξη της φλόγας. 
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5.1.6. Αποτελέσματα: 2000RPM, 850mBar, λ = 1.2 

Εικόνα 61 - 2000RPM, 850mBar, λ = 1.2 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

 

Η χαμηλότερη πίεση στην εισαγωγή σε συνδυασμό με το φτωχότερο μίγμα, οδηγούν σε 

ασυμφωνίες της μέγιστης πίεσης που αναπτύσσεται κατά μέσο όρο στον κύλινδρο, σε κάθε 

μέτρηση (Εικόνα 61). Ενώ σε όλη τη διάρκεια του κύκλου τα τρία ίχνη πίεσης ταυτίζονται, 

δείχνοντας πως οι μετρήσεις έγιναν υπό όμοιες συνθήκες, στην κορυφή που σχηματίζεται 

μετά το ΑΝΣ υπάρχουν διαφορές στην μέγιστη πίεση των τριών καυσίμων.  

Ακόμη, φαίνεται πως οι διπλοί ψεκασμοί καυσίμου μειώνουν την μέγιστη πίεση που 

αναπτύσσεται στον κύλινδρο κατά την καύση. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που δεν έχει 

παρατηρηθεί σε άλλη μέτρηση και αξίζει να μελετηθεί περισσότερο. 
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Η συνδιακύμανση της IMEP φαίνεται να έχει αυξηθεί στην Εικόνα 62 – Α’ και Β’, έναντι της 

στοιχειομετρικής καύσης (Εικόνα 57 – Α’). Το μίγμα Ε10 δείχνει να έχει σημαντικά 

μεγαλύτερη συνδιακύμανση της IMEP έναντι των άλλων δύο καυσίμων, δείχνοντας 

ανομοιομορφίες κατά την καύση από κύκλο σε κύκλο. 

Εικόνα 62 - 2000RPM, 850mBar, λ = 1.2 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

 

Σε σχέση με την στοιχειομετρική καύση (Εικόνα 57 – Β) , η συνολική IMEP του μέσου κύκλου 

της κάθε περίπτωσης, είναι ελαφρά μειωμένη, όπως αναμένονταν, λόγω της καύσης 

φτωχού μίγματος. 

Παρακάτω, στην Εικόνα 63, φαίνεται πως ο διπλός ψεκασμός του καυσίμου, εκτός από το 

να ωφελεί τις αργά αναπτυσσόμενες φλόγες, περιορίζει και την γρηγορότερη από το 

κανονικό εξάπλωση της φλόγας, ευνοώντας έτσι την ομοιομορφία της από κύκλο σε κύκλο. 

Είναι πιθανότατα και η εξήγηση για την μείωση της μέγιστης πίεσης κατά την καύση στην 

Εικόνα 61 . 
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Εικόνα 63 - 2000RPM, 850mBar, λ = 1.2 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Ε) ΣΤ) 
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Συγκρινόμενη με την Εικόνα 59, η Εικόνα 64 δείχνει μεγαλύτερη διάρκεια καύσης (από 5% 

έως 90% MFB). Το σημείο έναρξης της φλόγας (5% MFB) δεν επηρεάζεται, παρά μόνο το 

σημείο ολοκλήρωσης της καύσης (90% MFB). 

Ακόμη, όσον αφορά τον συντελεστή της γραμμικής αύξησης του MFB εκτός του οπτικού 

ορίου, είναι ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί ως τώρα (Εικόνα 64 - Γ’ και Δ’). 

Εικόνα 64 - 2000RPM, 850mBar, λ = 1.2 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Στην Εικόνα 65, το μίγμα ΕΤΒΕ20 παρουσιάζει για ακόμη μία μέτρηση την υψηλότερη 

ταχύτητα καύσης, όταν χρησιμοποιούνται διπλοί ψεκασμοί. Χωρίς αυτή την τεχνική, η 

ταχύτητά του φαίνεται να πέφτει στα επίπεδα αυτής του καυσίμου αναφοράς. 

Το καύσιμο αναφοράς και το Ε10 στη συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάζουν όμοια 

συμπεριφορά, όσον αφορά τις ταχύτητες καύσης. Ο υψηλός αριθμός στροφών φαίνεται να 

περιορίζει τις διαφορές τους. Ακόμη, σε σχέση με την στοιχειομετρική καύση υπό ίδιες 

συνθήκες (Εικόνα 60), παρατηρείται η αναμενόμενη πτώση στην ταχύτητα καύσης. 
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Εικόνα 65 - 2000RPM, 850mBar, λ = 1.2 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Ε) ΣΤ) 
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Στην Εικόνα 65, παρατηρείται ξανά η πτώση και η παράλληλη εξομάλυνση της ταχύτητας 

καύσης, όταν πραγματοποιείται διπλός ψεκασμός του μίγματος στον κύλινδρο, όπως 

παρατηρήθηκε και στην εξέταση της καύσης στοιχειομετρικού μίγματος υπό τις ίδιες 

συνθήκες (Εικόνα 60). 

 

5.2. Χαμηλό φορτίο κινητήρα (700mBar πίεση εισαγωγής) 

5.2.1. Αποτελέσματα: 1000RPM, 700mBar, λ = 1 

Συνεχίζοντας, παρουσιάζονται οι μετρήσεις υπό συνθήκες χαμηλού φορτίου και 

συγκρίνοντας την Εικόνα 66 με την αντίστοιχή εικόνα για υψηλό φορτίο (Εικόνα 36), γίνεται 

άμεσα εμφανής η διαφορά στη μέγιστη πίεση που αναπτύσσεται εντός του κυλίνδρου στην 

παρούσα μέτρηση. 

Εικόνα 66 - 1000RPM, 700mBar, λ = 1 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 
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Συγκρίνοντας την Εικόνα 67 με την Εικόνα 37, παρατηρούνται άμεσα οι αναμενόμενες 

διαφορές. Στις εικόνες Α’ και Β’, υπάρχει σημαντική αύξηση της συνδιακύμανσης της IMEP. 

Αυτό δείχνει αυξημένη μεταβλητότητα από κύκλο σε κύκλο, κάτι που φαίνεται κοιτώντας και 

τις εικόνες από την καταγραφή της κάμερας υψηλής ταχύτητας. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι 

το μίγμα Ε10 παρουσιάζει την μεγαλύτερη μεταβλητότητα, όπως αυτή προκύπτει από την 

συνδιακύμανση της IMEP, ενώ οι πολλαπλοί ψεκασμοί καυσίμου δεν την επηρεάζουν. 

Παράλληλα υπάρχει και η αναμενόμενη μείωση της συνολικής IMEP, καθώς το έργο που 

παράγεται είναι χαμηλότερο, λόγω του χαμηλότερου φορτίου του κινητήρα. 

Εικόνα 67 - 1000RPM, 700mBar, λ = 1 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

 

 

 

 



87 
 
 

Εικόνα 68 - 1000RPM, 700mBar, λ = 1 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Ε) ΣΤ) 
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Τα διαγράμματα της ταχύτερης, μέσης και βραδύτερης φλόγας (Εικόνα 68) δείχνουν 

παραπλήσια συμπεριφορά σε σχέση με την ίδια μέτρηση για κατάσταση υψηλού φορτίου 

(Εικόνα 38).  Οι συνθήκες χαμηλού φορτίου φαίνεται να δυσχεραίνουν την ταχύτητα της 

φλόγας κυρίως στο καύσιμο αναφοράς, όπου η βραδύτερη φλόγα φαίνεται να υστερεί 

σημαντικά. Οι πολλαπλές εγχύσεις καυσίμου βοηθούν στην μείωση της απόκλισης μεταξύ 

της ταχύτερης και της βραδύτερης φλόγας της μέτρησης, όπως έχει φανεί και στα 

προηγούμενα αντίστοιχα αποτελέσματα.  

 

Εικόνα 69 - 1000RPM, 700mBar, λ = 1 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 
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Συνεχίζοντας με τα διαγράμματα του MFB, στην Εικόνα 69 – Α’ και Β’, παρατηρείται ότι η 

καύση έχει παραπλήσια διάρκεια με την αντίστοιχη μέτρηση για υψηλό φορτίο κινητήρα 

(Εικόνα 39 – Α’ και Β’).  Το καύσιμο αναφοράς ολοκληρώνει νωρίτερα την καύση του από 

τα δύο μίγματα βιοκαυσίμου, ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει για διπλό ψεκασμό καυσίμου. 

Παρατηρείται ακόμη η μείωση της συνολικής διάρκειας καύσης (από 5% έως 90% MFB) 

λόγω των πολλαπλών εγχύσεων, όπως φάνηκε και στην Εικόνα 39 – Α’ και Β’, δηλαδή στις 

αντίστοιχες συνθήκες για υψηλό φορτίο. Αυτό το φαινόμενο δεν παρουσιάστηκε στις 

1000rpm και στις 1500rpm, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι οι πολλαπλοί ψεκασμοί 

αυξάνουν την ταχύτητα κατανάλωσης του καυσίμου μόνο σε αργές ταχύτητες περιστροφής 

του κινητήρα. 

Οι συντελεστές της γραμμικής αύξησης της καμπύλης του MFB εκτός του οπτικού ορίου 

είναι ελάχιστα αυξημένες, σχετικά με την ίδια περίπτωση για 850mBar πίεσης εισαγωγής. 

Η ερμηνεία αυτού του φαινομένου είναι ότι το αυξημένο φορτίο οδηγεί σε ταχύτερη καύση 

στα πρώτα στάδια της καύσης (που καταγράφονται και από την κάμερα, επομένως θα 

ακολουθήσει επιβεβαίωση από τα οπτικά δεδομένα), συγκρινόμενο με τις συνθήκες 

χαμηλού φορτίου. Η εικόνα αυτή αντιστρέφεται στη συνέχεια (μετά το 37.8% του MFB), 

όπου η καύση στα 700 mBar πίεσης εισαγωγής καταναλώνει ταχύτερα το εναπομένον 

καύσιμο εντός του κυλίνδρου. 

 

Προχωρώντας στα διαγράμματα της ταχύτητας, συγκρίνοντας την Εικόνα 70 με την Εικόνα 

40 φαίνεται μία ελαφριά μείωση στις ταχύτητες καύσης όλων των καυσίμων για χαμηλότερο 

φορτίο του κινητήρα. Η διαφορά αυτή είναι μικρότερη από την διαφορά που παρατηρείται 

για αλλαγή από στοιχειομετρικό σε φτωχό μίγμα (στις συνθήκες υψηλού φορτίου, Εικόνα 

45). 

Ακόμη, δεν παρατηρούνται πλέον οι διαφορές στην ταχύτητα καύσης του μίγματος μεταξύ 

μονού και διπλού ψεκασμού. Αυτό δείχνει πως η επίδραση αυτή συμβαίνει μόνο σε υψηλές 

ταχύτητες περιστροφής του κινητήρα. 
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Εικόνα 70 - 1000RPM, 700mBar, λ = 1 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Ε) ΣΤ) 
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5.2.2. Αποτελέσματα: 1000RPM, 700mBar, λ = 1.2 

Ακολουθεί η μέτρηση χαμηλού φορτίου στις 1000 rpm με φτωχό μίγμα. Οι εικόνες που 

προέκυψαν από την κάμερα δείχνουν ότι πρόκειται για την περίπτωση με την ασθενέστερη, 

από άποψη φωτεινότητας, φλόγα. Οι τιμές των αισθητήρων οδηγούν και σε αυτήν την 

περίπτωση, σε εμφανείς διαφορές κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτόνωσης, στα 

διαγράμματα πίεσης-όγκου και πίεσης-μοιρών στροφαλοφόρου. Συγκεκριμένα, φαίνεται 

πως για το χαμηλό φορτίο, σε συνδυασμό με το φτωχό μίγμα αέρα-καυσίμου, το μίγμα Ε10 

αναπτύσσει μία ελαφρώς χαμηλότερη πίεση στον κύλινδρο (Εικόνα 71). 

Εικόνα 71 - 1000RPM, 700mBar, λ = 1.2 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Η επόμενη παρατήρηση αφορά το υψηλό Covariance της IMEP (Εικόνα 72 – Α’ και Β’) για 

όλα τα καύσιμα της δοκιμής. Η τιμή αυτή δείχνει την ύπαρξη σημαντικών μεταβολών από 

κύκλο σε κύκλο (CCV). Το μίγμα ETBE20 δείχνει να έχει την καλύτερη συμπεριφορά, με την 
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έννοια της χαμηλότερης συνδιακύμανσης. Οι διπλές εγχύσεις καυσίμου περιορίζουν το 

φαινόμενο της υψηλής διακύμανσης για το καύσιμο αναφοράς, για το E10, ωστόσο, δεν 

παρατηρείται η ίδια μείωση. 

Εικόνα 72 - 1000RPM, 700mBar, λ = 1.2 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Η μειωμένη συνολική IMEP (Εικόνα 72 – Γ’ και Δ’) είναι αναμενόμενο αποτέλεσμα της 

μείωσης της ποσότητας του καυσίμου που εγχύεται στον κύλινδρο. Είναι λογικό να 

παρουσιαστεί η ελάχιστη τιμή της μέσης IMEP σε αυτή την μέτρηση, που έχει το χαμηλότερο 

φορτίο, τη μικρότερη ταχύτητα του κινητήρα και φτωχό μίγμα. 

Στην Εικόνα 73 παρατηρείται αστοχία καύσης (misfire) σε τουλάχιστον έναν θερμοδυναμικό 

κύκλο για το καύσιμο αναφοράς (βενζίνη) και συμβαίνει μόνο κατά την μονή έγχυση 

καυσίμου. Η αστοχία καύσης φαίνεται από διακεκομμένη γραμμή που μετράει την διάμετρο 

της βραδύτερα εξελισσόμενης φλόγας. Η φλόγα ξεκινάει να σχηματίζεται, ωστόσο αστοχεί 

και μηδενίζεται η διάμετρός της. Στα δύο βιοκαύσιμα, ακόμη και υπό τις ίδιες συνθήκες, δεν 

υπάρχει αστοχία καύσης, παρά μόνο μία πιο αργά αναπτυσσόμενη φλόγα. 
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Εικόνα 73 - 1000RPM, 700mBar, λ = 1.2 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Ε) ΣΤ) 
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Αυτή είναι η μέτρηση με τις πιο δύσκολες συνθήκες ανάμιξης, καθώς συνδυάζει χαμηλό 

φορτίο κινητήρα, άρα και πίεση εισαγωγής, με φτωχό μίγμα και χαμηλό αριθμό στροφών 

κινητήρα (λιγότερη κινητικότητα του μίγματος). Στην Εικόνα 74 το καύσιμο αναφοράς 

φαίνεται να παρουσιάζει την μεγαλύτερη διάρκεια καύσης έναντι των μιγμάτων 

βιοκαυσίμου, μαρτυρώντας αδυναμία του καύσιμου αναφοράς να αναμιχθεί 

αποτελεσματικά με τον αέρα, σε σχέση με τα άλλα δύο καύσιμα της μελέτης. 

Εικόνα 74 - 1000RPM, 700mBar, λ = 1.2 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

 

Οι συντελεστές γραμμικής αύξησης είναι υψηλότεροι στην αριστερή στήλη, δείχνοντας πως 

η ταχύτητα κατανάλωσης του εναπομένοντος καυσίμου είναι μεγαλύτερη μετά το 38.7% του 

MFB με μονή έγχυση. Η εφαρμογή των διπλών εγχύσεων οδηγεί σε υψηλότερο ρυθμό 

κατανάλωσης του καυσίμου στα πρώτα στάδια της καύσης. 
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Εικόνα 75 - 1000RPM, 700mBar, λ = 1.2 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Ε) ΣΤ) 
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Οι αδύναμες, από την άποψη της φωτεινότητας (βλ. Παράρτημα 1), φλόγες της 

συγκεκριμένης μέτρησης δίνουν ιδιαίτερα ασταθείς μετρήσεις ταχύτητας, ανεξαρτήτως από 

την μέθοδο που ακολουθείται (Εικόνα 75). Παρ’ όλα αυτά, είναι εύκολο να γίνει αντιληπτό 

ότι πρόκειται για την μέτρηση με τις χαμηλότερες ταχύτητες εξάπλωσης της φλόγας, ενώ 

στη Μέθοδο Β’, το μίγμα ΕΤΒΕ20 έχει φανερό προβάδισμα ταχύτητας, μεγαλύτερο μάλιστα 

από προηγούμενων περιπτώσεων. 

 

5.2.3. Αποτελέσματα: 1500RPM, 700mBar, λ = 1 

Εικόνα 76 - 1500RPM, 700mBar, λ = 1 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 
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Αυξάνοντας την ταχύτητα περιστροφής στις 1500 rpm και διατηρώντας τα 700 mBar πίεσης 

στην εισαγωγή, παρατηρείται άμεσα η απουσία διαφοροποιήσεων κατά το χρόνο της 

εκτόνωσης, από καύσιμο σε καύσιμο, στα διαγράμματα της πίεσης στην Εικόνα 76. 

Παρόμοια παρατήρηση έγινε και για 850 mBar πίεσης εισαγωγής, αλλά με φτωχό μίγμα 

καυσίμου (Εικόνα 41 και Εικόνα 51). 

Η αύξηση των στροφών του κινητήρα σε συνθήκες χαμηλού φορτίου μειώνει τη 

συνδιακύμανση της IMEP σε τέτοιο βαθμό, που οι πολλαπλοί ψεκασμοί δεν βοηθούν στην 

περαιτέρω μείωσή της (Εικόνα 77 και Εικόνα 78). Η μέση IMEP των μετρήσεων είναι 

χαμηλότερη ακόμα και από αυτή των 1000rpm με υψηλότερο φορτίο κινητήρα. 

Εικόνα 77 - 1500RPM, 700mBar, λ = 1 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Αξιοσημείωτο στην Εικόνα 78, είναι πως για 2 ψεκασμούς καυσίμου, η φλόγα αγγίζει το 

οπτικό όριο αργότερα από ότι για 1 ψεκασμό, δηλαδή έχει αυξημένη ταχύτητα στα αρχικά 

στάδια της εξάπλωσής της. Η μελέτη της ταχύτερης και βραδύτερης φλόγας κάθε μέτρησης 

καυσίμου, δεν δείχνουν την μείωση μεταξύ τους για διπλούς ψεκασμούς καυσίμου. 
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Εικόνα 78 - 1500RPM, 700mBar, λ = 1 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Ε) ΣΤ) 
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Συγκρίνοντας τα διαγράμματα του κλάσματος της μάζας του καταναλωμένου καυσίμου 

(MFB), φαίνεται πως για μονό ψεκασμό καυσίμου, υπάρχει σαφής διαφοροποίηση της 

διάρκειας καύσης (5% έως 90% MFB), με το καύσιμο αναφοράς να καίει το 90% του 

διαθέσιμου καυσίμου νωρίτερα από το ETBE20, το οποίο με τη σειρά του φαίνεται ταχύτερο 

του Ε10.  

Εικόνα 79 - 1500RPM, 700mBar, λ = 1 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

 

Η αυξημένη ταχύτητα καύσης του ETBE20 παρατηρείται σε ακόμη μία σειρά μετρήσεων 

(Εικόνα 79) και κυρίως για διπλό ψεκασμό, στις Μεθόδους Β’ και C’.  

Παρατηρείται ξανά η εξομάλυνση και η μείωση της ταχύτητας καύσης κατά περίπου 2 m/s 

για αλλαγή από μονούς σε διπλούς ψεκασμούς καυσίμου, κάτι που δεν συνέβη στις 1000 

rpm σε κανένα από τα δύο διαφορετικά φορτία. Αυτό επιβεβαιώνει τη συσχέτιση με την 

ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα, και όχι με το φορτίο, καθώς έχει εμφανιστεί σε όλες τις 

περιπτώσεις που αναμένονταν. 
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Εικόνα 80 - 1500RPM, 700mBar, λ = 1 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Ε) ΣΤ) 
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5.2.4. Αποτελέσματα: 1500RPM, 700mBar, λ = 1.2 

Προχωρώντας στην μέτρηση για φτωχό μίγμα στις 1500 rpm, τα διαγράμματα πίεσης 

εντός του κυλίνδρου εμφανίζουν την αναμενόμενη συμπεριφορά, με μειωμένες μέγιστες 

πιέσεις κατά την διάρκεια του χρόνου εκτόνωσης.  

Εικόνα 81 - 1500RPM, 700mBar, λ = 1.2 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 
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Τα διαγράμματα της συνδιακύμανσης της ενδεικνύμενης μέσης πίεσης των καύσεων 

(IMEP), εμφανίζουν την καλύτερη συμπεριφορά για το μίγμα ΕΤΒΕ20, το οποίο δείχνει τις 

λιγότερες μεταβολές από κύκλο σε κύκλο (CCV). 

Εικόνα 82 - 1500RPM, 700mBar, λ = 1.2 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

 

Το χαμηλό φορτίο λειτουργίας και το φτωχό μίγμα οδηγούν σε φλόγα χαμηλότερης 

φωτεινότητας, όπως παρατηρήθηκε κοιτώντας τις εικόνες που κατέγραψε η κάμερα. 

Παράλληλα, φαίνεται να υπάρχει αυξημένη πιθανότητα αστοχίας της φλόγας (misfire), 

όπως φαίνεται στις βραδύτερα εξελισσόμενες φλόγες του καυσίμου αναφοράς με διπλό 

ψεκασμό (Εικόνα 83, Β’) και του μίγματος ETBE20 για μονό ψεκασμό (Εικόνα 83, Ε’). 

Φαίνεται λοιπόν, πως ακόμη και η χρήση πολλαπλών ψεκασμών δεν καταφέρνει να 

εξαλείψει τα προβλήματα της καύσης σε αυτή την περίπτωση. 
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Εικόνα 83 - 1500RPM, 700mBar, λ = 1.2 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Ε) ΣΤ) 
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Στην Εικόνα 84 – Α’ και Β’, η διάρκεια της καύσης παρουσιάζει την αναμενόμενη αύξηση, 

για αλλαγή από στοιχειομετρικό σε φτωχό μίγμα, δηλαδή περίπου 6-7 μοίρες του 

στροφαλοφόρου άξονα (Υψηλό φορτίο: Εικόνα 49, Εικόνα 54 – Χαμηλό φορτίο: Εικόνα 79, 

Εικόνα 84). 

Για μονή έγχυση καυσίμου, παρατηρείται αυξημένη διάρκεια καύσης για το μίγμα ΕΤΒΕ20. 

Εικόνα 84 - 1500RPM, 700mBar, λ = 1.2 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

 

Ακόμη μία παρατήρηση είναι πως, οι Εικόνα 84 – Γ’ και Δ’ εμφανίζουν τον υψηλότερο βαθμό 

γραμμικής αύξησης του MFB, όταν συγκρίνονται με την Εικόνα 49, την Εικόνα 54 και την 

Εικόνα 79. Αυτό δείχνει πως η μείωση του φορτίου και το φτωχότερο μίγμα μειώνουν το 

ρυθμό κατανάλωσης του καυσίμου στα πρώτα στάδια της εξάπλωσής της φλόγας (έως και 

το οπτικό όριο, δηλαδή το 37.8% του MFB). 
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Εικόνα 85 - 1500RPM, 700mBar, λ = 1.2 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Δ) ΣΤ) 
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Οι ταχύτητες της φλόγας που αναπτύσσονται στην Εικόνα 85 είναι οι αναμενόμενες, δηλαδή 

χαμηλότερες από την περίπτωση της στοιχειομετρίας (Εικόνα 80). Ωστόσο, το μίγμα 

ΕΤΒΕ20 παρουσιάζει για πρώτη φορά τη μικρότερη ταχύτητα φλόγας εκ των τριών 

καυσίμων, στην μέτρηση για μονό ψεκασμό καυσίμου (Μέθοδος B’ και C’). Για διπλό 

ψεκασμό, είναι και πάλι το καύσιμο με την ταχύτερη φλόγα. Το μίγμα Ε10 ξεπερνά το 

καύσιμο αναφοράς σε αυτή την μέτρηση, τόσο για μονό, όσο και για διπλό ψεκασμό. 

 

5.2.5. Αποτελέσματα: 2000RPM, 700mBar, λ = 1 

Αυξάνοντας την ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα στις 2000 σ.α.λ. και για 

στοιχειομετρικό μίγμα, προκύπτουν οι εξής μετρήσεις: 

Εικόνα 86 - 2000RPM, 700mBar, λ = 1 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 
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Οι μέγιστες πιέσεις που καταγράφονται είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες για τις 1500 

σ.α.λ.. Αυτό συμβαίνει, λόγω της προσαρμογής του χρονισμού της ανάφλεξης, για την 

προστασία των εξαρτημάτων του πειραματικού κινητήρα. Οι μετρήσεις στις 2000 rpm θα 

οδηγούσαν σε σημαντικά αυξημένες πιέσεις εντός του κυλίνδρου, αν δεν είχε εφαρμοστεί 

αυτή η αλλαγή στο χρονισμό. 

Στην Εικόνα 87 φαίνεται αύξηση της συνδιακύμανσης της IMEP σε σχέση με την κατάσταση 

υψηλού φορτίου (Εικόνα 57), ενώ το μίγμα Ε10 παρουσιάζει τις λιγότερες διαφοροποιήσεις 

από κύκλο σε κύκλο. Παράλληλα συνολική μέση IMEP είναι μειωμένη σε σχέση με την 

Εικόνα 57, λόγω του χαμηλότερου φορτίου, όπως και είναι αναμενόμενο. 

Εικόνα 87 - 2000RPM, 700mBar, λ = 1 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Συγκρίνοντας την Εικόνα 88 με την Εικόνα 58 φαίνεται πως η μειωμένη πίεση στην 

εισαγωγή επιδρά αρνητικά στην ομοιομορφία της φλόγας από  κύκλο σε κύκλο, με αυξημένη 

απόκλιση μεταξύ της ταχύτερης και βραδύτερης φλόγας σε κάθε μέτρηση. Ο διπλός 

ψεκασμός στην συγκεκριμένη μέτρηση επιδρά θετικά, μειώνοντας αυτές τις διαφορές.  
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Εικόνα 88 - 2000RPM, 700mBar, λ = 1 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Ε) ΣΤ) 

  



109 
 
 

Στη συνέχεια, η Εικόνα 89 εμφανίζει αυξημένο ρυθμό κατανάλωσης του καυσίμου (ή αλλιώς 

αύξησης του MFB) σε σχέση με την Εικόνα 59. Αυτό το εύρημα ισχυροποιεί την 

παρατήρηση που έγινε προηγουμένως στα σχόλια της Εικόνα 84 για τις 1500 rpm, και 

συγκεκριμένα, ότι η μείωση του φορτίου οδηγεί σε κατανάλωση μεγαλύτερου μέρους του 

διαθέσιμου καυσίμου μετά το 37,8% του MFB. 

Εικόνα 89 - 2000RPM, 700mBar, λ = 1 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

 

Και στα διαγράμματα της Εικόνα 90 παρατηρούνται οι αναμενόμενες τιμές. Η ταχύτητα 

καύσης είναι αυξημένη σε σχέση με την Εικόνα 80 (Ίδιες συνθήκες, 1500 rpm), αλλά 

μειωμένη σε σχέση με την Εικόνα 60 (Ίδια ταχύτητα, Υψηλό φορτίο). 

Για άλλη μια φορά πραγματοποιείται η παρατήρηση της μείωσης της ταχύτητας καύσης, για 

πολλαπλούς ψεκασμούς. Ταυτόχρονα, η καμπύλη της ταχύτητας καύσης εξομαλύνεται 
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Εικόνα 90 - 2000RPM, 700mBar, λ = 1 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Ε) ΣΤ) 

  

 



111 
 
 

Οι ταχύτητες των τριών καυσίμων εμφανίζουν ελάχιστες αποκλίσεις για πολλαπλούς 

ψεκασμούς, ενώ στην περίπτωση του μονού ψεκασμού, το μίγμα ETBE20 δημιουργεί την 

ταχύτερα διαδιδόμενη φλόγα, όπως και στην συντριπτική πλειοψηφία των προηγούμενων 

μετρήσεων. 

 

5.2.6. Αποτελέσματα: 2000RPM, 700mBar, λ = 1.2 

Εικόνα 91 - 2000RPM, 700mBar, λ = 1.2 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

 

Η τελευταία περίπτωση των μετρήσεων αφορά το χαμηλό φορτίο (700mBar πίεσης 

εισαγωγής) για 2000 σ.α.λ. και φτωχό μίγμα αέρα καυσίμου. Στην Εικόνα 91, το καύσιμο 

αναφοράς (Κόκκινο) παρουσιάζει την χαμηλότερη πίεση κατά το χρόνο της εκτόνωσης.  
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Η χαμηλότερη πίεση εντός του κυλίνδρου μεταφράζεται και σε υψηλή συνδιακύμανση της 

IMEP, δηλαδή σε μεγαλύτερες διακυμάνσεις από κύκλο σε κύκλο, σε σχέση με τα άλλα δύο 

καύσιμα (Εικόνα 92). Η τεχνική των πολλαπλών ψεκασμών περιορίζει αυτή την 

συμπεριφορά του καυσίμου αναφοράς, αλλά δεν την εξαλείφει πλήρως. 

Η IMEP του μέσου κύκλου των μετρήσεων δεν εμφανίζει κάποια μη αναμενόμενη 

συμπεριφορά, παρά την ανομοιομορφία στην συνδιακύμανση της IMEP του καυσίμου 

αναφοράς. 

Εικόνα 92 - 2000RPM, 700mBar, λ = 1.2 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Η Εικόνα 93 παρουσιάζει παρόμοια συμπεριφορά με την Εικόνα 83. Η ταχύτερη και η 

βραδύτερη φλόγα της κάθε περίπτωσης έχουν σημαντική απόκλιση. Αυτό οφείλεται 

πιθανότατα στον αυξημένο αριθμό στροφών, καθώς ο στροφαλοφόρος άξονας εκτελεί 

μεγαλύτερη περιστροφή, έως ότου εξαπλωθεί η φλόγα εντός του κυλίνδρου. Αξιοσημείωτο 

είναι ότι οι καύσεις δεν εμφανίζουν αστοχίες στην μέτρηση αυτή, παρά μόνο φλόγες που 

εξελίσσονται πιο αργά από το μέσο όρο. 
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Εικόνα 93 - 2000RPM, 700mBar, λ = 1.2 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Ε) ΣΤ) 
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Η εξέλιξη της κατανάλωσης του διαθέσιμου καυσίμου στην Εικόνα 94 είναι εξαιρετικά αργή, 

ως προς τις μοίρες περιστροφής του στροφαλοφόρου άξονα. Αυτό συμβαίνει για δύο 

λόγους. Ο πρώτος είναι η υψηλή ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα και ο δεύτερος είναι 

η χαμηλή ταχύτητα εξάπλωσης της φλόγας, σε σχέση με το υψηλότερο φορτίο του κινητήρα 

(Εικόνα 64), και λόγω του φτωχού μίγματος. 

Εικόνα 94 - 2000RPM, 700mBar, λ = 1.2 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

 

Ο γραμμικός συντελεστής αύξησης του MFB είναι ο μεγαλύτερος μέχρι στιγμής και δείχνει 

ότι ο ρυθμός κατανάλωσης του καυσίμου είναι υψηλότερος μετά το 37.8% του MFB, και όχι 

στα αρχικά στάδια εξάπλωσης της φλόγας. 
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Εικόνα 95 - 2000RPM, 700mBar, λ = 1.2 

1 Ψεκασμός 2 Ψεκασμοί 

Α) Β) 

  

Γ) Δ) 

  

Ε) ΣΤ) 
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Η ταχύτητα καύσης από τα δεδομένα της κάμερας (Εικόνα 95) είναι πιο αργή από τις άλλες 

περιπτώσεις, όπως και είναι αναμενόμενο, λόγω του χαμηλού φορτίου και του φτωχού 

μίγματος. 

Για μονούς ψεκασμούς, όλα τα καύσιμα έχουν πρακτικά την ίδια ταχύτητα φλόγας, ενώ για 

διπλούς ψεκασμούς το ETBE20 αποδεικνύεται ελαφρώς ταχύτερο στην καύση, 

ακολουθούμενο από το μίγμα Ε10. Οι διπλοί ψεκασμοί οδηγούν σε μείωση της ταχύτητας 

εξάπλωσης της φλόγας και σε αυτή την περίπτωση (Μέθοδος B’ και C’). 

 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Είναι χρήσιμο να συγκεντρωθούν τα συμπεράσματα που είναι δυνατόν να βγουν από όλες 

τις μετρήσεις που παρουσιάστηκαν. Θα πραγματοποιηθεί αναφορά σε κάθε μία από τις 

τιμές που μετρήθηκαν, προκειμένου να εντοπιστούν οι τάσεις που ακολουθούν στα 

αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν. 

 

6.1. IMEP 

Η ενδεικνύμενη μέση πίεση (IMEP) του κινητήρα υπολογίζεται από τον τύπο 4.4, ως η τιμή 

του παραγόμενου έργου κατά τον θερμοδυναμικό κύκλο προς τον όγκο εμβολισμού. 

Πρόκειται για μία τιμή που, όπως προαναφέρθηκε, αδιαστατοποιεί τις επιδράσεις των 

στροφών του κινητήρα, καθώς και άλλες διαφορές και συγκρίνει διαφορετικές μηχανές και 

σημεία λειτουργίας. 

Οι αναμενόμενες μεταβολές της τιμής της IMEP είναι γνωστές και από τη θεωρία [15], 

καθώς η αύξηση του αριθμού περιστροφών του κινητήρα ή του φορτίου, σημαίνουν 

ταυτόχρονη αύξηση της ποσότητας καυσίμου που εισέρχεται στον κινητήρα, για τη 

διατήρηση του λόγου αέρα-καυσίμου στον επιθυμητό. Η αυξημένη ποσότητα καυσίμου 

(μέχρι το στοιχειομετρικό μίγμα), σημαίνει την αυξημένη διαθέσιμη θερμογόνο δύναμη, 

επομένως είναι αναμενόμενη η αύξηση της IMEP. 

Αντίστοιχα, το καύσιμο που χρησιμοποιείται σε κάθε μέτρηση δεν έχει κάποια άμεση 

επίδραση στην IMEP, καθώς δεν πρόκειται για καύσιμο με ριζικά διαφορετικές ιδιότητες ως 

προς τη θερμογόνο δύναμη του ή την απόδοσή του. Οι όποιες μεταβολές στην IMEP 

παρατηρηθούν, προκύπτουν από την έγχυση διαφορετικής ποσότητας καυσίμου, 

προκειμένου να επιτευχθεί ο επιθυμητός λόγος λ της κάθε μέτρησης. 
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Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει συγκεντρωτικά όλα τα αποτελέσματα της IMEP του μέσου κύκλου 

όλων των μετρήσεων που έγιναν. Με κόκκινο σημειώνονται οι χαμηλότερες τιμές κάθε 

περίπτωσης, καθώς αυτές είναι οι πιο ανεπιθύμητες. 

Πίνακας 4 – Συγκεντρωτικά αποτελέσματα μέσης IMEP 

IMEP (*10^5 Pa) 

 1 Ψεκασμός 

 

2 Ψεκασμοί 

Συνθήκες Gasoline Ε10 ΕΤΒΕ20 Gasoline Ε10 ΕΤΒΕ20 

 850mBar 850mBar 

1000rpm/λ=1 4 3,8 4 4 3,8 4 

1000rpm/λ=1,2 3,75 3,5 3,75 3,75 3,5 3,75 

1500rpm/λ=1 4,5 4,55 4,5 4,45 4,45 4,4 

1500rpm/λ=1,2 4,2 4,25 4,2 4,2 4,25 4,2 

2000rpm/λ=1 4,8 4,75 4,8 - - - 

2000rpm/λ=1,2 4,5 4,5 4,5 4,4 4,5 4,5 

 700mBar 700mBar 

1000rpm/λ=1 2,8 2,6 2,8 2,8 2,6 2,9 

1000rpm/λ=1,2 2,75 2,4 2,65 2,7 2,35 2,6 

1500rpm/λ=1 3,25 3,25 3,35 3,2 3,3 3,35 

1500rpm/λ=1,2 2,95 3 3 2,9 3 3 

2000rpm/λ=1 3,45 3,55 3,5 3, 5 3,45 3,35 

2000rpm/λ=1,2 3 3,25 3,2 3 3,1 3 

 

Συμπερασματικά: 

• Η αλλαγή από στοιχειομετρικό σε φτωχό μίγμα αέρα καυσίμου, με λ=1.2, και σταθερές 

συνθήκες, ρίχνει την τιμή της IMEP της μέσης καύσης κατά περίπου 3 ∗ 104𝑃𝑎, λόγω 

της μείωσης του παρεχόμενου καυσίμου. 

• Για ταχύτητα 1000 σ.α.λ., το μίγμα Ε10 εμφανίζει την χαμηλότερη τιμή της μέσης IMEP. 

• Το καύσιμο αναφοράς υστερεί για 1500 σ.α.λ. και 2000 σ.α.λ.. 

• Το μίγμα ΕΤΒΕ20 εμφανίζει μικρή υστέρηση, κυρίως για 1500 rpm και 2000 rpm και 

διπλό ψεκασμό.  

• Η αύξηση από 1000 rpm σε 1500 rpm αυξάνει την μέση IMEP κατά περίπου 5 ∗ 104𝑃𝑎. 

• Η αύξηση από 1500 rpm σε 2000 rpm αυξάνει την μέση IMEP κατά περίπου 3 ∗ 104𝑃𝑎. 

• Οι διπλοί ψεκασμοί δεν έχουν επιρροή πάνω στην τιμή της μέσης IMEP 
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6.2. Συνδιακύμανση της IMEP (IMEP Covariance) 

Πρόκειται για μία τιμή που προκύπτει από την στατιστική και παρουσιάζεται στον τύπο 4.6 

και στην πηγή [8]. Η τιμή αυτή σχετίζεται με την απόκλιση της IMEP από κύκλο σε κύκλο. 

Όσο χαμηλότερη συνδιακύμανση της IMEP παρουσιάζει μία μέτρηση, τόσο πιο σταθερή 

είναι η απόδοση της φλόγας σε κάθε καύση που συμβαίνει κατά τη μέτρηση.  

Οι μετρήσεις έδειξαν πως οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν την τιμή αυτή είναι ο 

αριθμός στροφών και το φορτίο του κινητήρα, η αύξηση των οποίων οδηγεί σε σταθερότερη 

φλόγα. Μικρότερο ρόλο παίζουν ο λόγος ισοδυναμίας και οι πολλαπλοί ψεκασμοί. 

Συγκεκριμένα, η καύση φτωχού μίγματος οδηγεί σε ελαφρώς πιο ασταθή φλόγα, ωστόσο 

αυτή η επίδραση μπορεί να αντιμετωπιστεί με την στρωματοποίηση του μίγματος στον 

θάλαμο καύσης, μέσω των πολλαπλών ψεκασμών. 

Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει όλα τα αποτελέσματα της συνδιακύμανσης της IMEP όλων των 

μετρήσεων που έγιναν. Με κόκκινο σημειώνονται τα υψηλότερα ποσοστά συνδιακύμανσης 

της IMEP, καθώς αυτά είναι τα πιο ανεπιθύμητα. 

 

Πίνακας 5 - Συγκεντρωτικά αποτελέσματα συνδιακύμανσης της IMEP από κύκλο σε κύκλο 

IMEP Covariance (%) 

 1 Ψεκασμός 

 

2 Ψεκασμοί 

Κεφάλαιο - 

Συνθήκες 
Gasoline Ε10 ΕΤΒΕ20 Gasoline Ε10 ΕΤΒΕ20 

 850mBar 850mBar 

1000rpm/λ=1 1,6 2,1 1,4 1,2 1,4 1,6 

1000rpm/λ=1,2 2,1 2,6 1,5 2,2 2,2 1,4 

1500rpm/λ=1 1,2 1,2 1,1 1,6 1,6 1,3 

1500rpm/λ=1,2 2,1 1,25 1,5 1,9 1,3 1,4 

2000rpm/λ=1 1,4 1,5 1,2 - - - 

2000rpm/λ=1,2 1,5 2,1 1,4 1,6 2,3 1,4 

 700mBar 700mBar 

1000rpm/λ=1 2,4 3 1,9 1,9 3,2 2,5 

1000rpm/λ=1,2 3,4 3,6 2,6 2,8 3,7 2,8 

1500rpm/λ=1 1,4 1,5 1,2 1,6 1,75 1,4 

1500rpm/λ=1,2 1,8 2,2 1,25 3 2,1 1,7 

2000rpm/λ=1 1,5 1,2 1,6 1,5 1,25 1,7 

2000rpm/λ=1,2 2,9 1,2 1,2 1,9 1,5 1,5 
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Τα συμπεράσματα που εξάγονται είναι: 

• Η αλλαγή από στοιχειομετρικό (λ=1) σε φτωχό μίγμα αέρα-καυσίμου, με λ=1.2, 

συνεπάγεται και αύξηση του ποσοστού της συνδιακύμανσης της IMEP, άρα και των 

αποκλίσεων από κύκλο σε κύκλο (CCV). 

• Οι συνθήκες χαμηλού φορτίου κινητήρα αυξάνουν την συνδιακύμανση της IMEP. 

• Το μίγμα Ε10 εμφανίζει την μεγαλύτερη συνδιακύμανση της IMEP στην πλειοψηφία 

των σετ μετρήσεων (υπό σταθερές συνθήκες), ακολουθούμενο από το καύσιμο 

αναφοράς. 

• Το μίγμα ETBE20 εμφανίζει αντίστοιχα τις χαμηλότερες ποσοστιαίες συνδιακυμάνσεις 

στις περισσότερες μετρήσεις, που σημαίνει ότι δημιουργεί την σταθερότερη φλόγα από 

κύκλο σε κύκλο. 

• Η αύξηση της ταχύτητας περιστροφής του κινητήρα οδηγεί σε μείωση της 

συνδιακύμανσης της IMEP. 

• Η χρήση των διπλών ψεκασμών δεν εγγυάται απαραίτητα και την μείωση της 

συνδιακύμανσης της IMEP. Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει κοιτώντας τον Πίνακας 5, που 

περιέχει συγκεντρωμένα όλα τα αποτελέσματα των μετρήσεων. 

 

6.3. Ανάπτυξη ταχύτερης, μέσης και βραδύτερης φλόγας (Μέθοδος Β’) 

Τα διαγράμματα που δείχνουν την εξέλιξη της διαμέτρου για την ταχύτερη, τη μέση και την 

βραδύτερη φλόγα που κατέγραψε η κάμερα υψηλής ταχύτητας, παρέχουν πληροφορίες 

σχετικά με το εύρος της ταχύτητας της φλόγας, αλλά και την ύπαρξη αστοχίας καύσης σε 

κάθε μέτρηση. Αυτά τα διαγράμματα, όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 4.3, προέκυψαν από 

την Β’ Μέθοδο επεξεργασίας των εικόνων, η οποία αναλύει κάθε κύκλο ξεχωριστά για την 

εξέλιξη της έκτασης της φλόγας που κατέγραψε η κάμερα, και όχι τον μέσο της όρο. 

Οι πληροφορίες αυτών των διαγραμμάτων είναι παραπλήσιες με αυτές της 

συνδιακύμανσης της IMEP. Συγκεκριμένα, η αύξηση του φορτίου και του αριθμού στροφών 

του κινητήρα σταθεροποιεί την φλόγα, μειώνοντας τη διαφορά της ταχύτερης από τη 

βραδύτερη φλόγα. Συνθήκες χαμηλού φορτίου (άρα και τύρβης) και φτωχό μίγμα μπορούν 

να οδηγήσουν σε εξαιρετικά αργά αναπτυσσόμενες φλόγες ή και αστοχίες καύσης. Τα 

φαινόμενα αυτά μετριάζονται με τους πολλαπλούς ψεκασμούς καυσίμου.  

Τα συμπεράσματα από αυτά τα διαγράμματα είναι τα εξής: 

• Η καύση φτωχού μίγματος οδηγεί σε αυξημένη απόκλιση μεταξύ της ταχύτερης και της 

βραδύτερης φλόγας στους 40 θερμοδυναμικούς κύκλους της μέτρησης. 
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• Οι συνθήκες φτωχού μίγματος και χαμηλού φορτίου κινητήρα έχουν αυξημένες 

πιθανότητες να εμφανίσουν αστοχία καύσης (misfire), η οποία δεν εμφανίζεται ποτέ σε 

μέτρηση υπό στοιχειομετρικές συνθήκες. 

• Οι διπλοί ψεκασμοί δύνανται να περιορίσουν τα φαινόμενα της μεγάλης απόκλισης 

μεταξύ της ταχύτερης και της βραδύτερης φλόγας, όπως για παράδειγμα στην Εικόνα 

68 και Εικόνα 88. Υπάρχουν και περιπτώσεις, ωστόσο που δεν παρατηρείται η 

βελτίωση αυτή, και η συμπεριφορά μένει απαράλλαχτη μεταξύ του ενός και των δύο 

ψεκασμών (Εικόνα 93). 

• Το καύσιμο αναφοράς και το μίγμα ETBE20 εμφάνισαν αστοχίες φλόγας σε δύο από 

τα διαγράμματα. Οι αστοχίες παρατηρήθηκαν σε χαμηλό φορτίο και για καύση φτωχού 

μίγματος (1000rpm και 1500rpm). Το μίγμα Ε10 δεν εμφάνισε καμία αστοχία καύσης. 

 

6.4. Κλάσμα μάζας καυσίμου - MFB 

Τα διαγράμματα του MFB περιλαμβάνουν τα σημεία έναρξης, μέσης και τέλους της καύσης, 

σύμφωνα με το κλάσμα του καταναλωμένου καυσίμου όπως περιγράφτηκε στο  κεφάλαιο 

4.1. Υπενθυμίζεται πως η κατανάλωση του 5% του καυσίμου (5% MFB) θεωρείται η αρχή 

της καύσης, και η κατανάλωση του 90% (90% MFB), θεωρείται το τέλος της. 

Τα συμπεράσματα που εξάγονται μελετώντας αυτά τα διαγράμματα είναι: 

• Η διάρκεια της καύσης εξαρτάται άμεσα από τον λόγο ισοδυναμίας. Η καύση φτωχού 

μίγματος αυξάνει τις μοίρες περιστροφής του στροφαλοφόρου που απαιτούνται, μέχρι 

να καεί το 90% του διαθέσιμου καυσίμου. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα του 

κινητήρα, τόσες περισσότερες μοίρες περιστροφής απαιτούνται. 

• Η μείωση του φορτίου του κινητήρα από 850mBar σε 700mBar πίεσης στην εισαγωγή, 

αυξάνει τη διάρκεια καύσης κατά περίπου 3 μοίρες περιστροφής του στροφαλοφόρου, 

για τις 1000rpm και 1500rpm, και κατά 4 μοίρες για τις 2000rpm. 

• Οι πολλαπλοί ψεκασμοί καυσίμου μειώνουν την διάρκεια της καύσης μόνο στις 1000 

rpm. Στις 1500rpm και 2000rpm αυξάνουν ελαφρά την διάρκεια καύσης. 

• Ακόμη, οι πολλαπλοί ψεκασμού βοηθούν στην ομοιομορφία των αποτελεσμάτων από 

καύσιμο σε καύσιμο, δηλαδή εξομαλύνουν τις περιπτώσεις όπου ένα καύσιμο καίγεται 

με διαφορετικό ρυθμό από τα άλλα δύο, και τα οδηγούν σε παρόμοια διάρκεια καύσης. 

• Τα καύσιμα της μελέτης δεν φαίνεται να παρουσιάζουν άμεσες διαφορές μεταξύ τους 

ως προς την πορεία του MFB κατά τη διάρκεια των μετρήσεων. Υπάρχουν περιπτώσεις 

που κάποιο καύσιμο εμφανίζει διαφορετική διάρκεια καύσης, ωστόσο δεν είναι πάντοτε 

το ίδιο, και οι πολλαπλοί ψεκασμοί επαναφέρουν την διάρκεια στην αναμενόμενη τιμή. 
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6.5. Γραμμική αύξηση του MFB 

Η τιμή αυτή επιλέχθηκε να παρουσιαστεί ως μέτρο σύγκρισης για την καύση που συμβαίνει, 

αφού σταματήσει η κάμερα να καταγράφει αξιοποιήσιμα δεδομένα. Στο κεφάλαιο 4.1 

(Εικόνα 22) παρουσιάζεται ο τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων για να προκύψει η εν 

λόγω τιμή. 

Πρόκειται για μία τιμή που προκύπτει από παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη διεξαγωγή της 

εργασίας και την μελέτη της βιβλιογραφίας. Συγκεκριμένα, αποτελεί τον γραμμικό 

συντελεστή αύξησης της καμπύλης του MFB, έχοντας ως αρχικό σημείο το σημείο της 

μέγιστης επιφάνειας φλόγας, που ανιχνεύεται από την κάμερα. Πρακτικά, δείχνει την 

σχετική ταχύτητα κατανάλωσης του καυσίμου μεταξύ των μετρήσεων, για την καύση του 

εναπομείναντος καυσίμου, από το σημείο που παύουν να υπάρχουν αξιοποιήσιμα 

αποτελέσματα από την κάμερα. Καθώς αφορά τη συγκριτική ταχύτητα, και όχι κάποιο 

μετρούμενο μέγεθος, τα αποτελέσματα της τιμής αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συγκριτικά μεταξύ των περιπτώσεων. O Πίνακας 6 παρουσιάζει συγκεντρωτικά όλα τα 

αποτελέσματα του συντελεστή γραμμικής αύξησης μεταξύ των δύο σημείων που 

διευκρινίστηκαν. 

Πίνακας 6 - Συγκεντρωτικά αποτελέσματα του συντελεστή γραμμικής αύξησης 

Συντελεστής γραμμικής αύξησης, μεταξύ του 37,8% MFB (οπτικό όριο) και του 90% MFB (τέλος καύσης) 

 1 Ψεκασμός 

 

2 Ψεκασμοί 

Συνθήκες Gasoline Ε10 ΕΤΒΕ20 Gasoline Ε10 ΕΤΒΕ20 

850mBar 850mBar 

1000rpm/λ=1 0,846 0,844 0,849 0,846 0,843 0,844 

1000rpm/λ=1,2 0,855 0,858 0,858 0,849 0,848 0,855 

1500rpm/λ=1 0,851 0,856 0,851 0,853 0,855 0,855 

1500rpm/λ=1,2 0,864 0,867 0,865 0,854 0,868 0,868 

2000rpm/λ=1 0,855 0,855 0,855 - - - 

2000rpm/λ=1,2 0,872 0,87 0,871 0,873 0,873 0,873 

700mBar 700mBar 

1000rpm/λ=1 0,847 0,85 0,849 0,844 0,846 0,847 

1000rpm/λ=1,2 0,864 0,86 0,858 0,857 0,854 0,855 

1500rpm/λ=1 0,849 0,85 0,848 0,857 0,857 0,856 

1500rpm/λ=1,2 0,869 0,868 0,873 0,872 0,87 0,87 

2000rpm/λ=1 0,864 0,864 0,863 0,866 0,865 0,866 

2000rpm/λ=1,2 0,875 0,874 0,874 0,877 0,878 0,877 
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Συμπερασματικά: 

• Αύξηση της ταχύτητας περιστροφής του κινητήρα, οδηγεί σε αύξηση του συντελεστή 

αυτού. Το συμπέρασμα είναι ότι, για αύξηση των σ.α.λ. του κινητήρα, ο ρυθμός καύσης 

του εναπομένοντος καυσίμου είναι αυξημένος μετά το 37,8% MFB. 

• Η αλλαγή από καύση στοιχειομετρικού μίγματος προς καύση φτωχού μίγματος επίσης 

αυξάνει τον γραμμικό συντελεστή. Δηλαδή ο ρυθμός κατανάλωσης του καυσίμου είναι 

υψηλότερος στα μεταγενέστερα στάδια της καύσης, έναντι των στοιχειομετρικών 

περιπτώσεων. 

• Δεν υπάρχει κάποια τάση του γραμμικού συντελεστή αύξησης του MFB που να 

συνδέεται με τα διαφορετικά καύσιμα που μελετήθηκαν. 

 

6.6. Ταχύτητα φλόγας (Οπτικά αποτελέσματα) 

Τα διαγράμματα της ταχύτητας της φλόγας προέκυψαν από την επεξεργασία των 

δεδομένων των εικόνων, που καταγράφηκαν από την κάμερα υψηλής ταχύτητας. Όπως 

περιγράφτηκε στο Κεφάλαιο 4 (4.2, 4.3, 4.4), η επεξεργασία έγινε με τρείς διαφορετικές 

μεθόδους (A’, B’ και C’), προκειμένου να εξαχθούν τα περισσότερα δυνατά συμπεράσματα. 

Οι ταχύτητες που υπολογίστηκαν εμφανίζουν ορισμένες τάσεις που μπορούν να οδηγήσουν 

σε συμπεράσματα για την επίδραση των μεταβλητών της έρευνας στην καύση. 

• Το σημαντικότερο εύρημα είναι ότι, μεταξύ των καυσίμων που μελετήθηκαν, η 

υψηλότερη ταχύτητα καύσης σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρήθηκε για το μίγμα 

ETBE20, δείχνοντας τα οφέλη χρήσης του συγκεκριμένου βιοκαυσίμου σε ευρεία 

κλίμακα. Οι διαφορές μεταξύ του καυσίμου αναφοράς και του μίγματος Ε10 ήταν 

μηδαμινές, πιθανότατα λόγω της μικρής ποσοστιαίας αραίωσης του αρχικού καυσίμου. 

• Η αύξηση του φορτίου του κινητήρα και η αύξηση της ταχύτητας περιστροφής του, 

οδηγούν σε συνθήκες αυξημένης κινητικότητας του μίγματος μέσα στον κύλινδρο και, 

κατ’ επέκτασιν αυξάνουν και την ταχύτητα εξάπλωσης της φλόγας. 

• Η στοιχειομετρική καύση παρουσιάζει μεγαλύτερη ταχύτητα φλόγας από την καύση 

φτωχού μίγματος υπό τις ίδιες συνθήκες, κάτι που είναι γνωστό και από την θεωρία 

[15]. Το ίδιο αποτέλεσμα αναμένεται και για την καύση πλούσιου μίγματος. 

• Η επίδραση των πολλαπλών ψεκασμών είναι μηδαμινή για χαμηλές ταχύτητες 

περιστροφής του κινητήρα (1000 rpm).  

• Για την μέση και την υψηλή ταχύτητα περιστροφής των πειραμάτων (1500rpm, 

2000rpm) παρατηρήθηκε μείωση της ταχύτητας καύσης, όταν εφαρμόζονταν διπλός 

ψεκασμός. Το αποτέλεσμα αυτό δεν κρίνεται απαραίτητα αρνητικό, καθώς η μείωση 
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της ταχύτητας καύσης συνοδεύονταν από εξομάλυνση των καμπυλών της ταχύτητας, 

που μαρτυρά την σταθερότερη καύση μεταξύ των δύο περιπτώσεων, άρα και την 

καλύτερη ανάμιξη καυσίμου και αέρα. 

 

 

6.7. Γενικά συμπεράσματα 

• Η καύση μιγμάτων βιοκαυσίμου με βενζίνη φαίνεται να έχει θετικά αποτελέσματα, έναντι 

της καύσης της απλής βενζίνης. Αυτό προκύπτει από την υψηλότερη ταχύτητα που 

έδειξε το μίγμα ETBE20 στις μετρήσεις, καθώς και από την μειωμένη συνδιακύμανση 

των τιμών της IMEP από κύκλο σε κύκλο. Το μίγμα Ε10 δεν εμφάνισε αστοχία καύσης 

σε καμία από τις μετρήσεις που έγιναν. 

• Οι διαφορές ανάμεσα στην επίδοση των δύο μιγμάτων βιοκαυσίμων (Ε10 και ΕΤΒΕ20) 

δείχνουν ότι το μικρό ποσοστό ανάμιξης (10%), δεν εμφανίζει τις διαφορές που θα ήταν 

αναμενόμενες κοιτώντας μόνο το μεγαλύτερο ποσοστό (20%). 

• Η καύση φτωχού μίγματος έχει αρνητικές επιπτώσεις, έναντι της στοιχειομετρικής, και 

συγκεκριμένα, μειωμένη ταχύτητα εξάπλωσης της φλόγας, χαμηλότερη μέση 

ενδεικνύμενη πίεση και αυξημένες πιθανότητες αστάθειας από κύκλο σε κύκλο ή 

αστοχίας της καύσης. 

• Η μέθοδος των πολλαπλών ψεκασμών (εδώ μελετήθηκε ο διπλός ψεκασμός), φαίνεται 

να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις περισσότερες από τις επιπτώσεις της καύσης 

φτωχού μίγματος, και επομένως είναι σκόπιμο να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση 

Μ.Ε.Κ. που είναι δυνατό να την αξιοποιήσει. 

• Ο στόχος της εύρεσης των αποτελεσματικότερων μεθόδων για την επεξεργασία των 

δεδομένων σε αντίστοιχες μελέτες επιτεύχθηκε. Συγκεκριμένα, κρίνεται καταλληλότερη 

η μέθοδος ελέγχου του κάθε pixel των καταγραμμένων εικόνων για την ύπαρξη ή μη 

φλόγας, έναντι των μεθόδων που πραγματοποιούν την πρόωρη εξαγωγή μέσου όρου 

και είναι εύκολο να επηρεαστούν από παράγοντες όπως σκιές ή φωτεινά σημεία. 

• Εν κατακλείδι, επιτεύχθηκαν και οι δύο κύριοι στόχοι της παρούσας εργασίας, δηλαδή 

η μελέτη των διαφορών της καύσης των μιγμάτων βιοκαυσίμων και η επίδραση των 

λειτουργικών συνθηκών του κινητήρα επάνω σε αυτά, καθώς και η επιλογή των 

καταλληλότερων μεθόδων επεξεργασίας των δεδομένων για την παρουσίασή τους. 
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7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Η παρούσα εργασία παρείχε μία ολοκληρωμένη εικόνα στην συμπεριφορά των μιγμάτων 

βιοκαυσίμων από την άποψη των χαρακτηριστικών της καύσης τους, καθώς και των 

διαφορών τους από το καύσιμο αναφοράς, που προέρχεται από ορυκτούς πόρους. 

Υπάρχουν ωστόσο, περιθώρια για πιο ενδελεχή έρευνα, με πιο ξεκάθαρα, λεπτομερή και 

στοχευμένα αποτελέσματα. Οι τομείς που επιδέχονται βελτίωση αρχικά θα παρουσιαστούν, 

θα εξεταστούν και τέλος θα προταθούν μέθοδοι εφαρμογής τους, ώστε η μελλοντική έρευνα 

να είναι αποδοτικότερη στον τομέα της οπτικοποίησης και χρήσης πειραματικών ΜΕΚ. 

 

7.1. Βελτίωση τεχνικής με λήψη έξτρα μαύρων εικόνων 

Σε άλλα έργα όπου ακολουθήθηκε αντίστοιχη μεθοδολογία, εφαρμόστηκαν βήματα για την 

επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων, όσον αφορά την ποιότητα της εικόνας που 

λαμβάνεται από την κάμερα. Η πιο σημαντική μέθοδος ακολουθήθηκε στο έργο της πηγής 

[10], όπου η κάμερα υψηλής ταχύτητας ξεκινούσε την καταγραφή νωρίτερα από την έναυση 

της καύσης. Οι επιπλέον εικόνες που λαμβάνονται, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε μία μέση 

εικόνα ‘νεκρής κατάστασης’, δηλαδή πριν ο αισθητήρας της κάμερας εντοπίσει τη φλόγα. Η  

εικόνα αυτή είναι φαινομενικά μαύρη, ωστόσο περιλαμβάνει πληροφορίες για τον θόρυβο 

που καταγράφεται λόγω του αισθητήρα, ως μη μηδενικές τιμές φωτεινότητας σε μερικά 

εικονοστοιχεία. Εάν αυτή η μαύρη εικόνα αφαιρεθεί από όλες τις μετέπειτα εικόνες (με τη 

φλόγα), αφαιρείται ένα μεγάλο μέγεθος του θορύβου που εισάγεται από τον αισθητήρα της 

κάμερας και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν πιο χαμηλά όρια εντοπισμού των φωτεινών 

εικονοστοιχείων (Thresholds).  

Με αυτή τη μέθοδο αυξάνεται η απόκριση του αισθητήρα, καθώς και η ταχύτητα και η 

ακρίβεια του εντοπισμού της φλόγας, χωρίς να απαιτηθεί κάποια αλλαγή στον εξοπλισμό ή 

την πειραματική διάταξη καθ’ εαυτή. Στην συγκεκριμένη εργασία, η μέθοδος αυτή θα 

βελτίωνε τις αδυναμίες υπολογισμού της ταχύτητας εξάπλωσης της φλόγας, ειδικά στις 

περιπτώσεις καύσης φτωχού μίγματος, όπου η φλόγα είναι ασθενέστερη και δυσκολότερο 

να εντοπιστεί από τον αλγόριθμο και θα μείωνε τα φαινόμενα της σκίασης λόγω του μπουζί 

στα πολύ πρώιμα στάδια της καύσης. 

 

7.2. Βελτιστοποίηση καύσης και των μεταβλητών της 

Στην εκτέλεση μίας μελέτης όπως η παρούσα, ο χρόνος και οι περιορισμοί που θέτει, 

μπορούν να λειτουργήσουν εναντίον της ακρίβειας της. Η προσθήκη νέου εξοπλισμού στο 
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εργαστήριο, σε συνδυασμό με τον όγκο των μετρήσεων και, κατ’ επέκτασιν και των 

δεδομένων, αυξάνουν τον εργασιακό όγκο που απαιτείται για τη διεξαγωγή των 

πειραμάτων.  

Σε μελλοντικές πειραματικές μελέτες με αντίστοιχο εξοπλισμό, συνίσταται η αφιέρωση 

χρόνου πρώτού αρχίσουν οι μετρήσεις, για την πλήρη εξοικείωση με τον εξοπλισμό και τις 

μεθόδους αποθήκευσης και επεξεργασίας των δεδομένων που θα προκύψουν από αυτές. 

Ακόμη, μία αποτελεσματική μέθοδος θα ήταν η επανάληψη της κάθε μέτρησης 

περισσότερες από μία φορές, ώστε να υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν την αξιοπιστία 

των αποτελεσμάτων της ή που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς την εύρεση μέσου όρου 

των δεδομένων μίας μέτρησης. 

 

7.3. Μελέτη διαφορετικών μιγμάτων και αναλογιών μεταξύ των καυσίμων 

Η εργασία αυτή, καθώς και η ευρύτερη μελέτη, πραγματοποιούνται στοχευμένα, για τα 

καύσιμα που θα διατεθούν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις 

και τις οδηγίες που περιγράφτηκαν στα πρώτα κεφάλαια. Η βιοαιθανόλη, ωστόσο, είναι ένα 

καύσιμο που μπορεί να καταναλωθεί και σε υψηλότερες αναλογίες από μία σύγχρονη ΜΕΚ, 

όπως για παράδειγμα σε συγκέντρωση 85% (E85), σε καύσιμα που ήδη είναι στην αγορά 

σε χώρες της Νότιας Αμερικής (Βραζιλία), καθώς και στις Η.Π.Α.. Η καύση βιοαιθανόλης με 

τέτοια συγκέντρωση αλλάζει ριζικά τα χαρακτηριστικά του καυσίμου, όπως η θερμογόνος 

δύναμη και η στοιχειομετρική αναλογία αέρα και καυσίμου. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να 

μελετηθεί και ένα μίγμα 50% περιεκτικότητας σε βιοαιθανόλη και στο καύσιμο βάσης, όπως 

και ένα με περίσσεια σε βιολογικό καύσιμο. Σε αυτές τις μετρήσεις θα παρατηρούνταν πολύ 

μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις στα χαρακτηριστικά της καύσης, ενώ παράλληλα θα 

ισχυροποιούνταν τα ευρήματα της παρούσας εργασίας. 

 

7.4. Μελέτη διαφορετικών φορτίων και λόγων ισοδυναμίας 

Η δυνατότητα του πειραματικού κινητήρα για αντικατάσταση των τοιχωμάτων και του 

πιστονιού με μεταλλικά μέρη, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη λήψη δεδομένων σε 

περισσότερες καταστάσεις. Συγκεκριμένα, με τη χρήση των πιο ανθεκτικών υλικών, θα ήταν 

δυνατή η λειτουργία σε συνθήκες όμοιες με αυτές ενός κανονικού κινητήρα αυτοκινήτου 

(Περισσότερες σ.α.λ., υψηλότερα φορτία, φορτίο πλήρως ανοιχτής πεταλούδας (WOT), 

καθώς και διαφορετικών ρυθμίσεων έναυσης καύσης. Τα δεδομένα από τέτοιες μελέτες 

είναι δυνατόν να επαληθευτούν και σε πραγματικούς κινητήρες εν ώρα χρήσης στο δρόμο. 
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7.5. Προτάσεις βελτιώσεων στη διάταξη του ΠΔΜ 

Η διάταξη Μηχανής Εσωτερικής Καύσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι 

άκρως αποτελεσματική για την εκτέλεση μελέτης καύσης σε τυπικό κινητήρα αυτοκινήτου, 

ωστόσο η σύγχρονη αυτοκινητοβιομηχανία εφαρμόζει, καθολικά πλέον, ορισμένες 

τεχνολογίες και τεχνικές, που λείπουν από την πειραματική διάταξη. Αρχικά, η χρήση 

μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων είναι μία τεχνολογία που οδηγεί σε βελτίωση της 

απόδοσης των σύγχρονων ΜΕΚ. Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να οπτικοποιηθεί η επίδρασή 

της τεχνολογίας αυτής στην καύση των διαφορετικών καυσίμων, αλλά και να μελετηθούν οι 

διαφορές στην πίεση του κυλίνδρου, που αυτή προκαλεί. Ακόμη, λόγω των αυστηρών 

περιορισμών στους ρύπους, πολλοί νέοι κινητήρες ενσωματώνουν συστήματα 

επανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR), τα οποία οδηγούν μέρος των καυσαερίων ξανά 

στην εισαγωγή, για βελτίωση της καύσης. Είναι λογικό να αναμένονται διαφορές στην 

απόδοση και την ταχύτητα καύσης με τη χρήση ενός τέτοιου συστήματος, επομένως 

κρίνεται χρήσιμη η προσθήκη του στην πειραματική διάταξη. Τέλος, ο αισθητήρας 

ογκομετρικής παροχής αέρα (MAF), είναι ακόμα μία προτεινόμενη προσθήκη, καθώς 

παρέχει έναν τρόπο για τη λήψη περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες του 

μίγματος, τον λόγο ισοδυναμίας, αλλά και τον λόγο πλήρωσης του κυλίνδρου, για τις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες λειτουργίας.  
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9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 

Παρατίθενται οι εικόνες εξέλιξης της φλόγας, για τον 15ο από τους 40 καταγεγραμμένους 

κύκλους σε όλες τις συνθήκες μετρήσεων (Επιλέχθηκε τυχαία, ώστε να αποφευχθούν οι 

πρώτοι κύκλοι καύσης). Έχει εφαρμοστεί ίση αύξηση φωτεινότητας σε όλες τις εικόνες. 

Εικόνα 96 - 1000RPM, 850mBar, λ = 1 
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Εικόνα 97 - 1000RPM, 850mBar, λ = 1.2 
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Εικόνα 98 - 1500RPM, 850mBar, λ = 1 
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Εικόνα 99 - 1500RPM, 850mBar, λ = 1.2 
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Εικόνα 100 - 2000RPM, 850mBar, λ = 1 
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Εικόνα 101 - 2000RPM, 850mBar, λ = 1.2 
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Εικόνα 102 - 1000RPM, 700mBar, λ = 1 
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Εικόνα 103 - 1000RPM, 700mBar, λ = 1.2 
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Εικόνα 104 - 1500RPM, 700mBar, λ = 1 

 

 

 



138 
 
 

Εικόνα 105 - 1500RPM, 700mBar, λ = 1.2 
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Εικόνα 106 - 2000RPM, 700mBar, λ = 1 
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Εικόνα 107 - 2000RPM, 700mBar, λ = 1.2 
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10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – MATLAB SCRIPT ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 

Σε αυτό και στο επόμενο παράρτημα, δίνονται οι κώδικες των δύο MATLAB Scripts που 

εκτέλεσαν τους υπολογισμούς και την επεξεργασία των δεδομένων της εργασίας. 

Σημειώνεται πως έχει χρησιμοποιηθεί ο κώδικας - συνάρτηση με το όνομα ‘natsortfiles’, που 

προήλθε από το διαδίκτυο. Στόχος του είναι να αλλάξει την σειρά των αρχείων που διαβάζει 

το πρόγραμμα, καθώς το MATLAB διαβάζει την σειρά ως εξής: 1, 10, 100, 2, 20, 200 κλπ. 

 

%ΑΡΧΗ ΚΩΔΙΚΑ 

clc; clear all; clf; close all; 

  
path= 'I:\Visualisation_Phantom\'; 
input_folder = '%s%s%s%s23889';    %Enter name of folder to read pictures 
output_path = 'G:\IMAGING_RESULTS\'; 

  
%% TRELLO LOOPAKI 
rpm{1}='1000RPM\'; 
rpm{2}='1500RPM\'; 
rpm{3}='2000RPM\'; 

  
condition{1}='L1_INJ1_850MBAR\'; 
condition{2}='L1_INJ2_850MBAR\'; 
condition{3}='L1_2_INJ1_850MBAR\'; 
condition{4}='L1_2_INJ2_850MBAR\'; 
condition{5}='L1_INJ1_700MBAR\'; 
condition{6}='L1_INJ2_700MBAR\'; 
condition{7}='L1_2_INJ1_700MBAR\'; 
condition{8}='L1_2_INJ2_700MBAR\'; 

  
fuel{1}= 'Gasolina\'; 
fuel{2}= 'E10\'; 
fuel{3}= 'ETBE20\'; 

  
totalcases= length(fuel)*length(condition)*length(rpm); 
caseidentifier=0; 

  
for rr=1:3   
    for cond=1:8 
        for ff=1:3 
clf; 
rr=rr 
cond=cond 
ff=ff %to know how far has been processed 

  
if ff == 1 %Plot Colours for each Fuel-Gasoline-RED, E10-BLUE, ETBE20-

GREEN 
    color = 'r'; 
    fuelstr='Gasoline'; 
elseif ff == 2 
    color = 'b'; 
    fuelstr='E10'; 
elseif ff == 3 
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    color = 'g'; 
    fuelstr='ETBE20'; 
else 
    color = [0 0.7 0]; 
end 

  
if rr==3  %Set conditions (RPM, Spark Advance in Deg) 
    ign=8; 
    rpms=2000; 
elseif rr==2 
    ign=10; 
    rpms=1500; 
elseif rr==1 && cond>4  
    ign=13; 
    rpms=1000; 
else 
    ign=10; 
    rpms=1000; 
end 
cam=ign+1;  %Camera starts recording 1 CAD before ignition spark 

  
if cond<5         %Set conditions (Intake Pressure in bar) 
    pint=0.85;   
else  
    pint=0.7; 
end 

             
if rr==1 
    if ff==3 
        level=0.12;   %0.15 %ETBE20, 1000RPM requires lower level 
    else 
        level=0.03;    
    end 
elseif rr==2 
    level=0.1;   %0.09 
else 
    level=0.067; %0.062, 0.07sto rerun 
end 
%GASOLINA, 1000RPM=0.02, 1500RPM=0.08, 2000RPM=0.062 
%ETBE20,   1000RPM=0.08, 1500RPM=0.07, 2000RPM=0.062 
%E10,      1000RPM=0.02, 1500RPM=0.08, 2000RPM=0.062 

  
%%% FLAME DIMENSIONS CALCULATION DATA 
real_length=2.8;                      %Actual size of reference 
pixels_measured=18;                   %Pixel count of reference 
pixels_per_mm= pixels_measured / real_length; 
mm_per_pixel= real_length / pixels_measured; 
size_limit=62;                        %Flame diameter limit in mm 
percentage_of_detection= size_limit/82*100;  %Bore is 82mm (diameter) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 

  
folder_read = 

sprintf(input_folder,path,fuel{ff},rpm{rr},condition{cond}); 

  
filenames = dir(fullfile(folder_read, '*.tif'));  % read all images with 

specified extention, .tif in our case 
total_images = numel(filenames);                  % count total number of 

photos present in that folder 
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C = struct2cell(filenames); 
N = natsortfiles({C{1,:}}); 
for k = 1:total_images 
filenamesnew(k).name=N{k}; 
end 

  
if ff == 3 
imagespercycle = 200; %poses eikones epilexame na vgoun, 200 eite 50 
elseif ff == 2 
imagespercycle = 50; 
elseif ff ==1 
    if rr == 3 
      imagespercycle = 50; 
    else 
      imagespercycle = 200; 
    end 
end 

  
imagespercycle = imagespercycle +1; %epeidh vgainei kai h 000 
cycles = total_images/imagespercycle; 

  

  

  
%% RAW IMAGE EXPORT 
operation = 'ALL_IMG\' 
export_folder = '%s%s%s%s%s';    %Enter name of folder from which you 

want to upload pictures with full path 
folder_write = sprintf(export_folder, output_path, fuel{ff}, operation, 

rpm{rr}, condition{cond}); 

  
for i = 1:40  %cycle 
 for j = 1:40 %img 

      
f = fullfile(folder_read, filenamesnew((i-1)*cycles+j).name);         % 

it will specify images names with full path and extension 
our_images(:,:,:) = imread(f);                % Read images   
I = our_images(:,:,:); 

      
file = 'img%03d_cycle%03d .tif'; 
str = sprintf(file,i,j); 

  
fout=fullfile(folder_write, str); 
imwrite(I, fout);    
 end    
end 
 %% RAW CYCLES EXPORT 
operation = 'CYCLES_IMG\' 
export_folder = '%s%s%s%s%s';    %Enter name of folder from which you 

want to upload pictures with full path 
folder_write = sprintf(export_folder, output_path, fuel{ff}, operation, 

rpm{rr}, condition{cond}); 

  
for i = 1:40  %img 
 for j = 1:40 %cycle 

      
f = fullfile(folder_read, filenamesnew((j-1)*cycles+i).name);         % 

it will specify images names with full path and extension 
our_images(:,:,:) = imread(f);                % Read images   
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I = our_images(:,:,:); 

      
file = 'cycle%03d_img%03d .tif'; 
str = sprintf(file,i,j); 

  
fout=fullfile(folder_write, str); 
imwrite(I, fout);    
 end    
end 

  
%% BINARY FLAME EXPORT 
operation = 'FLAME\' 

  
export_folder = '%s%s%s%s%s';    %Enter name of folder from which you 

want to upload pictures with full path 
folder_write = sprintf(export_folder, output_path, fuel{ff}, operation, 

rpm{rr}, condition{cond}); 

  
for i = 1:40  %cycle 
 for j = 1:40 %img     
f = fullfile(folder_read, filenamesnew((i-1)*cycles+j).name);         % 

it will specify images names with full path and extension 
our_images(:,:,:) = imread(f);                % Read images   
I = our_images(:,:,:); 
processed(:,:,:) = im2bw(I,level); 
file = 'img%03d_cycle%03d .tif'; 
str = sprintf(file,i,j); 
fout=fullfile(folder_write, str); 
imwrite(processed(:,:,:), fout);    
 end    
end 

  
%% BINARY FLAME CYCLES EXPORT 
operation = 'FLAME_CYCLES\' 
export_folder = '%s%s%s%s%s';    %Enter name of folder from which you 

want to upload pictures with full path 
folder_write = sprintf(export_folder, output_path, fuel{ff}, operation, 

rpm{rr}, condition{cond}); 

  
for i = 1:40  %img 
 for j = 1:40 %cycle      
f = fullfile(folder_read, filenamesnew((j-1)*cycles+i).name);         % 

it will specify images names with full path and extension 
our_images(:,:,:) = imread(f);                % Read images   
I = our_images(:,:,:); 
processed(:,:,:) = im2bw(I,level); 
file = 'cycle%03d_img%03d .tif'; 
str = sprintf(file,i,j); 
fout=fullfile(folder_write, str); 
imwrite(processed(:,:,:), fout);    
 end    
end 

  
%% INTENSITY AVERAGE  
operation = 'INTENSITY_AVG\' 
export_folder = '%s%s%s%s%s';    %Enter name of folder from which you 

want to upload pictures with full path 
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folder_write = sprintf(export_folder, output_path, fuel{ff}, operation, 

rpm{rr}, condition{cond}); 
%read 
operation = 'ALL_IMG\'; 
results_folder = '%s%s%s%s%s';    %Enter name of folder from which you 

want to upload pictures with full path 
folder_results = sprintf(results_folder, output_path, fuel{ff}, 

operation, rpm{rr}, condition{cond}); 
filenamesavg = dir(fullfile(folder_results, '*.tif'));  % read all images 

with specified extention, .tif in our case 
total_imagesavg = numel(filenamesavg);     
cyclesavg=round(total_imagesavg/40); 

  
int_lit_pixels(40)=zeros;  

  

for i = 1:40  %img 
    Intavg(:,:,:)=0; 
    count=0; 
    for j = 1:cyclesavg 
    f= fullfile(folder_results, filenamesavg((i-1)*cyclesavg+j).name);         

% it will specify images names with full path and extension 
    avgintensity(:,:,:) = imread(f);                % Read images   
    Intavg= avgintensity(:,:,:)/cyclesavg +Intavg; 
    count=count+1; 

     
    ccv_flame_pixels(i,j)= sum((sum(avgintensity(:,:,:)))); 
    end 

     
    file = 'img%04d .tif'; 
    str = sprintf(file,i); 
    Int2avg=double(Intavg)/65535;                   %CALCULATE AVERAGE 

FLAME 
    fout=fullfile(folder_write, str);    
    imwrite(Int2avg, fout);    

  
end 

  
%% INTENSITY BINARY 
operation = 'INTENSITY_BINARY\' 
export_folder = '%s%s%s%s%s';    %Enter name of folder from which you 

want to upload pictures with full path 
folder_write = sprintf(export_folder, output_path, fuel{ff}, operation, 

rpm{rr}, condition{cond}); 
%read 
operation = 'INTENSITY_AVG\'; 
results_folder = '%s%s%s%s%s';    %Enter name of folder from which you 

want to upload pictures with full path 
folder_results = sprintf(results_folder, output_path, fuel{ff}, 

operation, rpm{rr}, condition{cond}); 
filenamesint = dir(fullfile(folder_results, '*.tif'));  % read all images 

with specified extention, .tif in our case 

  
level2=level; 
% if rr==1 
%     if ff==3 
%         level2=0.12;   %0.08 
%     else 
%         level2=0.03;   %0.015 
%     end 
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% elseif rr==2 
%     level2=0.08;    
% elseif rr==3 
%     level2=0.062; 
% end 

  
for i = 1:40  
f = fullfile(folder_results, filenamesint(i).name);         % it will 

specify images names with full path and extension 
img_read_int(:,:,:) = imread(f);                % Read images   
binary_intensity_img(:,:,:) = im2bw(img_read_int,level2); 
file = 'img%03d .tif'; 
str = sprintf(file,i); 
fout=fullfile(folder_write, str); 
imwrite(binary_intensity_img(:,:,:), fout);    

   
        for ii=1:512 
        for jj=1:512 
            if binary_intensity_img(ii,jj)==1 
               int_lit_pixels(i)= int_lit_pixels(i)+1; 
            end 
        end 
        end 

     
end    
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%% AVERAGE FLAME CYCLES 
operation = 'FLAME_AVG\' 
export_folder = '%s%s%s%s%s';    %Enter name of folder from which you 

want to upload pictures with full path 
folder_write = sprintf(export_folder, output_path, fuel{ff}, operation, 

rpm{rr}, condition{cond}); 

  
%read 
operation = 'FLAME\'; 
results_folder = '%s%s%s%s%s';    %Enter name of folder from which you 

want to upload pictures with full path 
folder_results = sprintf(results_folder, output_path, fuel{ff}, 

operation, rpm{rr}, condition{cond}); 
filenamesavg = dir(fullfile(folder_results, '*.tif'));  % read all images 

with specified extention, .tif in our case 

  
total_imagesavg = numel(filenamesavg);     
cyclesavg=round(total_imagesavg/40); 

  
avgimg_lit_pixels(40)=zeros;  

  
for i = 1:40  %deg 
   Iavg(:,:,:)=0; 
   for j = 1:cyclesavg 
    f= fullfile(folder_results, filenamesavg((i-1)*cyclesavg+j).name);  
    our_avgimages(:,:,:) = imread(f);                % Read images   
    Iavg= our_avgimages(:,:,:)+Iavg; 
    ccv_flame_pixels(i,j)= sum((sum(our_avgimages(:,:,:)))); 

%(cads,cycle) 
   end 
   file = 'img%04d .tif'; 
   str = sprintf(file,i); 



147 
 
 

   I2avg=Iavg/cyclesavg;                   %CALCULATE AVERAGE FLAME 
   fout=fullfile(folder_write, str);    
   imwrite(I2avg, fout); 

    
   for ii=1:512 
   for jj=1:512 
    if I2avg(ii,jj)>=0.50 
       avgimg_lit_pixels(i)= avgimg_lit_pixels(i)+1; 
    end 
   end 
   end 
 end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% ENDPOINTS (up to how many CADs to draw in each graph - red bars) 
%%%%%%%%%%% INT 
if ff==1 
int_endpoint=40; 
int_fuel_endpointH=5; 
int_fuel_endpointL=40; 
end 

  
for i=1:length(int_lit_pixels) 
    if 2*sqrt(int_lit_pixels(i))*mm_per_pixel /sqrt(pi) > size_limit 
        int_endpoint=i; 
        break  
    end 
end 

  
if int_endpoint>int_fuel_endpointH 
    int_fuel_endpointH=int_endpoint; 
end 
if int_endpoint<int_fuel_endpointL 
    int_fuel_endpointL=int_endpoint; 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% AVG 
if ff==1 
avg_endpoint=40; 
avg_fuel_endpointH=5; 
avg_fuel_endpointL=40; 
end 
for i=1:length(avgimg_lit_pixels) 
    if 2*sqrt(avgimg_lit_pixels(i))*mm_per_pixel /sqrt(pi) > size_limit 
        avg_endpoint=i; 
        break  
    end 
end 

  
if avg_endpoint>avg_fuel_endpointH 
    avg_fuel_endpointH=avg_endpoint; 
end 
if avg_endpoint<avg_fuel_endpointL 
    avg_fuel_endpointL=avg_endpoint; 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CCV 
ccv_mean_flame_pixels(40)=zeros; 
for i=1:40 %CADs 
ccv_mean_flame_pixels(i)=sum(ccv_flame_pixels(i,1:40))/40;        %To 

calculate the mean flame from these cycles 
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end 

  
if ff==1 
ccv_endpoint=40; 
ccv_fuel_endpointH=5; 
ccv_fuel_endpointL=40; 
end 

  
for i=1:length(ccv_mean_flame_pixels) 
    if 2*sqrt(ccv_mean_flame_pixels(i))*mm_per_pixel /sqrt(pi) > 

size_limit 
        ccv_endpoint=i; 
        break  
    end 
end 

  
for i=1:40 %Cycles 
    ccv_sum_flame_pixels(i)=sum(ccv_flame_pixels(1:ccv_endpoint,i));  %To 

find which cycle's flame develops the fastest and slowest 
end 

  
if ccv_endpoint>ccv_fuel_endpointH 
    ccv_fuel_endpointH=ccv_endpoint; 
end 
if ccv_endpoint<ccv_fuel_endpointL 
    ccv_fuel_endpointL=ccv_endpoint; 
end 

  
[max_flame, max_cycle]=max(ccv_sum_flame_pixels); 
[min_flame, min_cycle]=min(ccv_sum_flame_pixels); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
yy1(1:40)=1; 
yy(1:40)=1; 
yy=yy*size_limit; 

  
% FLAME DIAMETER 
int_diameter= 2*sqrt(int_lit_pixels)*mm_per_pixel /sqrt(pi); 
ccv_max_diameter(1:ccv_endpoint)= 

2*sqrt(ccv_flame_pixels(1:ccv_endpoint,max_cycle))*mm_per_pixel 

/sqrt(pi); 
ccv_min_diameter(1:ccv_endpoint)= 

2*sqrt(ccv_flame_pixels(1:ccv_endpoint,min_cycle))*mm_per_pixel 

/sqrt(pi); 
ccv_mean_diameter(1:ccv_endpoint)= 

2*sqrt(ccv_mean_flame_pixels(1:ccv_endpoint))*mm_per_pixel /sqrt(pi); 
avgimg_diameter= 2*sqrt(avgimg_lit_pixels)*mm_per_pixel /sqrt(pi); 

  
% FLAME VELOCITY 
deg_per_sec=rpms/60*360; 
dt=1/deg_per_sec; %seconds per degree, dt, because 1 frame was shot each 

degree of crankshaft rotation 

  
for i=2:avg_endpoint %length(ccv_mean_diameter) 
    flame_velocity_avgimg(i) = (avgimg_diameter(i)/2 - avgimg_diameter(i-

1)/2)/dt /1000; 
end 

  
for i=2:ccv_endpoint 
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    flame_velocity_ccv_mean(i) = (ccv_mean_diameter(i)/2 - 

ccv_mean_diameter(i-1)/2)/dt /1000; 
end  

  
for i=2:int_endpoint 
   flame_velocity_int(i) = (int_diameter(i)/2 - int_diameter(i-1)/2)/dt 

/1000; 
end 

  
% FIGURES 
fignumber=10;   %to help clear figures each loop 
figout=2;       %figure repetition (1 for each case, 1 with all 3 fuels) 

  
        avg_axisf_endpointH=avg_fuel_endpointH; 
        ccv_axisf_endpointH=ccv_fuel_endpointH; 
        int_axisf_endpointH=int_fuel_endpointH; 
for i=1:figout 
    if i==1 
        avg_axisf_endpointL=avg_fuel_endpointL; 
        ccv_axisf_endpointL=ccv_fuel_endpointL; 
        int_axisf_endpointL=int_fuel_endpointL; 
    else 
        avg_axisf_endpointL=avg_fuel_endpointL-1; 
        ccv_axisf_endpointL=ccv_fuel_endpointL-1; 
        int_axisf_endpointL=int_fuel_endpointL-1; 
    end 

  
    if rr==3 
        velocity_yaxis=40; 
    else 
        velocity_yaxis=30; 
    end 

     
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
figure(1+(i-1)*fignumber) 
hold on  
grid on 
box on 
plot(-cam:39-cam, 

avgimg_lit_pixels(:),'Color',color,'DisplayName',fuelstr) 
plot(-cam:39-cam, yy1*max(avgimg_lit_pixels)*percentage_of_detection/100, 

'--r', 'HandleVisibility','off') 
legend('Location','best') 
title('Pixels registered as lit (Method 

C)','fontsize',16,'fontweight','bold','fontname','times new roman')... 
,xlabel('CADs 

(Degrees)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,ylabel('Lit Pixels','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times 

new roman')... 
,axis([-cam avg_axisf_endpointH-cam 0 

2*10^5]),set(gca,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman','fontsize',11) 

  
figure(2+(i-1)*fignumber) 
hold on 
grid on 
box on 
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plot(-cam: 39-cam, avgimg_diameter(:), 

'Color',color,'DisplayName',fuelstr) 
plot(-cam: 39-cam, yy, '--r','HandleVisibility','off') 
legend('Location','best') 
title('Flame Diameter (Method 

C)','fontsize',16,'fontweight','bold','fontname','times new roman')... 
,xlabel('CADs 

(Degrees)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,ylabel('Diameter 

(mm)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new roman')... 
,axis ([-cam avg_axisf_endpointH-cam 0 

80]),set(gca,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman','fontsize',11) 

  
figure(3+(i-1)*fignumber) 
hold on 
grid on 
box on 
plot(-cam: avg_endpoint-cam-1, flame_velocity_avgimg(:), 

'Color',color,'DisplayName',fuelstr) %39-cam 
plot([avg_endpoint-cam-1 avg_endpoint-cam-1], [0 100], '--','Color', 'r' 

,'HandleVisibility','off'); 
legend('Location','best') 
title('Flame Speed (Method 

C)','fontsize',16,'fontweight','bold','fontname','times new roman')... 
,xlabel('CADs 

(Degrees)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,ylabel('Speed (m/s)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times 

new roman')... 
,axis ([-cam avg_axisf_endpointL-cam 0 

velocity_yaxis]),set(gca,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman','fontsize',11) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
figure(4+(i-1)*fignumber)    %CCV MEAN FLAME 
hold on 
grid on 
box on 
plot(-cam: 39-cam, ccv_mean_flame_pixels(:), 'Color', 

color,'DisplayName',fuelstr) 
plot(-cam:39-cam, yy1*max(avgimg_lit_pixels)*percentage_of_detection/100, 

'--r', 'HandleVisibility','off') 
legend('Location','best') 
title('Pixels registered as lit (Method 

B)','fontsize',16,'fontweight','bold','fontname','times new roman')... 
,xlabel('CADs 

(Degrees)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,ylabel('Lit Pixels','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times 

new roman')... 
,axis([-cam ccv_axisf_endpointH-cam 0 

2*10^5]),set(gca,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman','fontsize',11) 

  
figure(5+(i-1)*fignumber)    %CCV MEAN FLAME 
hold on 
grid on 
box on 
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plot(-cam: ccv_endpoint-cam-1, ccv_mean_diameter(:), 'Color', 

color,'DisplayName',fuelstr) 
plot(-cam: 39-cam, yy, '--r','HandleVisibility','off') 
legend('Location','best') 
title('Flame Diameter (Method 

B)','fontsize',16,'fontweight','bold','fontname','times new roman')... 
,xlabel('CADs 

(Degrees)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,ylabel('Diameter 

(mm)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new roman')... 
,axis ([-cam ccv_axisf_endpointH-cam 0 

80]),set(gca,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman','fontsize',11) 

  
figure(6+(i-1)*fignumber) 
hold on 
grid on 
box on 
plot(-cam: ccv_endpoint-cam-1, flame_velocity_ccv_mean(:), 

'Color',color,'DisplayName',fuelstr) %39-cam 
plot([ccv_endpoint-cam-1 ccv_endpoint-cam-1], [0 100], '--','Color', 'r' 

,'HandleVisibility','off'); 
legend('Location','best') 
title('Flame Speed (Method 

B)','fontsize',16,'fontweight','bold','fontname','times new roman')... 
,xlabel('CADs 

(Degrees)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,ylabel('Speed (m/s)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times 

new roman')... 
,axis ([-cam ccv_axisf_endpointL-cam 0 

velocity_yaxis]),set(gca,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman','fontsize',11) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% 
figure(7+(i-1)*fignumber) 
hold on 
grid on 
box on 
plot(-cam:39-cam, int_lit_pixels(:),'Color',color,'DisplayName',fuelstr) 
plot(-cam:39-cam, yy1*max(int_lit_pixels)*percentage_of_detection/100, '-

-r', 'HandleVisibility','off') 
legend('Location','best') 
title('Pixels registered as lit (Method 

A)','fontsize',16,'fontweight','bold','fontname','times new roman')... 
,xlabel('CADs 

(Degrees)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,ylabel('Lit Pixels','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times 

new roman')... 
,axis([-cam int_axisf_endpointH-cam 0 

2*10^5]),set(gca,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman','fontsize',11) 

  
figure(8+(i-1)*fignumber) 
hold on 
grid on 
box on 
plot(-cam: 39-cam, int_diameter(:), 'Color',color,'DisplayName',fuelstr) 
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plot(-cam: 39-cam, yy, '--r','HandleVisibility','off') 
legend('Location','best') 
title('Flame Diameter (Method 

A)','fontsize',16,'fontweight','bold','fontname','times new roman')... 
,xlabel('CADs 

(Degrees)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,ylabel('Diameter 

(mm)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new roman')... 
,axis ([-cam int_axisf_endpointH-cam 0 

80]),set(gca,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman','fontsize',11) 

  
figure(9+(i-1)*fignumber) 
hold on 
grid on 
box on 
plot(-cam: int_endpoint-cam-1, flame_velocity_int(:), 

'Color',color,'DisplayName',fuelstr) %39-cam 
plot([int_endpoint-cam-1 int_endpoint-cam-1], [0 100], '--','Color', 'r' 

,'HandleVisibility','off'); 
legend('Location','best') 
title('Flame Speed (Method 

A)','fontsize',16,'fontweight','bold','fontname','times new roman')... 
,xlabel('CADs 

(Degrees)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,ylabel('Speed (m/s)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times 

new roman')... 
,axis ([-cam int_axisf_endpointL-cam 0 

velocity_yaxis]),set(gca,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman','fontsize',11) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% 
figure(10+(i-1)*fignumber) 
hold on 
grid on 
box on 
plot(-cam:ccv_endpoint-cam-1, ccv_max_diameter(:), '-

.k','DisplayName','Fastest Flame') 
plot(-cam:ccv_endpoint-cam-1, ccv_min_diameter(:), '--

k','DisplayName','Slowest Flame') 
plot(-cam:ccv_endpoint-cam-1, ccv_mean_diameter(:), 'Color', 

color,'DisplayName',['Mean Flame, ' fuelstr]) 
plot(-cam: 39-cam, yy, '--r','HandleVisibility','off') 
legend('Location','west') 
title(['Slowest, Mean and Fastest Flame Diameter of ' 

fuelstr],'fontsize',15,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,xlabel('CADs 

(Degrees)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,ylabel('Diameter 

(mm)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new roman')... 
,axis ([-cam ccv_axisf_endpointL-cam 0 

80]),set(gca,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman','fontsize',11) 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 
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%% FLAME GIF 
operation = 'FLAME_GIF\' 
export_folder = '%s%s%s%s%s';    %Enter name of folder from which you 

want to upload pictures with full path 
folder_write = sprintf(export_folder, output_path, fuel{ff}, operation, 

rpm{rr}, condition{cond}); 
%read 
operation = 'FLAME_AVG\';  
export_folder = '%s%s%s%s%s';    %Enter name of folder from which you 

want to upload pictures with full path 
folder_results = sprintf(export_folder, output_path, fuel{ff}, operation, 

rpm{rr}, condition{cond}); 
filenames1 = dir(fullfile(folder_results, '*.tif'));  % read all images 

with specified extention, .tif in our case 
total_images = numel(filenames1);   % count total number of photos 

present in that folder 

  
 for i = 1:total_images  %total_images 
  f= fullfile(folder_results, filenames1(i).name);         % it will 

specify images names with full path and extension 
  our_gif(:,:,:) = imread(f);                % Read images   
  Igif= our_gif(:,:,:); 
     if  i==1 
         filetitle='flameavg.gif'; 
         name=sprintf(filetitle,i); 
         fout=fullfile(folder_write,  name); 
         imwrite(Igif,fout,'gif','LoopCount',Inf,'DelayTime',0.001);           
     else  
         imwrite(Igif,fout,'gif','WriteMode','append','DelayTime',0.001);  
     end 
 end  

  
%% INTENSITY GIF 
operation = 'INTENSITY_AVG\';  
export_folder = '%s%s%s%s%s';    %Enter name of folder from which you 

want to upload pictures with full path 
folder_results = sprintf(export_folder, output_path, fuel{ff}, operation, 

rpm{rr}, condition{cond}); 
filenames2 = dir(fullfile(folder_results, '*.tif'));  % read all images 

with specified extention, .tif in our case 
total_images = numel(filenames2);   % count total number of photos 

present in that folder 

  
 for i = 1:total_images  %total_images 
  f= fullfile(folder_results, filenames2(i).name);         % it will 

specify images names with full path and extension 
  our_gif(:,:,:) = imread(f);                % Read images   
  Igif= our_gif(:,:,:); 
     if  i==1 
         filetitle='intensityavg.gif'; 
         name=sprintf(filetitle,i); 
         fout=fullfile(folder_write,  name); 
         imwrite(Igif,fout,'gif','LoopCount',Inf,'DelayTime',0.001);           
     else  
         imwrite(Igif,fout,'gif','WriteMode','append','DelayTime',0.001);  
     end 
 end  
%% 
output_path_data = 'C:\Users\jklit\Desktop\Data\';  
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graph='\Flame Pixels (Average Binary Image)'; 
export_folder='%s%s%s%s%s'; 
folder_out = sprintf(export_folder, output_path_data, fuel{ff},  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
print(figure(1),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

  
graph='\Flame Diameter (Average Binary Image)'; 
export_folder='%s%s%s%s%s'; 
folder_out = sprintf(export_folder, output_path_data, fuel{ff},  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
print(figure(2),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

  
graph='\Flame Velocity (Average Binary Image)'; 
export_folder='%s%s%s%s%s'; 
folder_out = sprintf(export_folder, output_path_data, fuel{ff},  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
print(figure(3),  '-dpng', '-r400', folder_out) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
graph='\Flame Pixels (CCV Mean Flame)'; 
export_folder='%s%s%s%s%s'; 
folder_out = sprintf(export_folder, output_path_data, fuel{ff},  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
print(figure(4),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

  
graph='\Flame Diameter (CCV Mean Flame)'; 
export_folder='%s%s%s%s%s'; 
folder_out = sprintf(export_folder, output_path_data, fuel{ff},  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
print(figure(5),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

  
graph='\Flame Velocity (CCV Mean Flame)'; 
export_folder='%s%s%s%s%s'; 
folder_out = sprintf(export_folder, output_path_data, fuel{ff},  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
print(figure(6),  '-dpng', '-r400', folder_out) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
graph='\Flame Pixels (Intensity Data)'; 
export_folder='%s%s%s%s%s'; 
folder_out = sprintf(export_folder, output_path_data, fuel{ff},  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
print(figure(7),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

  
graph='\Flame Diameter (Intensity Data)'; 
export_folder='%s%s%s%s%s'; 
folder_out = sprintf(export_folder, output_path_data, fuel{ff},  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
print(figure(8),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

  
graph='\Flame Velocity (Intensity Data)'; 
export_folder='%s%s%s%s%s'; 
folder_out = sprintf(export_folder, output_path_data, fuel{ff},  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
print(figure(9),  '-dpng', '-r400', folder_out) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
graph='\Flame CCV'; 
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export_folder='%s%s%s%s%s'; 
folder_out = sprintf(export_folder, output_path_data, fuel{ff},  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
print(figure(10),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

  
%%%%%%%%%%%CLEAR FIGURES 
for i=1:fignumber 
clf(figure(i)) 
end 

  
clearvars -except fuel ff rpm rr condition cond caseidentifier totalcases 

path input_folder output_path level fignumber fuel_end_point 

avg_fuel_endpointH ccv_fuel_endpointH... 
        int_fuel_endpointH avg_fuel_endpointL ccv_fuel_endpointL 

int_fuel_endpointL 
        end  %Fuel Repetition End 

  
        oper=1; 
        output_path_fueldiff = 'C:\Users\jklit\Desktop\FuelDiff\'; 

  
        graph='\Flame Pixels (Average Binary Image)'; 
        export_folder='%s%s%s%s%s'; 
        folder_out = sprintf(export_folder, output_path_fueldiff,  

rpm{rr}, condition{cond}, graph); 
        print(figure(1+oper*fignumber),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

  
        graph='\Flame Diameter (Average Binary Image)'; 
        export_folder='%s%s%s%s%s'; 
        folder_out = sprintf(export_folder, output_path_fueldiff,  

rpm{rr}, condition{cond}, graph); 
        print(figure(2+oper*fignumber),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

  
        graph='\Flame Velocity (Average Binary Image)'; 
        export_folder='%s%s%s%s%s'; 
        folder_out = sprintf(export_folder, output_path_fueldiff,  

rpm{rr}, condition{cond}, graph); 
        print(figure(3+oper*fignumber),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

  
        graph='\Flame Pixels (CCV Mean Flame)'; 
        export_folder='%s%s%s%s%s'; 
        folder_out = sprintf(export_folder, output_path_fueldiff,  

rpm{rr}, condition{cond}, graph); 
        print(figure(4+oper*fignumber),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

  

        graph='\Flame Diameter (CCV Mean Flame)'; 
        export_folder='%s%s%s%s%s'; 
        folder_out = sprintf(export_folder, output_path_fueldiff,  

rpm{rr}, condition{cond}, graph); 
        print(figure(5+oper*fignumber),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

  
        graph='\Flame Velocity (CCV Mean Flame)'; 
        export_folder='%s%s%s%s%s'; 
        folder_out = sprintf(export_folder, output_path_fueldiff,  

rpm{rr}, condition{cond}, graph); 
        print(figure(6+oper*fignumber),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

  
        graph='\Flame Pixels (Intensity Data)'; 
        export_folder='%s%s%s%s%s'; 
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        folder_out = sprintf(export_folder, output_path_fueldiff,  

rpm{rr}, condition{cond}, graph); 
        print(figure(7+oper*fignumber),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

  
        graph='\Flame Diameter (Intensity Data)'; 
        export_folder='%s%s%s%s%s'; 
        folder_out = sprintf(export_folder, output_path_fueldiff,  

rpm{rr}, condition{cond}, graph); 
        print(figure(8+oper*fignumber),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

  
        graph='\Flame Velocity (Intensity Data)'; 
        export_folder='%s%s%s%s%s'; 
        folder_out = sprintf(export_folder, output_path_fueldiff,  

rpm{rr}, condition{cond}, graph); 
        print(figure(9+oper*fignumber),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

  
        graph='\Flame CCV'; 
        export_folder='%s%s%s%s%s'; 
        folder_out = sprintf(export_folder, output_path_fueldiff,  

rpm{rr}, condition{cond}, graph); 
        print(figure(19+oper*fignumber),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

         
        for i=1:fignumber 
        clf(figure(i+fignumber)) 
        end 
        avg_fuel_endpointH=5; 
    end  %Condition Repetition End 
end   %RPM Repetition End 

 

%ΤΕΛΟΣ ΚΩΔΙΚΑ 
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11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – MATLAB SCRIPT ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΕΣΗΣ 

%ΑΡΧΗ ΚΩΔΙΚΑ 

clc 
clear 
clf 
close all 
% 
%CYLINDER DISPLACEMENT DATA IN mm^3 
theta_volume=[  
0   54750 
1   54774 
2   54849 
3   54974 
4   55148 
5   55372 
6   55646 
7   55969 
8   56343 
9   56767 
10  57240 
11  57764 
12  58338 
13  58961 
14  59635 
15  60360 
16  61134 
17  61959 
18  62835 
19  63761 
20  64738 
21  65765 
22  66843 
23  67972 
24  69152 
25  70383 
26  71665 
27  72998 
28  74382 
29  75818 
30  77305 
31  78843 
32  80433 
33  82074 
34  83767 
35  85511 
36  87307 
37  89154 
38  91053 
39  93004 
40  95006 
41  97060 
42  99165 
43  101321 
44  103529 
45  105788 
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46  108099 
47  110460 
48  112872 
49  115336 
50  117850 
51  120414 
52  123028 
53  125693 
54  128407 
55  131171 
56  133984 
57  136847 
58  139757 
59  142716 
60  145723 
61  148778 
62  151879 
63  155027 
64  158222 
65  161462 
66  164747 
67  168077 
68  171450 
69  174867 
70  178327 
71  181829 
72  185372 
73  188956 
74  192580 
75  196243 
76  199945 
77  203683 
78  207459 
79  211270 
80  215116 
81  218996 
82  222908 
83  226853 
84  230828 
85  234833 
86  238867 
87  242927 
88  247015 
89  251127 
90  255263 
91  259422 
92  263602 
93  267802 
94  272021 
95  276257 
96  280510 
97  284776 
98  289056 
99  293348 
100 297650 
101 301960 
102 306278 
103 310601 
104 314928 
105 319258 
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106 323588 
107 327918 
108 332246 
109 336569 
110 340886 
111 345197 
112 349498 
113 353788 
114 358065 
115 362329 
116 366576 
117 370805 
118 375015 
119 379204 
120 383369 
121 387510 
122 391623 
123 395709 
124 399764 
125 403787 
126 407777 
127 411731 
128 415647 
129 419524 
130 423361 
131 427155 
132 430905 
133 434608 
134 438264 
135 441870 
136 445425 
137 448927 
138 452375 
139 455767 
140 459100 
141 462375 
142 465588 
143 468739 
144 471826 
145 474847 
146 477801 
147 480687 
148 483503 
149 486248 
150 488920 
151 491517 
152 494040 
153 496486 
154 498854 
155 501143 
156 503353 
157 505480 
158 507526 
159 509488 
160 511366 
161 513158 
162 514864 
163 516483 
164 518014 
165 519456 
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166 520809 
167 522071 
168 523243 
169 524323 
170 525311 
171 526207 
172 527009 
173 527718 
174 528334 
175 528855 
176 529282 
177 529614 
178 529851 
179 529994 
180 530041]; 

  
volume=theta_volume(1:181,2); %creates a table of the cylinder's volume 
                              %for each crank angle 

  
pascal=1;   %Convert pressures to Pascal (1) or not (0) 
barToPa=10^(5*pascal);  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% TRELLO LOOPAKI 
rpm{1}='1000RPM\'; 
rpm{2}='1500RPM\'; 
rpm{3}='2000RPM\'; 
condition{1}='L1_INJ1_850MBAR'; 
condition{2}='L1_INJ2_850MBAR'; 
condition{3}='L1_2_INJ1_850MBAR'; 
condition{4}='L1_2_INJ2_850MBAR'; 
condition{5}='L1_INJ1_700MBAR'; 
condition{6}='L1_INJ2_700MBAR'; 
condition{7}='L1_2_INJ1_700MBAR'; 
condition{8}='L1_2_INJ2_700MBAR'; 
fuel{1}= 'Gasolina\'; 
fuel{2}= 'E10\'; 
fuel{3}= 'ETBE20\'; 

  
for i=1:30 
clf(figure(i)) 
end 

  
totalcases= length(fuel)*length(condition)*length(rpm); 
IMEP(totalcases)=zeros; 
caseidentifier=0; 

  
for rr=1:3            

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
    for cond=1:8      

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
        for ff=1:3    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
rr=rr 
cond=cond 
ff=ff %to know how far has been processed 

  
path= 'C:\Users\jklit\Desktop\Pressures\';     
%Folder path for Pressure File Inputs 
%Folder Structure (Fuel>RPM>Case) must be present 
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output_path = 'C:\Users\jklit\Desktop\Data\';   
%Folder path for Results Output 
input_folder = '%s%s%s%s%s';                  
file_read = sprintf(input_folder, path, fuel{ff}, rpm{rr}, 

condition{cond}, '.txt');   
%Read the pressure file 

  
if ff == 1    %Plot Colors for each Fuel- Gasoline-RED, E10-BLUE, ETBE20-

GREEN 
    color = 'r'; 
    fuelstr='Gasoline'; 
elseif ff == 2 
    color = 'b'; 
    fuelstr='E10'; 
elseif ff == 3 
    color = 'g'; 
    fuelstr='ETBE20'; 
else 
    color = [0 0.7 0]; 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% 
if rr==3                  %Set conditions (RPM, Spark Advance in Deg) 
    ign=8; 
    rpms=2000; 
elseif rr==2 
    ign=10; 
    rpms=1500; 
elseif rr==1 && cond>4  
    ign=13; 
    rpms=1000; 
else 
    ign=10; 
    rpms=1000; 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% 
if cond<5         %Set conditions (Intake Pressure in bar) 
    pint=0.85;   
    ymax_cov=4; 
else  
    pint=0.7; 
    ymax_cov=4; 
end 
ymax_imep=5*10^5; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% 
if rr==1       %Pressure to separate Air from Combustion Cycles 
    if cond<5      
    lowp=15;     
    else 
    lowp=12; 
    end 
elseif rr==2 
    if cond<5      
    lowp=15;     
    else 
    lowp=12; 
    end 
else 
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    if cond<5      
    lowp=15;     
    else 
    lowp=12; 
    end 
end    
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% 
%%%%%%%%%%%% CYLINDER DISPLACEMENT 
%REGULAR METHOD, CANNOT BE USED DUE TO ROD EXTENSION IN OUR ENGINE 
% vc=54.750 *10^-6;  %Volume at TDC 
% vd=475.289 *10^-6;   %Volume of Stroke 
% a=0.144;    %Radius of crankshaft 
% R=1/a; 
% compression=(vc+vd)/vc; 
% rc=compression; 
%  
% for th=1:720 
% rad=(th-ign-1)*pi/180; 
%     v(th)=vc*(1+0.5*(rc-1)*(R+1-cos(rad)-((R^2-((sin(rad))^2))^0.5))); 
% end 
%%%%%%%%%%%% FOR OPTICAL ENGINE'S CYLINDER DISPLACEMENT 
for j=1:181                         %Extend table across 720 degrees 
volume_in_cycle(j)=volume(j); 
volume_in_cycle(360-j+2)=volume(j); 
volume_in_cycle(360+j)=volume(j); 
volume_in_cycle(720-j+2)=volume(j); 
end 

  
for th=1:720           %Loop to shift cylinder volume according to Spark 

Advance. Range is -spark advance to 720-spark advance 
    degr=th-ign; 
    if degr<1     
     volume_shifted(th)=volume_in_cycle(720+degr); 
    else 
     volume_shifted(th)=volume_in_cycle(degr); 
    end 
end 

  
volume_shifted(:)=volume_shifted(:)*(10^-9); %Convert mm^3 to m^3 
vswept=max(volume_shifted)-min(volume_shifted); %Swept Volume             

                         
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% ar_metr=(1/(rpms/60))*2*10^4; % metrhseis pieshs se 2 peristrofes gia 

tis sygkekrimenes strofes kinhthra % 
% pign=round(ar_metr*ign/720); 

  
press_file_table = importdata(file_read); 
pressA=press_file_table(:,1);  %First column in file = Pressures 
volt=press_file_table(:,2);   %Second column in file = Spark Voltage 

  
cycle=1; 
measure_points(cycle)=0;     %Points of measurement for every cycle 

  
min_press=min(press_file_table(:,1));  %Locate minimum pressure recorded 

  
if min_press<0 
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%press_file_table(:,1)=press_file_table(:,1)+min_press;  %if minimum 

pressure <0, then add it to all values, so that it matches absolute 

minimum  
end 

  
pressA=press_file_table(:,1);    %First column in file = Pressures 

   
%Loop to find length of each cycle in pressure file 
%If the voltage drops from 10v to <1v, the spark is created 
%When this happens, a new cycle is started and its duration in points is 
%counted 
for i = 1:length(pressA)-1 
    if volt(i+1)<10 && volt(i)>10         
        cycle = cycle + 1; 
        measure_points(cycle)=0;                
    else 
        measure_points(cycle)=measure_points(cycle)+1; 
    end 
end 

  
size=720;   %Table length 
x1=linspace(0-ign,719-ign,size);     %Linear spaces for calculations 
x2=linspace(1,720,size);              

  
combcycles=0; %counter 
aircycles=0;  %counter 
ptablenorm(cycle,:)=zeros; %table to output 

  
y=measure_points(1); %Counter, that runs through the whole pressure file 

  
figure(1) 
lowp=lowp*(barToPa); %Convert to Pascal 

  
for i = 2:cycle-1           %2:kyklos-1 
    pressB=zeros; 
    for j=1:measure_points(i) 
        pressB(j)=pressA(y+j);  %Table containing all measurements of 

current cycle 
        ptablenorm(i,j)=pressA(y+j);  %For Excel output 
    end 

     
    %%%%%%%%%%%% TABLE RESIZE 
    %pressC = imresize (pressB, [1 size], 'nearest');  

     
    %%%%%%%%%%%% ALTERNATIVE RESIZE 
    n=measure_points(i)/size; 
    pressC = pressB(1,1:n:end); 

     
    if ~(length(pressC)==size) 
        n=j/(size+1); 
        pressC = pressB(1,1:n:end); 
    end 

     
    pmin=10; %Find the minimum pressure between 590-595 deg (after intake 

valve closes) 
    for j=round((590+ign)*size/720):round((595+ign)*size/720) 
            if pressC(1,j) < pmin 
                pmin=pressC(1,j); 
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            end      
    end 

       
    pressC=pressC + abs(pmin) +pint;  %Add the minimum pressure and the 

intake pressure to normalize pressure 
    pressC(:)=pressC(:)*barToPa; %Convert bar to Pa   
    ignore_initial_combustions=5;   %Initial combustion cycles to ignore 

  
    if max(pressC)>lowp   %Separate cycles with combustion 
       if combcycles>ignore_initial_combustions 
        figure(1) 
        plot (x1,pressC);   
        hold on 
        grid on 
       end 
       combcycles=combcycles+1; 
       pressComb(combcycles,:)=pressC; 
       ptable(combcycles,:)=pressC(:,:);  %For Excel output 
    else 
        aircycles=aircycles+1; 
        pressAir(aircycles,:)=pressC; 
    end 
   y=y+measure_points(i)+1;  %ston metriti thesis prosthetw thn yparxoysa 

thesi, tis metriseis poy meletithikan ston kyklo +1 gia na paw stin 

epomeni k na ksekinisw apo tin arxi 
end 

  
avgPComb(size)=zeros; 
avgPAir(size)=zeros; 

  
for i=1:aircycles 
avgPAir(1,:)=avgPAir(1,:)+ pressAir(i,:); 
end 
avgPAir(:)=avgPAir(:)/aircycles; 

  
for i=ignore_initial_combustions+1:combcycles 
avgPComb(1,:)=avgPComb(1,:)+ pressComb(i,:); 
end 
avgPComb(:)=avgPComb(:)/(combcycles-ignore_initial_combustions); 

  
%%%%%%%%%%%% DYNAMIC RPM (RPM DURING EACH CYCLE) 
samplerate=10000; %hz 
measurements=linspace(1,length(measure_points)-2,length(measure_points)-

2); 
for i=2:length(measure_points)-1 
    timepercycle(i-1)=measure_points(i)/samplerate/2; 
    dynamicRPM(i-1)=1/timepercycle(i-1)*60; 
end 

  
%%%%%%%%%%%% P dV 
intpdv(size)=zeros;  %Integral 
for i=2:size 
    work(i)=((avgPComb(i)+avgPComb(i-1))/2)*(volume_shifted(i)-

volume_shifted(i-1)); 
    intpdv(i)=intpdv(i-1)+work(i); 
end 

  
%%%%%%%%%%%% IMEP 
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totwork=intpdv(size);   %Total work = Sum of PdV for i=1:720 
caseidentifier=caseidentifier+1;   %To keep IMEP for every case 
IMEP(caseidentifier)=totwork/vswept; 

  
%%%%%%%%%%%% P dV per cycle 
intpdv_pc1(combcycles , size)=zeros;  %Integral 
for j=ignore_initial_combustions:combcycles 
    for i=2:size; 
    work_pc1(j,i)=((pressComb(j,i)+pressComb(j,i-

1))/2)*(volume_shifted(i)-volume_shifted(i-1)); 
    intpdv_pc1(j,i)=intpdv_pc1(j,i-1)+work_pc1(j,i); 
    end 
end 
work_pc=work_pc1(ignore_initial_combustions:combcycles,2:size); 
intpdv_pc=intpdv_pc1(ignore_initial_combustions:combcycles,2:size); 

  

  
%%%%%%%%%%%% IMEP per cycle 
totwork_pc=intpdv_pc(:,size-1);   %Total work = Sum of PdV for i=1:720 
IMEP_pc(:,caseidentifier)=totwork_pc(:)/vswept; 
IMEP_pc1=IMEP_pc(:,caseidentifier); 
IMEP_mean=mean(IMEP_pc1); 

  
%%%%%%%%%%% IMEP Covariance 
arithmitis=0; 
for i=1:combcycles-ignore_initial_combustions 
arithmitis=arithmitis+((IMEP_pc1(i)-IMEP_mean)^2); 
end 
COV(caseidentifier)=(sqrt(arithmitis/(i-1)))/IMEP_mean*100; 

  
%%%%%%%%%%%% dQ - HEAT RELEASE 
gamma=1.35;  
movavg=3; 

  
for i=2:size 
    dq(i)= (((volume_shifted(i)+volume_shifted(i-1))*(avgPComb(i)-

avgPComb(i-1))/2) + ((gamma*(avgPComb(i)+avgPComb(i-

1))*(volume_shifted(i)-volume_shifted(i-1))/2))) /(gamma-1); 
    dqsum(i)=0; 
    dqsum(i)=dqsum(i-1)+dq(i); 
%     if dq(i)<0 && dq(i-1)<0 
%         break 
%     end 
    if i>movavg 
        dqcheck=0; 

         
     for j=1:movavg 
         dqcheck=dqcheck+dq(i-j); 
     end 
     dqcheck=dqcheck/movavg; 

      
      if dqcheck<0 
         break 
      end 
    end 
end 

  
if dq(length(dq)-movavg)<0 
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    diff=movavg; 
elseif dq(length(dq)-movavg+1)<0 
    diff=movavg-1; 
else  
    diff=movavg-2; 
end 

  
combustion_duration=length(dq)-diff;   %Diarkeia Kafsis 
dqshort(1:combustion_duration)=dq(1:combustion_duration); 
dqsumshort(1:combustion_duration)=dqsum(1:combustion_duration); 

  
%Linear space for Heat Release 
x_combustion=linspace(-ign,combustion_duration-ign,combustion_duration);    
dqmax=max(dqsumshort); 

  
%Calculate the Start (5%), the End (90%) and the Mid Point (50%) of the 
%Combustion 

  
for i=1:combustion_duration 
    dqpercentage(i)=dqsumshort(i)/dqmax; 

     
    if dqpercentage(i)>0.5 && dqpercentage(i-1)<0.5 
       mfb50=i-ign; 
    end 
  if dqpercentage(i)>0.05 && dqpercentage(i-1)<0.05 
      mfb5=i-ign; 
  end    
    if dqpercentage(i)>0.9 && dqpercentage(i-1)<0.9 
       mfb90=i-ign; 
    end    
end 

  
%Create a long linearspace in order to increase accuracy 
combustion_long=7200; 
x_comb_long=linspace(-ign, combustion_duration-ign, combustion_long); 
%dqsmooth = imresize (dqfix, [1 kafsilongsize], 'bilinear');  

  
dq_accurate = interp1(x_combustion, dqpercentage, x_comb_long); 

  
for j=1:combustion_long 
    if dq_accurate(j)>0.5 && dq_accurate(j-1)<0.5 
        mfb50acc=j; 
    end 
    if dq_accurate(j)>0.05 && dq_accurate(j-1)<0.05 
       mfb5acc=j; 
    end        
    if dq_accurate(j)>0.9 && dq_accurate(j-1)<0.9 
       mfb90acc=j; 
    end 
    if dq_accurate(j)>0.378 && dq_accurate(j-1)<0.378 
       mfb378acc=j; 
    end 
end 

  
%EXTRA 
for j=1:combustion_long 
    if dq_accurate(j)>0.756 && dq_accurate(j-1)<0.756  %75.6% einai orato 
    mfb_end=j; 
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    end 
end 
mfb_endpoint=(mfb_end*combustion_duration/combustion_long)-ign; 
%EXTRA END     

  
mfb50point=(mfb50acc*combustion_duration/combustion_long)-ign; 
mfb5point=(mfb5acc*combustion_duration/combustion_long)-ign; 
mfb90point=(mfb90acc*combustion_duration/combustion_long)-ign; 
mfb378point=(mfb378acc*combustion_duration/combustion_long)-ign; 

  

  
grammiki_afksisi(caseidentifier)=(dq_accurate(mfb90acc)-

dq_accurate(mfb378acc)/(mfb90point-mfb378point)); 

  
size_limit=62; %flame radius limit in mm 
percentage_of_detection= size_limit/82;  %bore is 82mm in diameter, 41 in 

radius 
yy(1:40)=1; 
yy=yy*percentage_of_detection; 
%%%%%%%% FIGURES 
fignumber=20;   %to help clear figures each loop ,original 15 
figout=2;       %figure repetition (1 for each case, 1 with all 3 fuels) 

  
for i=1:figout 

  
figure(2+(i-1)*fignumber)           % DYNAMIC RPM 
hold on 
grid on 
box on 
plot(measurements,dynamicRPM(1,:),'Color',color,'DisplayName',fuelstr) 
legend('Location','best') 

  
figure(3+(i-1)*fignumber)           % Cylinder Volume 
hold on 
grid on 
box on 
plot(x1,volume_shifted(:)) 

  
if ~(combcycles==0)                 %PV for combustion cycles 
figure(4+(i-1)*fignumber)  
plot(volume_shifted(:),pressComb(:,:)) 
grid on 
hold on 
box on 
end  

  
figure(5+(i-1)*fignumber)           %Average Pressure 
hold on 
grid on 
box on 
plot (x1,avgPComb,'Color',color,'DisplayName',fuelstr)   %With combustion 
legend('Location','best') 

  
figure(6+(i-1)*fignumber)          %Average PV 
hold on 
grid on 
box on 
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plot (volume_shifted(:),avgPComb,'Color',color,'DisplayName',fuelstr)  

%With combustion 
legend('Location','northeast') 

  
figure(8+(i-1)*fignumber)               %dQ vs CADs 
plot(x_combustion,dqshort,'Color',color,'DisplayName',fuelstr) 
grid on 
hold on 
box on 
legend('Location','best') 

  
figure(9+(i-1)*fignumber)               %MFB 
hold on 
grid on 
box on 
plot(x_combustion,dqpercentage, 'Color',color,'DisplayName',fuelstr) 
legend('Location','northwest') 

  
figure (10+(i-1)*fignumber)            %MFB Smooth 
plot(x_comb_long,dq_accurate,'Color',color,'DisplayName',fuelstr) 
hold on 
grid on 
box on 
legend('Location','northwest') 

  
plot((mfb50point),dq_accurate(mfb50acc),'d','Color',color,'HandleVisibili

ty','off') 
plot((mfb90point),dq_accurate(mfb90acc),'d','Color',color,'HandleVisibili

ty','off') 
plot((mfb5point),dq_accurate(mfb5acc),'d','Color',color,'HandleVisibility

','off') 
plot([mfb90point mfb90point], [0 1], '--

','Color',color,'HandleVisibility','off'); 
plot([mfb5point mfb5point], [0 1], '--

','Color',color,'HandleVisibility','off'); 

  
%EXTRA 
figure(13+(i-1)*fignumber)       %MFB Smooth, up to the visible limit 
hold on 
grid on 
box on 
plot(x_comb_long, dq_accurate,'Color',color,'DisplayName',fuelstr) 
legend('Location','best') 
plot((mfb_endpoint), 

dq_accurate(mfb_end),'d','Color',color,'HandleVisibility','off') 
plot(-ign: 39-ign, yy, '--r','HandleVisibility','off') 
%EXTRA END 

  
figure(11+(i-1)*fignumber)              %Total dQ  
plot(x_combustion, dqsumshort, 'Color',color,'DisplayName',fuelstr) 
hold on 
grid on 
box on 
legend('Location','northwest') 

  
figure(12+(i-1)*fignumber)              %Work 
plot(x1,work,'Color',color,'DisplayName',fuelstr); 
grid on 
hold on 
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box on 
legend('Location','northeast') 

  
figure(14+(i-1)*fignumber)              %Int PdV 
plot(x1,intpdv,'Color',color,'DisplayName',fuelstr); 
grid on 
hold on 
box on 
legend('Location','southeast') 

  
figure(15+(i-1)*fignumber)              %IMEP 
hold on 
grid on 
box on 
bar(caseidentifier, IMEP(caseidentifier),0.7, 

color,'DisplayName',fuelstr) 
legend('Location','south') 

  
figure(16+(i-1)*fignumber)              %COV 
hold on 
grid on 
box on 
bar(caseidentifier, COV(caseidentifier),0.7, color,'DisplayName',fuelstr) 
legend('Location','south') 

  

  
figure(17+(i-1)*fignumber)      %Linear Increase in MFB, past optical 

limit 
hold on 
grid on 
box on 
bar(caseidentifier, grammiki_afksisi(caseidentifier),0.7, 

color,'DisplayName',fuelstr) 
legend('Location','south') 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%FIGURE SETTINGS 
figure (1+(i-1)*fignumber) 
title('Pressure vs 

CADs','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new roman')... 
,xlabel('CADs 

(Degrees)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,ylabel('Pressure 

(Pa)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new roman')... 
,axis([-20 720 -1*barToPa 

31*barToPa]),set(gca,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman','fontsize',11) 

  
figure (2+(i-1)*fignumber) 
title('Dynamic RPM','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times 

new roman')... 
,xlabel('Cycles 

Measured','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,ylabel('RPM','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,axis auto,set(gca,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman','fontsize',11) 
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figure (3+(i-1)*fignumber) 
title('Cyinder 

Volume','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,xlabel('CADs 

(Degrees)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,ylabel('Volume','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,axis ([-20 720 0.5*10^-4 5.5*10^-

4]),set(gca,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman','fontsize',11) 

  
figure(4+(i-1)*fignumber) 
title('Pressure vs 

Volume','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,xlabel('Cylinder 

Volume','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,ylabel('Pressure 

(Pa)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new roman')... 
,axis auto, ylim([0, 

31*barToPa]),set(gca,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman','fontsize',11) 

  
figure(5+(i-1)*fignumber) 
title('Average Pressure vs 

CADs','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new roman')... 
,xlabel('CADs 

(Degrees)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,ylabel('Average Pressure 

(Pa)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new roman')... 
,axis([-20 720 -1*barToPa 

31*barToPa]),set(gca,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman','fontsize',11) 

  
figure(6+(i-1)*fignumber) 
title('Average Pressure vs 

Volume','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,xlabel('Cylinder 

Volume','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,ylabel('Average Pressure 

(Pa)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new roman')... 
,axis auto, ylim([0, 

31*barToPa]),set(gca,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman','fontsize',11) 

  
figure(8+(i-1)*fignumber) 
title('dQ vs CADs','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times 

new roman')... 
,xlabel('CADs 

(Degrees)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
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,ylabel('dQ (Joule)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times 

new roman')... 
,axis auto,set(gca,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman','fontsize',11) 

  
figure(9+(i-1)*fignumber) 
title('MFB','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,xlabel('CADs 

(Degrees)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,ylabel('Xb 

(Percentage)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,axis auto,set(gca,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman','fontsize',11) 

  
figure(10+(i-1)*fignumber) 
title('Smoothed MFB with 5%, 50%, 90% progress 

markers','fontsize',16,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,xlabel('CADs 

(Degrees)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,ylabel('Xb 

(Percentage)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,axis auto,set(gca,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman','fontsize',11) 

  

figure(11+(i-1)*fignumber) 
title('Total dQ','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,xlabel('CADs 

(Degrees)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,ylabel('Q (Joule)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times 

new roman')... 
,axis auto,set(gca,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman','fontsize',11) 

  
figure(12+(i-1)*fignumber) 
title('Work vs CADs','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times 

new roman')... 
,xlabel('CADs 

(Degrees)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,ylabel('Work (W)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times 

new roman')... 
,axis auto,set(gca,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman','fontsize',11) 

  
figure(13+(i-1)*fignumber) 
title('Smoothed MFB up to the Visible 

Limit','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new roman')... 
,xlabel('CADs 

(Degrees)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
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,ylabel('Xb 

(Percentage)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,axis ([-ign mfb_endpoint 0 

1]),set(gca,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman','fontsize',11) 

  
figure(14+(i-1)*fignumber) 
title('Integral PdV','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times 

new roman')... 
,xlabel('CADs 

(Degrees)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,ylabel('Integral 

PdV','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new roman')... 
,axis auto,set(gca,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman','fontsize',11) 

  

  
figure(15+(i-1)*fignumber) 
title('IMEP of average 

cycle','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new roman')... 
,xlabel('Case','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,ylabel('IMEP (Pa)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times 

new roman')... 
,axis auto, ylim([0, 

ymax_imep]),set(gca,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman','fontsize',11) 

  

  
figure(16+(i-1)*fignumber) 
title('IMEP 

Covariance','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,xlabel('Case','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,ylabel('Covariance 

(Percentage)','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,axis auto, ylim([0, 

ymax_cov]),set(gca,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman','fontsize',11) 

  

figure(17+(i-1)*fignumber) 
title('Linear Growth Coefficient of MFB, past the visual 

limit','fontsize',15,'fontweight','bold','fontname','times new roman')... 
,xlabel('Case','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,ylabel('Growth 

Coefficient','fontsize',18,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman')... 
,axis auto, ylim([0.83, 

0.88]),set(gca,'fontweight','bold','fontname','times new 

roman','fontsize',11) 
%min-max grammiki_afksisi 0.8428-0.8783 
end 

  
%%%%%%%%%%%%%%FIGURE PRINT 
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graph='\Pressure'; 
export_folder='%s%s%s%s%s'; 
folder_out = sprintf(export_folder, output_path, fuel{ff},  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
print(figure(1),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

  
graph='\RPM'; 
export_folder='%s%s%s%s%s'; 
folder_out = sprintf(export_folder, output_path, fuel{ff},  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
print(figure(2),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

  
graph='\PV'; 
export_folder='%s%s%s%s%s'; 
folder_out = sprintf(export_folder, output_path, fuel{ff},  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
print(figure(4),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

  
graph='\Pressure Average'; 
export_folder='%s%s%s%s%s'; 
folder_out = sprintf(export_folder, output_path, fuel{ff},  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
print(figure(5),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

  
graph='\Average PV'; 
export_folder='%s%s%s%s%s'; 
folder_out = sprintf(export_folder, output_path, fuel{ff},  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
print(figure(6),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

  
graph='\dQ'; 
export_folder='%s%s%s%s%s'; 
folder_out = sprintf(export_folder, output_path, fuel{ff},  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
print(figure(8),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

  
graph='\MFB'; 
export_folder='%s%s%s%s%s'; 
folder_out = sprintf(export_folder, output_path, fuel{ff},  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
print(figure(9),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

  
graph='\MFB Smooth'; 
export_folder='%s%s%s%s%s'; 
folder_out = sprintf(export_folder, output_path, fuel{ff},  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
print(figure(10),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

  
graph='\MFB Visible Limit'; 
export_folder='%s%s%s%s%s'; 
folder_out = sprintf(export_folder, output_path, fuel{ff},  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
print(figure(13),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

  
graph='\Sum dQ'; 
export_folder='%s%s%s%s%s'; 
folder_out = sprintf(export_folder, output_path, fuel{ff},  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
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print(figure(11),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

  
graph='\Work'; 
export_folder='%s%s%s%s%s'; 
folder_out = sprintf(export_folder, output_path, fuel{ff},  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
print(figure(12),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

  
graph='\Integral PdV'; 
export_folder='%s%s%s%s%s'; 
folder_out = sprintf(export_folder, output_path, fuel{ff},  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
print(figure(14),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

  
%%%%%%%%%%%CLEAR FIGURES 
figclear=14; 
for i=1:figclear 
clf(figure(i)) 
end 

  
clearvars -except theta theta_volume volume fuel ff rpm rr condition... 
           cond barToPa id IMEP iter identifier fignumber... 
           caseidentifier COV grammiki_afksisi 
     end 

         
        oper=1; 
        output_path = 'C:\Users\jklit\Desktop\FuelDiff\'; 

  
        graph='\RPM'; 
        export_folder='%s%s%s%s'; 
        folder_out = sprintf(export_folder, output_path,  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
        print(figure(2+oper*fignumber),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

         
        graph='\Pressure Average'; 
        export_folder='%s%s%s%s'; 
        folder_out = sprintf(export_folder, output_path,  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
        print(figure(5+oper*fignumber),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

  
        graph='\Average PV'; 
        export_folder='%s%s%s%s'; 
        folder_out = sprintf(export_folder, output_path,  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
        print(figure(6+oper*fignumber),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

         
        graph='\dQ'; 
        export_folder='%s%s%s%s'; 
        folder_out = sprintf(export_folder, output_path,  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
        print(figure(8+oper*fignumber),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

         
        graph='\MFB Smooth '; 
        export_folder='%s%s%s%s'; 
        folder_out = sprintf(export_folder, output_path,  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
        print(figure(10+oper*fignumber),  '-dpng', '-r400', folder_out) 
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        graph='\Sum dQ'; 
        export_folder='%s%s%s%s'; 
        folder_out = sprintf(export_folder, output_path,  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
        print(figure(11+oper*fignumber),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

  
        graph='\Work'; 
        export_folder='%s%s%s%s'; 
        folder_out = sprintf(export_folder, output_path,  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
        print(figure(12+oper*fignumber),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

  
        graph='\MFB Visible Limit'; 
        export_folder='%s%s%s%s%s'; 
        folder_out = sprintf(export_folder, output_path,  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
        print(figure(13+oper*fignumber),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

         
        graph='\Integral PdV'; 
        export_folder='%s%s%s%s'; 
        folder_out = sprintf(export_folder, output_path,  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
        print(figure(14+oper*fignumber),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

         
        graph='\IMEP TOTAL'; 
        export_folder='%s%s%s%s%s'; 
        folder_out = sprintf(export_folder, output_path,  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
        print(figure(15),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

       
        graph='\COV'; 
        export_folder='%s%s%s%s%s'; 
        folder_out = sprintf(export_folder, output_path,  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
        print(figure(16),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

  
        graph='\Linear Growth'; 
        export_folder='%s%s%s%s%s'; 
        folder_out = sprintf(export_folder, output_path,  rpm{rr}, 

condition{cond}, graph); 
        print(figure(17),  '-dpng', '-r400', folder_out) 

        
        for i = 15:17 
            clf(figure(i)) 
        end 
        for i=1:fignumber 
            j=fignumber+i; 
            clf(figure(j)) 
        end 
end 
end 

 

 

%ΤΕΛΟΣ ΚΩΔΙΚΑ 

 


