بسم اهلل الرحمن الرحیم
هَتَر استزلیٌگ عزاحی ٍ ساخت تَسظ هٌْذس اسواعیل شفیع سادُ ٍ گزٍّی اس داًشجَیاى گزٍُ کشتی ساسی
داًشگاُ دریاًَردی ٍ علَم دریایی چاتْار
مشخصات و کاربرد موتور استرلینگ:
هَتَر استزلیٌگ یکى اس سیستن ّاى تَلیذ قذرت تزٍى سَس هیتاشذ .ایي هَتَر تِ دلیل ایٌکِ هحفظِ احتزاق آى در تیزٍى اس سیستن
قزار دارد ،اس سادگى تسیار در ساخت ٍ درعیي حال تاسدُ تاالتز اس هَتَر ّای درٍى سَس تزخَردار است.
در هَتَرّاى تزٍى سَس هحفظِ احتزاق در تیزٍى سیستن قزار دارد ٍ سیالى کِ تحت هزاحل هختلف کار را تزاى ها اًجام هیدّذ ،درٍى
هسیز هشخص ٍ تستِاى جزیاى دارد .هکاًیشم کارى هَتَرّاى استزلیٌگ تِ ایي صَرت است کِ سیال عاهل کِ غالثا َّا است ،درٍى
سیلٌذر گزم کِ تزرٍى آتش قزار دارد داغ هیشَد .ایي حزارت ،دهاى َّا را تاال تزدُ ٍ هَجة اًثساط آى هیگزدد .لذا پیستَى َّاى گزم
را تِ تیزٍى راًذُ ٍ ضوي افشایش حجن ،هقذار قاتل هالحظِ اى اس َّاى داغ ٍارد سیلٌذر سزد هیشَد .در سیلٌذر سزد ًیش اتتذا تِ دلیل
افشایش دها ٍ حجن ،پیستَى تِ تیزٍى راًذُ هیشَد .سپس تِ دلیل تواس َّاى داغ تا تذًِ ى سیلٌذر سزدَّ ،ا هتزاکن شذُ ٍ سزد
هیشَد .لذا پیستَى سزد تِ داخل آهذُ ٍ َّاى سزد را تِ درٍى هحفظِ ى گزم هیزاًذ ٍ دٍتارُ هزاحل تاال تکزار هیگزدد ٍ هَتَر تِ
حزکت هى افتذ .تِ دلیل تزٍى سَس تَدى ایي هَتَر ّا ،سَخت آًْا ّزچیشى هیتَاًذ تاشذ .اس چَب ٍ فضَالت حیَاًات گزفتِ تا سَخت
ّاى فسیلى کِ ایي هَارد جشء هشیت ّاى اصلى هَتَر استزلیٌگ هیثاشذ .

ساخت:
هَتَر استزلیٌگ ساختِ شذُّ،واًگًَِ کِ قثال ًیش گفتِ شذ ،ساختواى سادُ ای دارد ٍ تِ ّویي دلیل،درساخت آى اس هَاد دٍر
ریختٌی استفادُ شذُ است .تزاى ساخت سیلٌذر گزم،اس قَعى ّاى آلَهیٌیَهى ًَشاتِ،تزاى پیستَى گزم اس یک قغعِ تادکٌک ،تزاى
پیستَى سزد اس یک تکِ سین ظزفشَیى ٍ تزاى تاهیي سزدى سلیٌذر سزد ،اس یک عذد قَعى کٌسزٍ تي استفادُ شذُ استّ .وچٌیي
تزاى ساخت هیل لٌگ ٍ دستِ شاتَى ّا اس سین هفتَل ،تزاى پایِ ى حزارت اس قَعى رب ٍ تزاى ًگْذاشتي هیل لٌگ،اس یک قَعى
ًَشاتِ کوک گزفتِ این.

