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 چکيده
ها از اهمیت های خودروهای گازسوز بوده و به همین خاطر بحث بازرسی و نگهداری آنترین قسمتیکی از حساس CNGمخازن 

و  ،روند یا به اندازه کافی کارآمد نیستندمی هایی که در حال حاضر برای بازرسی این مخازن به کارباشد. روشخاصی برخوردار می

در  رو،کنند. از اینباشند، هزینه باالیی را به دارندگان وسیله تحمیل مییا به دلیل اینکه نیازمند جداسازی مخزن از وسیله نقلیه می

هایی که ش دهند. یکی از روشکاهنیز هایی بوده که در عین بازرسی موثر، هزینه بازرسی را های اخیر سعی بر توسعه روشسال

باشد. در این تحقیق، ضمن معرفی این روش، توانایی می "آکوستیک امیشن"اخیرا با موفقیت در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته 

 هایبدین منظور، همزمان با بارگذاری مخزن تحت فشار، سیگنالگیرد. مورد بررسی قرار می Iنوع  CNGزن اآن در بازرسی مخ

های آنالیز سیگنال مطالعه گردیدند. نتایج بدست آمده نشان دادند که آکوستیک امیشن آن ثبت شده و سپس با استفاده از روش

 هایع مکانیزمانوا و تفکیک های مخزن تحت فشار را دارد، بلکه قابلیت تشخیصآکوستیک امیشن نه تنها توانایی شناسایی خرابی

 مورد استفاده قرار گیرد. CNGتواند به عنوان روشی موثر برای بازرسی مخازن بنابراین می باشد وخرابی را نیز دارا می
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 مقدمه -1

کنند در استفاده می CNGتعداد خودروهایی که از سوخت 

ترین یکی از حساس گیری داشته است.یک دهه اخیر رشد چشم

باشد کهه  آنها می CNG مخازن ذخیرهخودروها این های قسمت

به خاطر مباحث مرتبط بها ایمنهی وسهیله نقلیهه و سرنشهینان آن      

  CNGبهها اینکههه مخههازن  ای بههدان گههردد.بایسههتی توجههه ویهه ه

های ابتدایی مورد استفاده واقع نسبت به آنچه که در سالامروزی 

 بحهث ، با ایهن حهال،   اندطرز قابل توجهی تکامل یافته شد، بهمی

یکی از ملزومات اساسی کاربرد همچنان مخازن بازرسی این نوع 

ی با توجه به استاندارد مله باشد. به عنوان مثال، در ایران ها میآن

سهوز، سیسهتم ذخیهره     CNGموجود برای مخازن خودروههای  

ازرسهی  سهازمان ب یهک  سوخت خودروهای گازسوز باید توسهط  

مهورد  ماهه  63ی زمانی حداکثر ک دورهواجد شرایط در ی کننده

بسته به شرایط کشهور و بها   . در عین حال، [1] بازرسی قرار گیرد

توانهد مهورد   می های مکرر نیزتأیید مرجع قانونی، انجام بازرسی

 .[2] نیاز باشد

ههای رایهج   ههای متنهوعی از آزمهون   روش در حال حاضهر، 

 آکوستیک امیشناستفاده از با  Iنوع  CNGوضعیت مخزن نیتورینگ ام
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