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 مقدمه

ها و  انواع فن ا،ه وسیعی از انواع توربوماشین ی رهـای سیالی گسته ماشین

خانواده موتورهای جت، ها و  انواع جلوبرنده ها از جمله موتور راکت ها،  دهــدمن

انواع پمپ ها و کمپرسورهای انواع موتورهای احتراق داخلی رفت و برگشتی و دوار، 

 رفت و برگشتی و دورانی ، انواع تجهیزات پنیوماتیکی و... را شامل می شود.

مباحث پیشرفته و روابط حاکم بر انواع معموالً در کتاب های درسی تخصصی و مرجع، 

این گونه دستگاه ها به طور کامل مورد بررسی قرار می گیرد اما نکته ای که کمتر به 

آن توجه می شود، ارائه یک دسته بندی کلی از اینگونه ماشین ها است که با توجه به 

 امن اطر سپردنتعداد زیاد و انواع بسیار متنوع از اینگونه تجهیزات، یادگیری و به خ

سخت بوده و همین امر موجب دشواری طبقه بندی این ماشین ها در  اندکی آن ها

 ذهن دانشجویان می گردد.

در این جزوه سعی شده دسته بندی انواع ماشین های سیالی به خالصه ترین شکل 

ممکن، آورده شود. این جزوه مربوط به دروسی مانند مکانیک سیاالت و توربوماشین 

و برای دانشجویان رشته مکانیک مفید است اما امکان مطالعه و استفاده از آن بوده 

برای سایر رشته ها و همچنین سایر عالقمندان به تجهیزات و دستگاه های سیاالتی نیز 

 وجود دارد.
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 های سیالی *بندی کلی ماشین* دسته

 اند:کنند، به طور کلی دو دستههایی که با سیال کار میماشین 

 فشار تابع معادالت حرکت ات الف( تغییر

 هاتوربوماشین -1  

 هاتوربین ◄    

 هاپمپ ◄    

 هاها و دمندهفن ◄    

 کمپرسورها ◄    

 هاجلوبرنده -2  

 پذیرهای هدایتموشک ها وموتور راکت ◄    

 جت(جت، پالسجت، اسکرمجت، توربورمانواع موتورهای جت )شامل توربوجت، توربوفن، توربوپراب، توربوشفت، رم ◄    

 فشار تابع مرز سیستم اتب( تغییر

 ی رفت و برگشتیهاماشین -1  

 و تجهیزات پنیوماتیکی ی هیدرولیکهاجک ◄    

 رفت و برگشتی ی جابجایی مثبتهاپمپ ◄    

 ی احتراق داخلی رفت و برگشتیهاموتور ◄    

 ی دورانیهاماشین -2  

 ی جابجایی مثبت دورانیهاپمپ ◄    

 ی احتراق داخلی دورانیهاموتور ◄    
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؛ ها نیستندبه طور کلی جزو توربوماشین« هاجلوبرنده»همچنین  شوند.ها محسوب نمیجزو توربوماشین است( تابع مرز سیستم شانفشار اتتغییرهایی که * نکته: گروه دوم )یعنی ماشین 

 ها نیز دارای خاصیت جلوبرندگی هستند )مانند ملخ هواپیما(.برند )مانند موتور جت(. همچنین برخی توربوماشینها بهره میها از فناوری توربوماشیناما بسیاری از جلوبرنده

حاظ ها از لتوربین یابد.اما سرعت سیال لزوماً کاهش نمی یابدگیرد و با چرخش توربین، کار محوری تولید شده و فشار سیال کاهش می(: از سیال انرژی میTurbine* توربین )

و « محوری جریان»، «شعاعی جریان»ی تقسیم شده و از لحاظ حرکت سیال دارای سه دسته« توربین بخار»و « توربین گاز»، «توربین آبی»، «توربین بادی»ی نوع سیال به چهار دسته

 گویند.می« Rotorروتور یا »ها ی  توربینهستند. به پره« جریان مختلط»

            

              

رکت و از لحاظ ح کنندمایع کار میها معموالً با سیاالت پمپیابد. نمی افزایشاما سرعت سیال لزوماً  شودمیفشار سیال  عث افزایشو با  دهدسیال انرژی می به(: Pump) پمپ* 

 گویند.می« Runnerیا  رانر»ها پمپی  هستند. به پره« جریان مختلط»و « جریان محوری»، «جریان شعاعی»ی سیال دارای سه دسته
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 اعانوکنند و از لحاظ حرکت سیال دارای کار می سیاالت گازیها معموالً با رسورمپک .شوددهد و با عث افزایش فشار سیال می(: به سیال انرژی میCompressor) رسورمپک* 

 گویند.می« Impllerیا  ایمپلر»ها رسورمپکی  هستند. به پره« جریان محوری» و «جریان شعاعی»

                

 کنند و از لحاظکار می مانند هوا معموالً با سیاالت گازی هاو دمنده هافند. نشوفشار سیال می سرعت سیال و کمی هم افزایش افزایش (: با عثFan & Blower* فن و دمنده )

 هستند. « جریان محوری»و « جریان شعاعی»حرکت سیال دارای انواع 

     

 ها شده است.ها و دمندهای بین تغییرات فشار و دبی حجمی سیال، در کمپرسورها، فندر جدول زیر مقایسه
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 راهنما(های های ساکن )پره* پره

شینبدر تور  ست یک ردیف پرهای، پس از هر ردیف از پرههای محوریِ چند مرحلهوما ساکن )های متحرک، الزم ا شود تا Stator Blade Rowی  ( قرار داده 

شین و قبل از اولین ردیف پره شار آن بیفزاید. همچنین در ورودی توربوما سیال را کاهش داده و  بر ف ساکن قمعموالً یک ردیف پرهی متحرک، سرعت مطلق  رار ی 

 شود.( گفته میInlet Guide Vanes« )های راهنمای ورودیپره»های ساکن های متحرک برخورد کند. به این پرهدهند تا سیال با زاویه مشخصی به اولین پرهمی

 ه است.های مختلف نشان داده شدهای راهنما و ساکن در توربوماشینهایی از پرهدر اینجا نمونه
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 * انواع پمپ* 

 (Positive displacement pumps) الف( جابجایی مثبت 

 (Reciprocating) رفت و برگشتی (1

 (Piston)  * پیستونی

 (plunger* پالنجری )

 (Diaphragm) * دیافراگمی

 (Rotary) ( دورانی2  

 (Peristaltic or wave contraction) انقباض موجی ● (Screw) پیچی ● (Flexible tube or lining) تیوبی انعطاف پذیر ● (Sliding vane) پره ای لغزان ●؛ شامل  (Single rotor) * تک روتور

 (Circumferential piston) پیستونی ●  (Screw) پیچی ● (Lobe) نافی ● (Gear) دنده ای ●؛ شامل (Multiple rotors) * چند روتور   

 (Dynamic pumps) ب( دینامیکی 

 (Rotary or rotodynamic) دورانی یا روتودینامیک (1

  (Centrifugal or radial exit flow) یا گریز از مرکز شعاعیجریان * 

 (Axial flow) محوری جریان *

 (Mixed flow) مختلطجریان * 

 (Special designs) ( طرح های خاص2  

 (Jet pump or ejector) * جتی   

 (Electromagnetic pumps for liquid metals) الکترومغناطیس*    

 (Fluid actuated or gas lift or hydraulic ram) یا کشش گازی یا قوچ آبی * تحریک شونده   
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 * های جابجایی مثبتبندی ریزتر از پمپتقسیم* 
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 * دینامیکیهای بندی ریزتر از پمپتقسیم* 
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 ها *انواع پمپ و تصاویر * توضیحات

 (Piston pumpپیستونی  ) پمپ *

سبت توان به وزن، از گرانپمپ شترین ن ستونی با دارا بودن بی صورت آبترین پمپهای پی ستند و در  ستونها ه شند. از نظر طراحیها میبندی دقیق پی شته با  توانند باالترین بازدهی را دا

ا از هپمپ پیستونی شعاعی یعنی پیستون .ها موازی با محور دوار باشندتونمپ پیستونی محوری یعنی پمپی که پیسپ .شوندو محوری تقسیم میهای پیستونی به دو دسته شعاعی پمپ

  .ها عمود بر محور دوار باشندستونچرخند یا پیای حلقوی شکل شبیه چرخ پره دار میمحور یک محفظه استوانه

 پمپ پیستونی محوری هایشکل
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 شعاعیپمپ پیستونی  هایشکل

            

 (plunger pumpپالنجری ) پمپ *

ستون و پالنجر فرق میان پی. کندحرکت میدر داخل سیلندر  (چیزی شبیه استوانه است) پالنجر یک به جای پیستون،های پیستونی هستند با این تفاوت که ها نیز شبیه پمپاین نوع پمپ

نماید، در حالی که طول پالنجر بیشتر از طول مسافت طی شده توسط آن در داخل سیلندر تر از مسافتی است که پیستون درون سیلندر طی میدر این است که طول سر پیستون کوتاه

ست. از ستون از حلقه یا رینگی جهت آبطرفی در پمپ ا سیلندهای پی ستون و  شدهبندی پی ستفاده  ستون قرار گرفته و همراه آن حرکت میر ا ست که روی بدنه پی ر کند، در حالیکه دا

 های پالنجری این رینگ روی سیلندر قرار دارد و ثابت است. پمپ
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 (Diaphragm pumpدیافراگمی )پمپ * 

ر این غشاء د شود.پذیر وجود دارد که حرکت آن موجب مکش و پمپاژ سیال میها یک غشاء )دیافراگم( انعطافشود. در این نوع پمپمی نیز گفته« غشایی»یا « ایپرده»به این نوع پمپ، 

ستون»واقع نقش همان  شابه خون را در بدن پمپاژ مینمونه کند.را ایفا می« پالنجر»یا « پی ست که با مکانیزمی م سان ا س»های به طور کلی در پمپ کند.ای از این پمپ قلب ان ، «تونیپی

شت که باید « دیافراگمی»و « پالنجری» سیال را میاین پمپتوجه دا شار خروجی  ها در از این پمپبه همین دلیل  .توانند تا مقدار زیادی افزایش دهندها معموالً کم ظرفیت هستند ولی ف

سیالی با حجم کم ولی فشار جاهایی که نیاز به جابه ستفاده می هستباال جا کردن  ستهها را این نوع پمپهرگز نباید کنند. ا شیر خروجی پمپ )دیسشارژ پمپ( ب س در حالیکه  ت روشن ا

 زند.شود که به پمپ آسیب میدر این صورت فشار بسیار زیادی ایجاد می ؛ زیرانمود
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 (Sliding vane pumpپره ای لغزان ) پمپ* 

ها ممکن است طول متغیری کند. در بعضی موارد این تیغهاست و کل این مجموعه داخل محفظه ای دوران میهایی است که داخل یک روتور نصب شدهشامل تیغه یا پرهاین نوع پمپ 

 .ها با بدنه محفظه در تماس باقی بمانندداشته باشند یا فشرده شوند تا در همه وضعیت
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 (Flexible tube or lining pumpتیوبی انعطاف پذیر ) پمپ* 

 شود.پذیر در اثر چرخش یک میله که دو غلتک به دو سرِ آن متصل است، درون لوله حرکت کرده و پمپاژ میسیال، درون یک لوله )تیوب( انعطاف

                 

 (single rotor Screw pump) هتک روتور پیچی پمپ* 

 گردد.ی مارپیچ است پمپاژ میدر اثر چرخش یک روتور که به شکل میله سیال،
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 (Peristaltic or wave contraction pump) یا پریستالیک انقباض موجی پمپ* 

 پذیر است.شبیه پمپ با تیوب انعطاف
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 (Gear pumpدنده ای ) پمپ* 

 و... است.« دنده داخلی»، «دنده خارجی»شود. دارای چند نوع از جمله ها انجام میپمپاژ، توسط چرخش دنده

 

 

www.Prozhe.com
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 (Lobe pumpنافی ) پمپ* 

 است.ها متفاوت ای است؛ فقط شکل روتور آنهای دندهعملکردشان شبیه پمپ
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 (Double rotor Screw pump) دو  روتوره پیچی پمپ* 

                 

 (Circumferential piston pump) پیستون جانبی  پمپ *
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  (Centrifugal or radial exit flow pumpجریان شعاعی یا گریز از مرکز )پمپ * 

               

 (Axial flow pumpجریان محوری )پمپ * 

               

 (Mixed flow* جریان مختلط )
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 شعاعی، محوری و مختلط هایپمپ مقایسه

 

 (Jet pump or ejectorجتی )پمپ *  
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 (Electromagnetic pumps for liquid metalsالکترومغناطیس ) پمپ * 

          

 (Fluid actuated or gas lift or hydraulic ramتحریک شونده یا کشش گازی یا قوچ آبی ) پمپ * 
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 ها ** انواع توربین

 هاانواع توربین: 

 بادیالف( 

 ایضربه -1

 پزشکیی دندانهاتوربین ◄    

 عکس العملی -2  

 (Horizontal Axis Wind Turbine - HAWT) محور افقی  ◄    

 (modern multiblade HAWTمدرن )* توربین های بادی      

 (Dutch-type windmill* توربین های بادی هلندی یا آسیاب بادی )     

 (American multiblade HAWT) * توربین چند پره آمریکایی     

 (Vertical Axis Wind Turbine - VAWT) محور عمودی  ◄    

 (Savonius) ساونیوس* توربین های      

 «H Rotor»و « Helicalمارپیچ، »، «معمولی»؛ شامل انواع (Darrieus) داریوس* توربین های      

 آبیب( 

 ایضربه -1

 (Pelton Wheelچرخ پلتن ) ◄    

 (Banki turbineتوربین بانکی )  ◄    

 (Turgo Turbine)توربین تورگو   ◄    
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 عکس العملی -2  

 (Radial Flow Francis)توربین شعاعی فرانسیس   ◄    

 (Propeller Kaplan Turbine)توربین محوری کاپالن   ◄    

 (Tubular Turbine) توربین محوری تابیوالر  ◄    

 (Deriaz Turbine) توربین محوری دریاز  ◄    

  (Mixed Flow Francis) توربین مختلط فرانسیس  ◄    

 بخار توربین (ج

 (Ljungstrom( و ژونگستروم )Hero’s Turbineهای هیرو): مانند توربینشعاعی -1

 های بخار مدرن: مانند توربینمحوری -2

 مختلط -3

 گازی توربین (د

 «جریان رو به خارج»و « جریان رو به داخل»: دارای انواع شعاعی -1

 هادر نیروگاه توربین گازی ترین نوع: رایج محوری -2

 مختلط -3
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 ها ** تصاویر انواع توربین

 پزشکیی دندانهاتوربین * 

             

  

 (modern multiblade HAWT* توربین های بادی مدرن )
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 (Dutch-type windmill* توربین های بادی هلندی یا آسیاب بادی ) 

      

 (American multiblade HAWTچند پره آمریکایی )* توربین  
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 (Savoniusساونیوس ) بادی * توربین های 
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 (H Rotor) شکل Hداریوس  بادی * توربین های (Helicalداریوس مارپیچ ) بادی * توربین های،  (Darrieusداریوس معمولی ) بادی * توربین های

       

 توربین بادیهای دیگر شکل * 
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 (Pelton Wheelپلتن ) توربین آبی * 
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 (Banki turbineبانکی ) آبی توربین  *

      

  

   (Turgo Turbineتورگو ) آبی توربین  *
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 (Radial Flow Francis) شعاعی فرانسیس آبی توربین  *
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 (Propeller Kaplan Turbineکاپالن ) آبیتوربین   * 
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 (Tubular Turbineتابیوالر ) آبیتوربین   *

         

 ( Mixed Flow Francis) مختلط فرانسیس آبیتوربین   * 
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  بخار توربین *

        

 گازی توربین *
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 ها ** انواع کمپرسور

 (Positive displacement pumpsالف( جابجایی مثبت ) 

 (Reciprocatingرفت و برگشتی )( 1

 (Rotary( دورانی )2  

 ( Stationary Vane) یغه ثابت* ت

 ( Scroll) ایفرفره* 

 ( Screw) مارپیچی* 

 (Liquid Ring) حلقه مایع*    

 (Lobe) نافی*    

 (Dynamic pumpsب( دینامیکی ) 

  (Centrifugal or radial exit flowجریان شعاعی یا گریز از مرکز ) (1

 (Axial Flow)جریان محوری ( 2  
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 * انواع موتورهای جت *

 طریق از هوا است، ساده تقریباً موتورها نوع این کارکرد پایه اصول .کندمی استفاده نیوتن سوم قانون برپایه پیشرانش ایجاد برای سیال تخلیه و دادن شتاب از که است موتور نوعی موتورجت

  مخلوط احتراق از ناشی گرمای. شودمی مشتعل سوخت شدن اضافه با و شده احتراق محفظه وارد متراکم هوای سپس شود،می متراکم و شده وارد کمپرسور بخش به ورودی مجرای یک

 به شفت یک طریق از که کندمی عبور توربین هایپره سری یک میان از شونده منبسط جریان این گردد،می موتور انتهای سمت به آن یافتن جریان و شدن منبسط باعث سوخت و هوا

 برندمی بهره جت موتور کار اصول از که موتورهایی .شوندمی نیز کمپرسور درآمدن حرکت به باعث نتیجه در که آورددرمی گردش به را توربین شده منبسط هوای. اندشده متصل کمپرسور

 .روندنمی شمار به جت موتور نوعی و دارند نام توربوپراپ گیردمی انجام ملخ با آنها در پیشرانش ولی

 

 (Turbojet* توربوجت )

سبتاً سرعت با هوا این چون اما .میگردد متراکم و شده کمپرسور وارد هوا ابتدا، توربوجت، موتورهای در  مصرف سوخت بیشتر و نمیباشد مناسب احتراق برای گردیده موتور وارد زیادی ن

 و دما بر و کاسته هوا سرعت از ابتدا دیفیوزر، در .شود کاسته آن سرعت از تا میشود فرستاده سرعت کاهنده همان یا دیفیوزر قسمت به هوا دلیل همین به .میرود هدر اشتعال بدون شده،

شار شود افزوده آن ف ستاده احتراق اتاقک به احتراق، برای آماده هوای این سپس .می شود فر شته، احتراق لوله وارد ابتدا هوا  احتراق اتاقک در .می  محترق سپس شده مخلوط سوخت با گ

سمتی .میگردد صله نیروی از ق نازل،  یا خروجی شیپوره از بعد توربوجت، هواپیماهای در گاهی .میرود کار به رانش نیروی تولید برای مابقی و شده توربین گرداندن صرف احتراق این از حا

 .میافزاید تراست نیروی بر که میدهند قرار After Burnerسوز یا  پس نام به قسمتی
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 (Turbofan) فن* توربو

 داده عبور نیز کنارگذر طریق از هوا از دیگری مقادیرکند،  شووود که عالوه بر جریان هوایی که از درون موتور عبور میدر موتورهای توربوفن، یک فن در جلوی موتور قرار دارد و باعث می

 با. کندمی ایجاد را زیادی هوای جریان چرخش، اثر در که بزرگ پنکه یا پروانه یک از است عبارت فن .دهدمی افزایش را تراست نیروی و پیوسته داغ خروجی گازهای به نهایت در که شود

صال صل توربوفن موتور موتورجت، یک به فن یک ات  موتور انتهای از که گرم جت یکی که دارد وجود جت دو توربوفن موتورهای در بنابراین کند،می ایجاد سرد جت یک فن،. شودمی حا

 .شودمی خارج کرده احاطه را فن که مجرایی و پوشش داخل از که سرد جت دیگری و شودمی خارج

             
 (Turboprob) پراب* توربو

 مانند عیناً توربوپراپ موتورهای کار طرزشود. تولید می جت موتور توسط چرخش این برای الزم نیرویو  کنندمی استفاده تراست تولید برای ملخ نیروی از حقیقت در پراپ، توربو موتورهای

ست جت موتورهای ست این آنها تمایز وجه تنها و ا سط شده تولید نیروی که ا سور، توربین تو شتر به جای چرخاندن کمپر  با توربوفن موتورهای تفاوت. شودمی ملخ چرخاندن صرف بی

 درون در کامالً تراست تولیدکننده فن یا ملخ توربوفن، موتورهای در اما گرفته قرار موتور پوسته از خارج در تراستشان ایجادکننده ملخ یا فن توربوپراپ، موتورهای که است این در توربوپراپ

 .است گرفته قرار موتور پوسته
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 (Turboshaft) شفت* توربو

 موتورهای سایر با موتورها این اجزای. هاست بالگرد در استفاده موتورها این هوایی کاربرد .دارند کاربرد انرژی تولید و نیروگاهی زمینه در هم و هوایی صنعت در هم توربینی موتور از نوع این

 سوواختار .گرددمی بالگرد ملخ چرخاندن به منجر که نمایند( میTurqueایجاد گشووتاور ) ما برای هاشووفت توربو بلکه گرددنمی ایجاد تراسووت آنها مکانیسووم در اما ندارد تفاوتی توربینی

 .است کمتر بسیار بتوربوپرا موتور ملخ چرخش سرعت از توربوشفت موتور ملخ چرخش سرعت اما ،توربوپراب است موتورهای به شبیه بسیار توربوشفت موتورهای

 

 (Ramjet) جترم* 

 دوم موتور عنوان به آنها از استفاده .روندمی کار به صوت مافوق هایسرعت در بیشتر که رسندمی نظر به توخالی لوله یک مانند اول، نگاه در و ندارند متحرکی قطعه هیچ جت، رم موتورهای

 طور به جت موتور چنین حالتی، رخداد صورت در برسد الزم مقدار به هوا سرعت باید ابتدا موتور شدن روشن برای موتورها، گونه این در. روندمی کار به هاموشک در بیشتر که است معمول

 بسیار آن فشار و دما و شده متراکم و کمپرس خوبی به دیفیوزر قسمت در حد، از بیش سرعت علت به و شده موتور وارد زیاد سرعت با هوا جت، رم موتور در. کندمی روشن را خود خودکار

شته محترق سوخت و هوا مخلوط حالت این در. رودمی باال ست نیروی موتور، از خروج با و گ سیار ترا سیار قدرت موتورها این. کنندمی آزاد را زیادی ب   پرواز شروع برای اما دارند زیادی ب

 نیستند.  مناسب
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 (TurboRamjet) جتتوربورم* 

 تا کندمی روشن را توربوفن موتور خلبان پرواز شروع برای ابتدا موتورها نوع این در . توربوفن -2 جت رم موتور -1: شودمی ساخته جزء دو از طوریکه به؛ ستا جالبی بسیار موتور موتور، این

ست برای الزم انرژی سید آن به نزدیک یا ماخ 1 سرعت به هواپیما و موتور که این از بعد سپس. آید وجود به برخا سته آن دریچه و شده خاموش توربوفن موتور خود به خود ر .  شودمی ب

ست حال همان و رودمی جت رم موتور داخل به و عبور آن کنار از فن، توربو داخل به ورود جای به ولی گشته موتور همان وارد موجود باد سپس شار با که ا  روشن موتور هوا، در موجود ف

 رسد.می 7الی  1/3 ماخ به 1ماخ  از هواپیما ثانیه 11 عرض در و شده

          

 (Scramjet) جتاسکرم* 

 این است. تغییراتی با جت رم ها بسیار شبیه موتورهایاست. طرز کار آن صوت مافوق سرعت در احتراق معنای به گرفته شده که supersonic combustion ramjetنام این موتور از واژه 

 !!!است گردباد در کبریت کردن روشن مانند گردد،می موتور وارد ماخ 4 باالی سرعت با هوا که حالی در هوا هایمولکول ساختن مشتعل که است توجه قابل نکته
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 (Pulse jet) یا تپ جت جتپالس* 

سور، توربین، دارای جت پالس موتورهای ستند شفت یا کمپر ست.  آن دریچه (دار دریچه نوع در البته) متحرک قطعه تنها و نی  داخل در احتراق از بزرگی توده ابتدا موتورها، گونه این درا

سته سبب که پذیردمی صورت موتور سمت موتور از هوا فرار راه تنها چون. شودمی دریچه ماندن ب ست،آن انتهای ق  حالت یا خأل هوا، ترک ینتیجه در؛ آوردمی هجوم آنجا طرف به هوا ا

 سیکل و گرددمی وارد تازه گاز احتراق و تراکم صرف و بازمانده خروج از شده محترق هوای مقداری حالت، این در. شودمی تازه هوای ورود و دریچه شدن باز باعث که آمده وجود به مکشی

 .دشومی استفاده آنها خطی سرعت افزایش جهت هلیکوپترها از بعضی در اما ندارند زیادی کاربرد جت موتور از نوع این البته. کندمی پیدا ادامه ترتیب همین به
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 * انواع موتورهای احتراق داخلی* 

 * پارامترهای مهم در سیلندر و پیستون
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 انواع سیکل عملکردی* 

 (Stroke 4) چهارزمانه -1

 

 (Stroke 2) دوزمانه -2
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 اشتعالانواع * 

 یا موتورهای بنزینی (Spark Ignition) اشتعال جرقه ای -1

 

 یا موتورهای دیزلی (Compression Ignition) اشتعال تراکمی -2
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 طراحیانواع * 

 (Reciprocating) رفت و برگشتی -1

 
 (که مهم ترین نمونه آن موتور وانکل است.) (Rotary) دورانی -2

 

 

 تک سیلندرالف( 

 ب( خطی چند سیلندر

 ج( خورجینی

 د( سیلندر معکوس

 شکل Wهـ( 

 و( پیستون معکوس

 ز( شعاعی
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 فهرست منابع و مآخذ

 

 کتاب مکانیک سیاالت وایت -1

 کتاب مکانیک سیاالت سنجل -2

 سیاالت هیبلرکتاب مکانیک  -3

 دکتر شیرانیکتاب توربوماشین  -4

 کتاب موتورهای احتراق داخلی پالکرابک -5

 کتاب موتورهای احتراق داخلی هیوود -6

 رشته ماشین های کشاورزیکتاب موتورهای احتراق داخلی، فنی حرفه ای،  -7

 دانشنامه ویکی پدیا -8
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