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WP 2 – สรุปการอบรม
ประวัติย่อผู้นาเสนอ











Adjunct professor at the Royal Melbourne University of Technology, Australia (since
February 2013)
Head of Institute "Applied Thermodynamics and Combustion Technology" at FH
Aachen (since 1998)
Head of Institute "Thermal Power and Heat Engines and Vehicle Mechanics" at the
FH Aachen (1993 to 1998)
FH Aachen: External lecturer in the field of internal combustion engines (1985 to
1993)
RWTH Aachen University: Lecturer in the field of energy technology and internal
combustion engines (1984 to 1989)
Ph.D. (1992): Thesis title “Effect of cylinder design on the tribological properties of
water-cooled four-stroke internal combustion engines”, academic teaching adviser
Prof. Dr. Franz Pischinger
Academic study: Semester abroad at the University of Las Vegas, Solar Energy
Systems Engineering (1984)
Academic study: Dipl.-Ing. Mechanical Engineering “Process Engineering” at the
RWTH Aachen (1979 to 1984)

Thomas F. Esch
Dean of Finance
Head of Master Course International
Automotive Engineering

WP 2 – สรุปการอบรม
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ






Consulting service to various companies, director of the “Competence Center for Electromagnetic Valve Train
Systems”, senior project management, attestation engagements, seminar manager (since 1994)
FEV Aachen: Various positions from group leader "Tribology" (1989 to 1990), assistant to the business head
"Design and Development" (1990 to 1991) to the department head for "Engine Mechanics" (1991 to 1993)
Institute for Applied Thermodynamics at RWTH Aachen University and FEV Aachen: Researcher and project
engineer in the field of combustion engineering of ICE (1985 to 1989)
Desert Research Institute, Boulder City (Nevada, USA): Research engineer in the field of latent heat storage
technologies (1984 to 1985)

่ ร ับการเผยแพร่และกิจกรรมด้านการศึกษา
ผลงานวิจย
ั ทีได้






่
มีผลงานวิจยั ตีพม
ิ พ ์เผยแพร่และนาเสนอมากกว่า 130 เรือง
มีรายงาน R&D ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 150 โครงการ
้
มีสท
ิ ธิบต
ั รทังระดั
บชาติและนานาชาติและสิทธิบต
ั รทีได ้สมัคร 52 ผลงาน
้
เป็ นผูก้ อ
่ ตังและเป็
นบรรณาธิการซีรีส่ ์หนังสือ“ Applied Thermodynamics" (จานวน 9 ฉบับ)
เป็ นผูใ้ ห ้ทุนร่วมและเป็ นผูแ้ ต่งร่วมหนังสือทางเทคนิ ค "Light and Heavy Duty Truck Technology"

WP 2 – สรุปการอบรม
Lectures at Aachen University of Applied Sciences (Institute of Applied Thermodynamics
and Combustion Technology)
การศึกษาระดับปริญญาตรี:
 Fundamentals of Thermodynamics (Ba – 3. Semester)
 Vehicle Dynamics (Longitudinal !) (Ba – 4. Semester)
 Internal Combustion Engines (Ba – 5. Semester)
 Combustion Technology (Ba – 6. Semester)
 Space Propulsion Systems (Ba – 6. Semester)
ระดับบัณฑิตศึกษา:
 Environmental Effects of Vehicle Powertrains (Ma – 1. Semester)

WP 2 – สรุปการอบรม
Lectures at Aachen University of Applied Sciences (Institute of Applied Thermodynamics and
Combustion Technology)
By External Lecturers:
 Patent Law for Engineers (Ba – 6. Semester)
 General Management of Automotive Suppliers (Ma – 1. Semester)
 Global Automotive Homologation and Mass Production Release (Ma – 2. Semester)
General Competencies by External Lecturers:
 Project Management (Ba – 1. Semester)
 Rhetoric for Engineers (Ba – 1. Semester)
 Leadership and Decision Making (Ba – 2. Semester)

WP 2 – ภาพรวมการอบรม
 ช่วงที่ 1: บทนาและภาพรวมของเทคโนโลยีเครื่องยนต์สนั ดาปภายใน
 ช่วงที่ 1: เทอร์โมไดนามิกส์ของเครื่องยนต์สนั ดาปภายใน
 ช่วงที่ 2: คุณลักษณะของเครื่องยนต์สนั ดาปภายในและรูปแบบผสมผสาน
 ช่วงที่ 2: เครื่องยนต์สนั ดาปภายในแบบแลกเปลี่ยนก๊าซและการเพิ่มสมรรถนะ
เนือ้ หาการสัมมนา (ระดับวิชาการ) มุ่งเป้าไปที่นกั เรียนเมื่อสิน้ สุดการศึกษาระดับปริญญาตรี
และวิทยากรมืออาชีพ/ผูจ้ ดั การหลักสูตรการศึกษาด้านยานยนต์

WP 2 – ยอดขายยานยนต์ เบาทั่วโลก


ในปี 2560 มีการขายรถยนต์ขนาดเล็กจานวน 90 ล้านคันทัว่ โลก เพิ่มขึ้นเป็ น 118 ล้านคันภายในปี 2573



ภูมิภาคยานยนต์หลักสามแห่ง ได้แก่ ยุโรป สหรัฐอเมริ กา และจีน คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์
ของตลาดโลก ระหว่างปี 2017 ถึง 2030 ยอดขายรถยนต์มีแนวโน้มที่จะคงที่ในยุโรปและสหรัฐอเมริ กา



สาหรับจีนและประเทศอื่นๆ ทัว่ โลก คาดการณ์วา่ ยอดขายประจาปี จะเติบโตระหว่าง 1.5% ถึง 4% ยอดขาย
ของระบบส่ งกาลังที่ใช้เครื่ องยนต์สนั ดาป (รวมถึงระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบไฮบริ ด) คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
ตลอดปี 2568 เป็ นสู งสุ ดประมาณ 100 ล้านหน่วย ซึ่งเพิ่มขึ้น 12 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปี 2560

WP 2 – ยอดขายยานยนต์ เบาทั่วโลก


ในสถานการณ์พ้นื ฐาน คาดว่ายอดขายเครื่ องยนต์สนั ดาปจะสู งขึ้นระหว่างปี 2568 ถึง 2573 ก่อนที่จะลดลงในระยะยาว



ยอดขายของระบบส่ งกาลังคาดว่าจะเพิม่ ขึ้นอย่างมากถึง 20 ล้านหน่วยภายในปี 2573



ซึ่งรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ เกือบทั้งหมด ในขณะที่ระบบขับเคลื่อนที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงเจาะตลาดในวงกว้างนั้น
คาดว่าจะมีเฉพาะช่วงหลังปี 2573 เท่านั้น



ในยุโรป สหรัฐอเมริ กา และจีน การเปลี่ยนจากระบบส่ งกาลังแบบธรรมดาเป็ นระบบส่ งกาลังจะเกิดขึ้นเร็ วกว่าในตลาดที่
ยังไม่เติบโตเต็มที่ ด้วยเหตุน้ ี จานวนเครื่ องยนต์สนั ดาปภายในที่จาหน่ายในตลาดทั้งสามนี้ในปี 2573 คาดว่าจะต่ากว่า
ยอดขายในปี 2559 ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ระบบขับเคลื่อนไฮบริ ด (รวมถึงระบบไฮบริ ดแบบอ่อนพร้อมเทคโนโลยี
48V) คาดว่าจะมียอดขายประมาณ 56 เปอร์ เซ็นต์ในปี 2573

WP 2 – ยอดขายยานยนต์ เบาทั่วโลก
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WP 2 – ปริมาณการขายทั่วโลกที่คาดหวังในปี 2573


การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยียงั ส่ งผลกระทบต่อส่ วนประกอบอื่นๆ ของระบบส่ งกาลัง จานวนกระบอกสู บโดยเฉลี่ย
ลดลง 8 เปอร์เซ็นต์จาก 4.3 เป็ น 4.0 เนื่องจากมีแนวโน้มอย่างต่อเนื่องต่อเครื่ องยนต์เทอร์โบชาร์จสามและสี่ สูบ



ในบรรดาภูมิภาคยานยนต์หลักสามแห่ง อัตราการเปลี่ยนแปลงไปสู่ ระบบส่ งกาลังไฟฟ้านั้นแตกต่างกันไป



ในยุโรป คาดการณ์วา่ ในปี 2030 รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ จะมีส่วนแบ่งร้อยละ 21 ปัจจัยขับเคลื่อนหลักสาหรับการ
พัฒนานี้คือการควบคุมการปล่อย CO2 สาหรับรถยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ ซึ่งผูผ้ ลิตรถยนต์ทุกรายต้องปฏิบตั ิตามเป็ น
รายบุคคล



นอกจากนี้ การปฏิเสธรถยนต์ที่ใช้เครื่ องยนต์สนั ดาปยังเพิ่มขึ้นในบางส่ วนของสังคม และการยอมรับของ e-mobility ก็
เพิ่มขึ้น

WP 2 – ปริมาณการขายทั่วโลกที่คาดหวังในปี 2573


การลงทุนที่คาดหวังในโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จและการเปิ ดตัวพอร์ตโฟลิโอรถยนต์ไฟฟ้าโดยผูผ้ ลิตหลายรายมี
แนวโน้มที่จะอานวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลง สาหรับตลาดสหรัฐฯ คาดว่าส่ วนแบ่งการขายรถยนต์ไฟฟ้าจะ
ลดลง (9% ในปี 2573) ในปี 2573 เมื่อเทียบกับยุโรป กฎระเบียบการปล่อย CO2 ของสหรัฐฯ จะเข้มงวดน้อยกว่า



นอกจากนี้ รถยนต์ไฟฟ้าไม่เหมาะสาหรับลูกค้าทัว่ ไปในสหรัฐฯ ซึ่งชอบรถยนต์ขนาดใหญ่กว่าและขับในระยะทางไกล
กว่าเมื่อเทียบกับยุโรป อย่างไรก็ตาม ในบางภูมิภาคของสหรัฐอเมริ กา โดยเฉพาะบริ เวณชายฝั่งทะเล คาดว่าส่ วนแบ่ง
การตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าจะสู งขึ้น ในประเทศจีน คาดว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะมีส่วนแบ่งสู งถึง 29 เปอร์เซ็นต์ในปี 2030



ตัวขับเคลื่อนหลักสาหรับการเจาะตลาดที่สูงคือโปรแกรมการกากับดูแลที่หลากหลายซึ่งผลักดันยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า
เช่น เป้าหมายการประหยัดเชื้อเพลิง โควตาการขายรถยนต์ไฟฟ้า ("เป้าหมายเครดิต NEV") และข้อดีสาหรับรถยนต์ไฟฟ้า
ในการมอบหมายป้ายทะเบียน

WP 2 – ปริมาณการขายทั่วโลกที่คาดหวังในปี 2573
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WP 2 – มะละกา ช่ วงที่ 1

 บทนาและภาพรวมของเทคโนโลยี ICE (30 นาที)

WP 2 - เยอรมนี: มองย้ อนกลับไป
 กันยายน 2015: EPA พบว่าเครื่องยนต์ดีเซล TDI เปิ ดใช้งานการควบคุมการปล่อยมลพิษเฉพาะในระหว่างการทดสอบการปล่อยมลพิษใน
ห้องปฏิบตั ิการ
 ผลผลิตเป็ นไปตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาในระหว่างการทดสอบด้านกฎระเบียบ แต่ NO มากกว่าถึง 40 เท่าในการขับขี่ในโลกแห่งความ
เป็ นจริง
 หน่วยงานกากับดูแลในหลายประเทศเริม่ สอบสวน Volkswagen
 ราคาหุน้ ตกในมูลค่าหนึ่งในสาม
 Martin Winterkorn CEO ของ VW Group ลาออก

 เมษายน 2016: Volkswagen ประกาศแผนการที่จะใช้จ่ายเงิน 16.2 พันล้านยูโรเพื่อแก้ไขปั ญหาการปล่อยมลพิษ
 มกราคม 2017: Volkswagen สารภาพความผิดทางอาญา
 เมษายน 2017: ผูพ้ ิพากษาของรัฐบาลกลางสหรัฐสั่งให้ Volkswagen จ่ายค่าปรับทางอาญา 2.8 พันล้านดอลลาร์
 3 พฤษภาคม 2018: Winterkorn ถูกตัง้ ข้อหาในสหรัฐอเมริกาด้วยการฉ้อโกงและการสมรูร้ ว่ มคิด

DieselGate – ข่าวด้านมืดเกี่ยวกับก๊าซไอเสี ย

Defeat Device
 Defeat Device เป็ นการจัดการประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็ นฟังก์ชนั ภายในหน่วยควบคุมที่แม่นยายิง่ ขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลง
หรื อปรับแต่งระบบ ส่วนหนึ่ง หรื อฟังก์ชนั ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยไอเสี ย
 คาจากัดความที่คล้ายกันแต่แตกต่างกันระหว่างกฎหมายของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริ กา
> เหตุผลหนึ่งสาหรับความรับผิดและสัมปทานที่แตกต่างกันของVW
 ความแตกต่างไม่มากก็นอ้ ยเกี่ยวกับข้อยกเว้นของการห้ามของอุปกรณ์กาจัดดังกล่าว
> คาจากัดความของสหภาพยุโรปมีหอ้ งการตีความขนาดใหญ่
> “การป้องกันส่วนประกอบ”
 มาตรา 2 (10) และมาตรา 5 (2) ของระเบียบสหภาพยุโรป 715/2007
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DieselGate – ข่าวด้านมืดเกี่ยวกับก๊าซไอเสี ย

Defeat Device ในเรื่ องอื้อฉาวเกี่ยวกับก๊าซไอเสี ยดีเซล
 โฟล์คสวาเก้นโกงโดยปิ ดการใช้งานระบบลด NOx
> การเปลี่ยนไปใช้แบบจาลองการสอบเทียบพื้นฐาน (ตัวเร่ งปฏิกิริยา SCR)
> การปิ ดใช้งานเหตุการณ์ DeNOx (LNT)
 สาหรับการจัดการจาเป็ นต้องมีการตรวจจับวงจร
> การทดสอบการปล่อยก๊าซจะทาบนไดนาโมมิเตอร์ภายใต้สภาวะที่กาหนดไว้ล่วงหน้า

> NEDC (EU), FTP 75 (US)
 โครงสร้างซอฟต์แวร์ วิธีการใช้งานโดย VW สาหรับการจัดการระบบ SCR จะแสดงในสไลด์ถดั ไป
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Defeat Device ในเรื่ องอื้อฉาวเกี่ยวกับก๊าซไอเสี ยดีเซล
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Defeat Device ในเรื่ องอื้อฉาวเกี่ยวกับก๊าซไอเสี ยดีเซล
โมเดลสาหรับ SCR ทั่วไป:
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Defeat Device ในเรื่ องอื้อฉาวเกี่ยวกับก๊าซไอเสี ยดีเซล
โมเดล SCR ทางเลือก:
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Defeat Device ในเรื่ องอื้อฉาวเกี่ยวกับก๊าซไอเสี ยดีเซล
โมเดลการเลือก:
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Defeat Device ในเรื่ องอื้อฉาวเกี่ยวกับก๊าซไอเสี ยดีเซล
สภาพการปลดล็อค:

Own material
Creative Commons (CC)
 Content allowed for educational purposes
License / written approval of the owner
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DieselGate – ข่าวด้านมืดเกี่ยวกับก๊าซไอเสี ย

Defeat Device ในเรื่ องอื้อฉาวเกี่ยวกับก๊าซไอเสี ยดีเซล

Own material
Creative Commons (CC)
 Content allowed for educational purposes
License / written approval of the owner

NEDC

Thresholds
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DieselGate – ข่าวด้านมืดเกี่ยวกับก๊าซไอเสี ย

Defeat Device ในเรื่ องอื้อฉาวเกี่ยวกับก๊าซไอเสี ยดีเซล

Deactivation of
regular model
Own material
Creative Commons (CC)
 Content allowed for educational purposes
License / written approval of the owner

NEDC
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DieselGate – ข่าวด้านมืดเกี่ยวกับก๊าซไอเสี ย

Defeat Device ในเรื่ องอื้อฉาวเกี่ยวกับก๊าซไอเสี ยดีเซล

Dosing strategy

Own material
Creative Commons (CC)
 Content allowed for educational purposes
License / written approval of the owner

0%

20%
No dosing

40%
Regular model active

60%

80%

100%

Alternative model active

 ภายใต้สภาพการขับขี่จริ ง รุ่ น SCR ปกติจะถูกเลือกเพียง 5% ของเวลาทั้งหมด

 ในช่วงเวลาอื่นๆ การแปลง NOx ที่ลดลงหรื อแทบไม่มีเลย
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DieselGate – ข่าวด้านมืดเกี่ยวกับก๊าซไอเสี ย

บันทึกช่วยจา
 เรื่ องอื้อฉาวเกี่ยวกับก๊าซไอเสี ยของดีเซลมีรากฐานมาจากข้อกล่าวหาที่หน่วยงานคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม (EPA) มีต่อโฟล์คสวาเกนในปี 2558
ซึ่งพวกเขาฟ้อง VW ให้โกงในการทดสอบการปล่อยมลพิษโดยใช้อุปกรณ์ที่เรี ยกว่า Defeat Device
 ทัว่ โลกมีรถยนต์มากกว่า 11 ล้านคันและอย่างน้อย 2.5 ล้านคันในเยอรมนีมีส่วนเกี่ยวข้อง ยานพาหนะทั้งหมดเหล่านี้ติดตั้งเครื่ องยนต์ดีเซล
EA 189 ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็ นเครื่ องยนต์ขนาด 1.6 และ 2.0 ลิตร
 Defeat Device คือการวัดที่นาไปใช้กบั หน่วยควบคุม เช่น ECU โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรื อปิ ดใช้งานฟังก์ชนั
ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยไอเสี ย

 Defeat Device มีขอ้ บกพร่ องถูกนามาใช้ภายในเรื่ องอื้อฉาวก๊าซไอเสี ยดีเซลสาหรับการปิ ดใช้งานหรื ออย่างน้อยก็ลดประสิ ทธิภาพของ
ระบบลดไนโตรเจนออกไซด์ (การเพิ่มขึ้นของไนโตรเจนออกไซด์)
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DieselGate – ข่าวด้านมืดเกี่ยวกับก๊าซไอเสี ย

บันทึกช่วยจา
 สาหรับ Defeat devices วิธีใช้งานโดย Volkswagen (การจัดการ SCR) จาเป็ นต้องมีการตรวจจับวงจร
 แรงจูงใจในการโกงในกรณี น้ ีกว้าง แต่ส่วนใหญ่อธิบายได้ดว้ ยการลดความพยายามในการสอบเทียบ การลดการใช้เชื้อเพลิงและการสิ้นเปลือง
AdBlue และการรักษาผลประโยชน์ของเครื่ องยนต์ดีเซล
 มีเพียงตัวอย่างบางส่วนของ Defeat devices เท่านั้นคือการปิ ดใช้งานระบบ EGR ในหน้าต่างอุณหภูมิพิเศษ การจัดการตัวเร่ ง
ปฏิกิริยา LNT ผ่านการยับยั้งเหตุการณ์ DeNOx หรื อการลดการจ่าย AdBlue ในกรณี ของตัวเร่ งปฏิกิริยา SCR
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DieselGate – ข่าวด้านมืดเกี่ยวกับก๊าซไอเสี ย
.บันทึกช่วยจา

 นัน่ หมายความว่า ฟังก์ชนั บน ECU อย่าง VW เรี ยกมันว่า "Acoustic function" จะตรวจจับระยะทาง
ที่ขบั ตามเวลาและประเมินว่ารถกาลังขับรอบการทดสอบ เช่น NEDC ภายในการทดสอบการปล่อยมลพิษหรื อไม่
 หากการตรวจจับวัฏจักรให้ค่า "จริ ง" ระบบจะเลือกกลยุทธ์การปล่อยมลพิษที่เหมาะสมที่สุด และหากผลลัพธ์เป็ นค่า
"เท็จ" กลยุทธ์ทางเลือกพื้นฐานจะเปิ ดใช้งาน
 การสอบสวนของผูม้ ีอานาจในเยอรมนีเกี่ยวกับ Dieselgate เปิ ดเผยถึงข้อสงสัยที่เสนอว่า Volkswagen
ไม่ได้เป็ นผูผ้ ลิตรถยนต์เพียงรายเดียวที่ควบคุมผลการทดสอบการปล่อยมลพิษและปล่อยมลพิษออกมามากกว่าที่กฎหมาย
กาหนด
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WP 2 - เยอรมนี: Dieselgate Scandal
 ผลของเรื่องอือ้ ฉาวก๊าซไอเสียดีเซลที่สมบูรณ์นนั้ สร้างความเสียหายอย่างมากต่อโฟล์คสวาเกนและตัวเครื่อง
ยนต์ดีเซลเอง
 เรื่องที่เกิดขึน้ สร้างความตระหนักรู ข้ องประชาชนในระดับสูงสุดเกี่ยวกับระดับมลพิษที่ปล่อยออกมาจาก
รถยนต์ท่ีขบั เคลื่อนด้วยดีเซลทัง้ หมดที่ต่ากว่า EURO 6d โดยเฉพาะในเยอรมนีและสหรัฐอเมริกา

WP 2 - อนาคตของเครื่ องยนต์ สันดาป


การอภิปรายในปี 2560 ในประเทศเยอรมนี ซ่ ึ งรวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์เครื่ องยนต์ดีเซลอย่างเด่นชัดและ
ถูกต้องบางส่ วนได้พฒั นาโมเมนตัมของตัวเอง

 การอภิปรายจบลงด้ วยการห้ าม ICE ในยานยนต์



ด้วยเหตุผลนี้ “Wissenschaftliche Gesellschaft für Kraftfahrzeug- und Motorentechnik” (สมาคม
วิทยาศาสตร์ยานยนต์และเทคโนโลยี ICE =WKM) ได้จดั ทาแถลงการณ์หลักสามประการเกี่ยวกับเหตุการณ์
เหล่านี้ และเกี่ยวกับอนาคตของเครื่ องยนต์สันดาปภายใน ซึ่ งกาหนดขึ้นบนพื้นฐาน ของสถานะของความรู ้
ทางวิทยาศาสตร์

WP 2 - แถลงการณ์ หลักของ ICE WKM
a.

b.

เครื่ องยนต์สันดาปภายในเป็ นเครื่ องยนต์ของการเคลื่อนที่ การจราจรของสิ นค้า และเครื่ องจักรเคลื่อนที่
บทบาทนี้เสริ มแต่ไม่ได้ถูกแทนที่ดว้ ยไดรฟ์ ไฟฟ้า การพัฒนาระบบขับเคลื่อนเพิ่มเติมแบบเปิ ดเทคโนโลยี
เป็ นข้อกาหนดเบื้องต้นสาหรับนโยบายสภาพภูมิอากาศที่ประสบความสาเร็ จในสังคมที่เจริ ญรุ่ งเรื อง การ
แบนมีผลตรงกันข้าม
เนื่ องจากการมีส่วนร่ วมของเครื่ องยนต์สันดาปต่ามาก ปั ญหาของการปล่อยมลพิษและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
immissions
จะไม่เป็ นข้อโต้แย้งกับเครื่ องยนต์ดีเซลหรื อเบนซิ นในอนาคต! สถานะปั จจุ บนั ของ
เทคโนโลยีทาให้แน่ใจแล้วว่าค่าจากัดการปล่อยมลพิษสามารถปฏิบตั ิตามได้โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น จุดอ่อนที่
ระบุใ นการหวนกลับไม่เกี่ ยวข้องกับอนาคตอี ก ต่อไป บนพื้ นฐานของการวิจยั อย่างเข้มข้น สามารถ
นาเสนอไดรฟ์ เครื่ องยนต์สนั ดาปที่เป็ นกลางต่อสิ่ งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์
[2]

WP 2 - แถลงการณ์ หลักของ ICE WKM
c.

ข้อได้เปรี ยบเฉพาะของเครื่ องยนต์สันดาปภายในอยูท่ ี่การใช้เชื้ อเพลิงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยืดหยุ่น
โดยมี ความหนาแน่ นของพลังงานสู งและตัวเลื อกการจัดเก็บและการกระจายที่ดีเยี่ยม ด้วยคุณสมบัติ
พื้นฐานนี้ เครื่ องยนต์สันดาปได้คิดค้นตัวเองขึ้นมาใหม่อย่างต่อเนื่ อง และเมื่อพิจารณาถึงระบบโดยรวม
แล้ว จะทาให้การปล่อย CO2 ต่ากว่าเทคโนโลยีทางเลือกอื่น ศักยภาพที่จะสามารถใช้เชื้ อเพลิงที่ไม่ใช่
ฟอสซิ ลได้อย่างยืดหยุน่ และด้วยเหตุน้ ี เชื้อเพลิงที่เป็ นกลาง CO2 จึงเป็ นการรับประกันเพิ่มเติมสาหรับ
เทคโนโลยีในอนาคตที่ยงั่ ยืนในระยะยาว

[2]

WP 2 - พรรคการเมืองในเยอรมนีเกีย่ วกับอนาคต ICE
่
เพิมความแข็
งแกร่ง
ให ้กับการคมนาคม
สาธารณะ,
Linke

ในปี 2030 รถใหม่ทก
ุ
คันควรปลอดมลพิษ,
Die Grünen

เปิ ดความคิดให ้กับเทคโนโลยีวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมแทน
การห ้าม,
CDU

การห ้ามขับรถเป็ น
่
นโยบายของเมือวาน,
FDP

Yes, to
diesel,
AfD

ดีเซลมีอนาคต
้ ่
โดยเฉพาะในพืนที
ชนบท,
CSU

WP 2 - ห้ ามขายรถยนต์ ใหม่ ที่มีเครื่ องยนต์ ดเี ซลหรื อเบนซินใน
ยุโรป
ประกาศให้ทราบ

่
เริมใช้

เดนมาร ์ก
่ั
ฝรงเศส

2019

2030

2017

2040

ไอซ ์แลนด ์

2018

2030

ไอร ์แลนด ์

2018

2030

เนเธอร ์แลนด ์

2017

2030

นอร ์เวย ์

2017

2025

สหราชอาณาจักร

2017

2040 – อิงแลนด ์, เวลล ์, ไอร ์แลนด ์เหนื อ
2032 – สก็อตแลนด ์

สวีเดน

2018

2030

ประเทศ

Own material
Creative Commons (CC)
 Content allowed for educational purposes
License / written approval of the owner
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WP 2 - จานวนพนักงานโดยเฉลีย่ ต่ อปี ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ของ
เยอรมันใน 1,000
495

420

415

411

281

2006

284

2007

406

299

2008

405

398

285

2009

275

2010

284

2011

447

434

420

292

486

480

471

291

2012

2013

Car manufacturers

Suppliers

295

2014

301

2015

303

2016

305

2017

311

2018

Own material
Creative Commons (CC)
 Content allowed for educational purposes
License / written approval of the owner

[4]

WP 2 – ภาพรวมการฝึ กอบรม

 ถาม-ตอบ, อภิปราย ช่วงที่ 1

WP 2 – มะละกา ช่ วงที่ 1

 บทนาและภาพรวมของเทคโนโลยี ICE (10 นาที)

WP 2 – การศึกษาระบบเครื่ องยนต์ สันดาปภายใน
1. วิธีการของวัฎจักรทางาน
n
แบบปิ ด (สันดาปภายนอก)
n
แบบเปิ ด (สันดาปภายใน)
2. กระบวนการสันดาป
n
ต่อเนื่อง
n
เป็ นระยะ
3. วิธีการของการแลกเปลี่ยนก๊าซ
n
4-สโตรก
n
2-สโตรก
4. ระดับความดันชาร์จ (กระบวนการแบบเปิ ด!)
n
เครื่องยนต์ด้วยธรรมชาติ
n
เครื่องยนต์แบบเร่ง
5. เวลาในการสร้างส่วนผสม
n
การบีบอัดอากาศ
n
การบีบอัดส่วนผสม

6. ตาแหน่งสร้างส่วนผสม
n
สร้างส่วนผสมภายใน
n
สร้างส่วนผสมภายนอก
7. วิธีการควบคุมกาลัง
n
ควบคุมปริมาณ
n
ควบคุมคุณภาพ
8. วิธีการจุดไฟ
n
จุดไฟแบบสปาร์ค (เครื่องยนต์แก๊ซโซลีน)
n
จุดไฟแบบบีบอัด (เครื่องยนต์ดเี ซล)

WP 2 – วงจรการทางานแบบ 4 สโตรก
p
pz
p

TDC

BDC
TDC

pz

BDC

TDC
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a

pu
E
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EVC
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360
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I
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0 I
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Own material
Creative Commons (CC)
 Content allowed for educational purposes
License / written approval of the owner

WP 2 – วงจรการทางานแบบ 2 สโตรก

p
TDC

BDC

pz

p

pz
BDC
EPO
pu
VC

VH

pu

IPO

EPC IPC

0

TDC
180

BDC
360

TDC

BDC

540 °CA 720

a

V
Own material
Creative Commons (CC)
 Content allowed for educational purposes
License / written approval of the owner

WP 2 – คุณสมบัตขิ องกระบวนการเครื่ องยนต์
เครื่องยนต์ดเี ซล

เครื่องยนต์แก๊ซโซลีน
(แบบดัง้ เดิม)

การบีบอัด

11 ผสมก๊าซ

สภาพสารผสมชาร์จ
2

Own material
Creative Commons (CC)
 Content allowed for educational purposes
License / written approval of the owner

เป็ นเนือ้ เดียวกัน

aa อากาศ

bb ไม่เป็ นเนือ้ เดียวกัน

การบีบอัด

การจุดไฟ

33 สปาร์ค

c

การควบคุมโหลด

44 เชือ้ เพลิงและกระแสอากาศ

dd กระแสเชือ้ เพลิง

WP 2 – ข้ อกาหนดสาหรับระบบส่ งกาลัง / แรงจูงใจ
สาหรับผู้โดยสาร
ลูกค้าใช้งาน

ความต้องการ/กฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม

ความพอใจในการขับขี่
 ราคารถและการใช้งานต่า
 คุณภาพ/ความน่าเชื่อถือ
 ความสะดวกสบาย





สเปคของกาลังและทอร์คสูง

กะทัดรัด,
นา้ หนักเบา
ต้นทุนการผลิตต่า

ทนทาน

การปล่อยก๊าซ (ภูมิภาค/โลก)
 การปล่อยก๊าซ CO2 (ปรากฏการณ์เรือนกระจก)
 การรีไซเคิล
 การอนุรักษ์ทรัพยากร

ใช้เชือ้ เพลิงต่า
การปล่อยก๊าซ CO2 และมลพิษต่า
เสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน
ต่า
ใช้เวลาพัฒนาสั้น

WP 2 – มะละกา ช่ วงที่ 1

 เทอร์โมไดนามิกของ ICE (30 นาที)

WP 2 – การแปลงพลังงานใน ICE
พลังงานเชือ้ เพลิง
ความสูญเสียเนื่องจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์
การสันดาป
กระบวนการทางาน

Piston
work

พลังงานที่ไอเสียออกทางเคมี

ความสูญเสียเนื่องจาก
กระบวนการความดันสูง

ไอเสียและการหล่อเย็น
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Engine
mechanics

Clutch work

Gas exchange work

Friction work

WP 2 - สมมติฐานวัฏจักรการทางาน
 การบีบอัดและการขยายตัวของอะเดียแบติก
 การเผาไหม้ถกู แทนที่ดว้ ยการจ่ายความร้อน
 การแลกเปลี่ยนก๊าซถูกแทนที่ดว้ ยการลดความร้อน

 ของเหลวที่เป็ นเนือ้ เดียวกัน
 ไม่มีการย้อนกลับ
WKA w KA
η th=
=
QB
qB

p

T
wKA

qA
ηth = 1 qB

qA
v

wKA
qB
s

WP 2 - สมมติฐานของวัฏจักรอุณหพลศาสตร์
 การเผาไหม้ภายในถูกแทนที่ดว้ ยการเติมความร้อนภายนอก qB
 กระบวนการแลกเปลี่ยนก๊าซจะถูกแทนที่ดว้ ยการคายความร้อนภายนอก qA

 องค์ประกอบของแก๊สยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในระหว่างรอบการทางาน
 มวลของของไหลทางานยังคงไม่เปลี่ยนแปลงตลอดกระบวนการ
 ความจุความร้อนจาเพาะไม่ขนึ ้ กับสถานะของก๊าซ

WP 2 - รอบเครื่ องยนต์ ปริมาตรคงทีใ่ นแผนภาพ T-S
และ p-V
p

pmax

2P 3S

T

3

v2V
pmax
3
v2S

2S

v2P
2V

2P
2S
2V

4
4A
4J

pAmb
v2P v2S v2V
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1

5A

v1

v4A

วัฎจักรปริมาตรคงที่
12V
2V 3
3 4
4 1

Isentropic compression
Isochoric heat supply
Isentropic expansion
Isochoric heat derivation

3S

v4J

v1

v

4
4A

1

v1A

1A v4J

1-2V-3-4-1 Cycle work:

4J

pAmb

s

WP 2 - ประสิ ทธิภาพเชิงความร้ อนของรอบเครื่ องยนต์ ที่
มีปริมาตรคงที่
th  1 

qA
qB

th,v  1 

c v  T4  T1
c v  T3  T2 

κ 1  1

T

T1 4  1
 T1

 1
T

T2  3  1
 T2


 1

κ 1

T
2   v3  V3 T4
T11  vv
2
   v     V 
T
T22  v 1 1
 v 4  4 T3
κ 1

T1 T1  1
v 2 V2 


1
th,v 1 
 th,v
 1    V 
T
1
T 2
v
2

th,v  1 



1

1
  1




 1

T4
T3

WP 2 - ประสิ ทธิภาพเชิงความร้ อนของรอบเครื่ องยนต์ ที่
มีปริมาตรคงที่
0.8

th v

 = 1.4

0.6

1.3
1.2

0.4

0.2

0
0

4

8

12

16



20

WP 2 - เลขชี้กาลัง Isentropic ĸ สาหรับส่ วนผสม
อากาศและเชื้อเพลิงในอากาศ
  cp / c v

1.35
Air
1.30

l = 2.0
l = 1.25
l = 1.0
l = 0.83
l = 0.67

1.25

w/o exhaust gas residual

1.20
400

600

800

1000

Temperature [K]

WP 2 - รอบเครื่ องยนต์ แรงดันคงที่
p

pmax

2P 3S

T

3

v2S
2S

v2P
2V

2S
2V

4A
4J

pAmb
v2P v2S v2V
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1

5A

v1

v4A

v4J

v1

Isentropic compression
Isobaric heat supply
Isentropic expansion
Isochoric heat derivation

1

v1A

v

Constant pressure cycle 1-2P-3-4-1
12P
2P  3
3 4
4 1

3S

2P

4

v2V
pmax
3

1A v4J

4
4A
pAmb
4J

s
cycle work:

WP 2 - ประสิ ทธิภาพเชิงความร้ อนของวงจรเครื่ องยนต์
แรงดันคงที่
 th  1 

qA
qB

 th,p  1 

 v2
T1

v
T2
 1

c p T4  T1 

c p T3  T2 






1

 V3

V
 4






 T4


T1 

1
T

1


 1
 T3


T2 

1
T

 2


1



T4
T3




1  q   1  with
th,p 11
 T1  1  1 V
 12   1
th,v
q    V  
T


2
 1

qB
q =
c p T1
*

WP 2 - วงจรเครื่ องยนต์ Constant-p และ V ทีง่ ่ าย
ขึน้
0.8
Constant volume

Efficiency th

0.6

0.4
Constant pressure

0.2
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qB
q* 
cp T1

0
0

4

Compression ratio 

 = 1.4
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20

WP 2 - รอบเครื่ องยนต์ แรงดันจากัด
p

pmax

2P 3S

T

3

v2V
pmax
3

v2S

2S

v2P
2V

2P
2S
2V

4
4A
4J

pAmb

v2P v2S v2V
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Seiliger cycle
1  2S
2S3S
3S3
34
41

1

5A

v1

v4A

v4J

v1

v

1-2S-3S-3-4-1 Cycle work:

Isentropic compression
Isochoric heat supply
Isobaric heat supply
Isentropic expansion
Isochoric heat derivation

3S

4
4A
4J
1

v1A

pAmb

1A v4J

s

WP 2 - ประสิ ทธิภาพเชิงความร้ อนของวัฏจักรแรงดัน
จากัด

 1


qB




p
p
1   1  p 3
*

3
1
 th  1   q -     
    1 with q = c T
q 
  p1
p 1
 p1   p 3 



 th   th,Diesel  1 

with

V1
ε=
V2
p
π= 3
p1
T3
τ=
T3 s

1
  1

    

         1

WP 2 - ประสิ ทธิภาพเชิงความร้ อนเป็ นหน้ าที่ของ ε
0.8
qBB

q 
c
T1
cpp T
1

q**

Limited pressure
Constant volume
150 bar

Efficiency th

0.6
70 bar
p3 = 40 bar

0.4

Constant pressure

0.2
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p1 = 1 bar
 = 1.4
q* = 9.14

0
0

4

8

12

Compression ratio 
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WP 2 - ภาพรวม รอบการทางานของเครื่ องยนต์
วัฎจักรปริมาตรคงที่

วัฎจักรแรงดันจากัด

p

T

qB

3

pp

3
qB,v
2

4
1

p

1

qA,v
v

3

2
4
1

qA,s
v

1

3

4
qA,s
s

qB

วัฎจักรแรงดันคงที่
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2

qA,v

qB,v

qB,p
qB,v

s
T

T
3 3

4

2

qB,p

3

qB
2

2

3

4

4
1

qA,p

1

qA,p

qB = const.  = const.

qA,p > qA,s > qA,v

WP 2 - ภาพรวมวัฎจักรการทางานของเครื่ องยนต์
p
pmax

2P

3S

T

3

v2V
pmax
3

v2S

2S
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v2P
2V

2P
2S
2V

4
4A
4J

pAmb
v2P v2S

ปริมาตรคงที่

v2V

Seiliger
Constant pressure
Const. vol - Atkinson
Seiliger - Atkinson
Const. pres. - Atkinson
Joule

1

5A

v1

v4A

1-2V-3-4-1

1-2S-3S-3-4-1
1-2P-3-4-1
1-2V-3-4A-5A-1
1-2S-3-4A-5A-1
1-2P-3-4A-5A-1
1-2P-3-4J-1

3S

1

v1
v4J

+
+
+
+
+
+

v

v1A

เครื่องยนต์ Otto

+
+
+
+

4
4A
pAmb
4J

+
+

+

1A v4J

s

Diesel engine
icc - engine / Diesel
Otto with extended expansion
Diesel with extended expansion
Diesel / icc with extended expansion
open cycle gas turbines

WP 2 - ลักษณะวัฏจักรการทางาน: ประสิ ทธิภาพของ
วงจร Atkinson
th  1 

th  1 

ประสิทธิภาพของวัฏจักร Atkinson ปริมาตรคงที
p4 = p1 (จุดที่เหมาะสมที่สดุ )

cp  T4  T1
T

qA
T1
 1
 1  
  4  1
qB
c v  T3  T2 
T3  T2  T1

q
q
T3  T2  B  q  T1 with q  B
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cpT1

1  T4
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T
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T4 T4 T3 T2
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T
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T1 T3 T2 T1 E
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T2  E 
1
 p3  


E  
p
 4
1 
T3  T3  
 

T4

T1 T2  T2 

1
 p3  

  
 p1 

 1

1
1
p p 
 T 
  3  2    V   3 
 p2 p1 
 T2 

1

 T3 

  
 T2 

T3
q
 T1
 q   1   1  1
T2
T2
V
1








1  q
q
th  1 
 1  1 with q  B


cpT1
q   V  1





p
with 3 
p2

T3
T2

WP 2 - คุณลักษณะวัฎจักรการทางาน:
การเปรียบเทียบประสิ ทธิภาพของวัฎจักร
0.8
q* 

*)

qB
cpT1

th

0.6

0.4
Seiliger

pmax = 40 bar
pmax = 70 bar
pmax = 150 bar

0.2

p1 = 1bar
 = 1.4
q* = 9.14
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WP 2 - คุณลักษณะวัฎจักรการทางาน:
การเปรียบเทียบประสิ ทธิภาพของวัฎจักร
0,8
q* 

qB
cpT1
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vo
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0,6

hth

re

p
st.

ure
s
s

n
Co

0,4

on*

tkins
A
e
m
lu

v
st.

e
m
u
ol

Seiliger

n
Co

e
e
e

=8
= 12
= 16

0,2
Own material
Creative Commons (CC)
 Content allowed for educational purposes
License / written approval of the owner

0,0

p1 = 1bar
 = 1.4
q* = 9.14

0

20

40

60

/ bar
ppmax
[bar]
max

80

100

120

* with expansion down to p1

WP 2 - ลักษณะวัฏจักรการทางาน: วัฏจักร Atkinson
& Miller (1)
 ลักษณะวัฎจักร Atkinson และ Miller เปรียบเทียบกับการบีบอัด
p
 ตัวอย่างด้านขวามือ (วัฎจักรปริมาตรคงที่) แสดงให้เห็นว่า,
การขยายตัวจาก„4“ to „4A“ งานที่ได้เพิ่มขึน้
จะมีค่าเท่ากับความร้อนที่จ่ายเข้าไป ซึง่
กรณีท่ีดีท่ีสดุ คือ p4A = p4A‘ = p1
 สิ่งนีส้ ่งผลให้ประสิทธิภาพทางความร้อนเพิ่มสูงขึน้
 สาหรับวัฎจักร Miller, อากาศที่ถกู ป้อนเข้าไปยังเครื่องยนต์จะถูก
บีบอัดจากภายนอก จาก 1 ไปยัง 1´ และ หลังจากนัน้ ก็จะเย็นตัวลง
ไปยัง 1´´ กระบวนการนีส้ ่งผลให้อณ
ุ หภูมิของแก๊สต่ากว่าจุดต่าสุดของการบีบอัด
(ความเครียดต่ากว่า)
 กระบวนการนีเ้ ทียบเท่ากับการประมาณการบีบอัดแบบไอโซเทอร์มอล
จาก 1 ไปยัง 1´´.

3

p3

Atkinson cycle with
const. volume
combustion

2

4
4A
4A‘

p1

1
v2

5A
v1

v4A v4A‘

v

p
3
Miller cycle with
const. volume
combustion
2
1´
1´´

4
1

v

WP 2 - คุณลักษณะวัฎจักรการทางาน:
Atkinson และ Miller Cycle (2)
การขยายตัวที่เพิ่มขึน้ เกิดจากกระบวนการเหล่านี:้
1. โครงสร้างของเครื่องยนต์เองที่ลดระยะทางการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบสาหรับการสโตรกการเหนี่ยวนาและการบีบอัด (เช่น การใช้รางลูกเบีย้ วหรือรถไฟข้อ
เหวี่ยงที่ซบั ซ้อน)
2. การออกแบบชุดวาล์วพร้อมตัวเลือกสาหรับการปิ ดไอดีชา้ หรือเร็ว (เช่น EMV)
- ด้วยการปิ ดไอดีก่อนกาหนด อากาศที่โหลดจะถูกขยายและบีบอัดใหม่แบบไอเซนทรอปิ คอล
- เมื่อปิ ดไอดีล่าช้า ส่วนหนึ่งของอากาศที่โหลดจะถูกผลักกลับเข้าไปในพอร์ตไอดีหลังจากจังหวะการเหนี่ยวนาก่อนเริ่มการอัด

ระบาย

เหนี่ยวนา

บีบอัด

ขยาย (คลายตัว)

1

Piston travel

2
Late IC

Conv. IC

UT

VH,Exp

VH,Comp

OT

Early IC



WP 2 - ลักษณะวงจรการทางาน: วัฏจักร Miller ของ
เครื่ องยนต์ Mazda 2.3l V6 -

วัฎจักร Miller ที่ใช้ในมาสด้า 2.3 ลิตร V6 - เครื่องยนต์: วาล์วไอดีปิดอย่างมีนยั สาคัญหลังจาก BDC ดังนัน้ ส่วนหนึ่งของอากาศที่บรรจุจะถูกผลักกลับ
เข้าไปในระบบเหนี่ยวนาระหว่างจังหวะการอัด การสูญเสียค่าใช้จ่ายจะได้รบั การชดเชยโดย Mazda โดยการเพิ่มอากาศที่เหนี่ยวนา
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WP 2 - ลักษณะวัฏจักรการทางาน: วัฎจักร Atkinson
และ Miller (3)
การประเมินผล:
 การใช้งานจริงของ Atkinson หรือ Miller cycles ไม่ได้นาเสนอการขยายแบบขยายจริง ๆ แต่จะมีการบีบอัดที่ลดลง
 จังหวะการขยายตัวที่ยาวขึน้ จะทาให้ขนาดเครื่องยนต์เพิ่มขึน้ ขนาดที่เพิ่มขึน้ นีส้ ง่ ผลให้เกิดการสูญเสียความเสียดทานมากขึน้ ซึ่งลด
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึน้ ของการปรับเปลี่ยนวงจร

 การใช้ปริมาตรการขยายที่สมบูรณ์สาหรับการบีบอัดจะส่งผลให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนต่าลง แต่ให้พลังงานจาเพาะที่สงู ขึน้
 ดังนัน้ การนาวงจร Atkinson ไปใช้จงึ มีแนวโน้มเป็ นหลักสาหรับการดาเนินการโหลดชิน้ ส่วน สิ่งนีส้ ามารถทาได้ดว้ ยการกาหนดเวลา
วาล์วแปรผัน
 วัฏจักรของ Miller ยังให้กาลังเครื่องยนต์เพิ่มขึน้ เนื่องจากการชาร์จไฟและอินเตอร์คูลลิ่งของอากาศเหนี่ยวนา

ทางเลือกอื่น:
 พลังงานที่มีอยู่ในไอเสียของรอบเครื่องยนต์ท่ วั ไปสามารถใช้กบั เทอร์โบชาร์จเจอร์ได้ นี่คือความลา้ สมัยและนิยมใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล

WP 2 - สมมติฐานสาหรับวัฏจักรอุณหพลศาสตร์ ในอุดมคติ







การบีบอัดไอเซนโทรปิ กของไอนา้ มันเชือ้ เพลิง/ส่วนผสมของอากาศ
กระบวนการเผาไหม้ตามที่กาหนด
การขยายตัวของไอเซนทรอปิ กในสมดุลเคมีของก๊าซไอเสีย
เรขาคณิต ประจุทรงกระบอก และ "λ " เหมือนกับวัฏจักรจริง
การควบคุมกระบวนการอะเดียแบติก
กระบวนการแลกเปลี่ยนก๊าซที่มีการกระจายตัวเป็ นศูนย์

WP 2 - เครื่ องยนต์ ในอุดมคติในวัฎจักรเครื่ องยนต์ ทมี่ ี
ปริมาตรคงที่

การเผาไหม้

แก๊สที่ระบาย

กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส
ไอเขือ้ เพลิงผสมกับอากาศ

WP 2 – แผนภาพ p-V ของเครื่ องยนต์ เบนซิน (ε = 9.0)
p (bar)

T=2895K
80
วัฎจักรปริมาตรคงทีเ่ ครื่องยนต์ใน
อุดมคติ

กระบวนการทางานจริง

60

T=2220K
40

20
Own material
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0

0

0.25

m3/kg

0.5
v

1.0

0

0.25

m3/kg

0.5
v

1.0

WP 2 - การสู ญเสี ยประสิ ทธิภาพของกระบวนการทางานจริง

การสูญเสียภายใน

ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ในอุดมคติ การสูญเสียกระบวนการในอุดมคติ (ไอเสีย)
 การเผาไหม้ท่ีไม่เหมาะ (การพัฒนาการเผาไหม้จริง การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์)
 การรั่วซึม
 ความสูญเสียความร้อนผนัง
 งานที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนก๊าซ
 งานที่เกิดจากความเสียดทาน

WP 2 - การสู ญเสี ยประสิ ทธิภาพสาหรับกระบวนการ
ทางานจริง
i




e  V  BV  U  W  LW  R


i, HD

ความสูญเสียประสิทธิภาพจากสภาวะการทางานของเครือ่ งยนต์ในอุดมคติดว้ ย ηV:
∆ηBV :
∆ηU :
∆ηW :
∆ηLW :
∆ηR :

กระบวนการสันดาปที่เกิดขึน้ จริง (แบบไม่อดุ มคติ)
การรั่วซึม
ความร้อนที่แผ่ซมึ ไปยังผนัง
งานที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนก๊าซ
งานที่เกิดจากความเสียดทาน

WP 2 - รายละเอียดของกระบวนการของเครื่ องยนต์
เบนซิน (2000 1/นาที, 2 บาร์ pme)
เครื่องยนต์เบนซินควบคุมด้วยคันเร่ง
(l = 1.0)

Loss
through
Verluste
durch

60
%

VP = 47,6 %

50
6,9 %
%
6.9

40

เครื่องยนต์เบนซินไดเร็คอินเจ็คชั่น
(l =3.4)

6,2 %
%
6.2

Ladungswechsel
Gas exchange
Non-ideal
nicht ideale
combustion
Verbrennung
&&leakage
Leckage

5.8
5,8 %
%

Wandwärme
Wall heat

7,7%
%
7.7

Reibung
Friction

21 %

effektiver
Effective
Wirkungsgrad
effciency

30

56.1 %
%
VP = 56,1
3,0
3.0%
%
13,4
13.4%
%
4,2
4.2%
%
9,5
9.5%
%

20
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10
0

26 %

WP 2 - การสู ญเสี ยประสิ ทธิภาพของเครื่ องยนต์ เบนซินที่
ควบคุมด้ วยคันเร่ ง
%

ท่อไอเสียสาหรับ
กระบวนการในอุดมคติ

80
70
พลังงานเชือ้ เพลิง

การเผาไหม้แบบไม่อุดมคติ
60

50
40
30
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การรั่วซึม
การทาให้เย็นตัวลง
การแลกเปลี่ยนแก๊ส
แรงเสียดทาน

20
10
0

งานทีใ่ ช้ได้จริง
2 bar (19 %) n = 2000 rpm

10 bar (93%)

โหลด pme

WP 2 - การสู ญเสี ยประสิ ทธิภาพของเครื่ องยนต์ ดเี ซล
เทอร์ โบชาร์ จ DI
100
%

ทอไอเสียแบบไม่
อุดมคติ

80
การรั่วซึม

พลังงานเชือ้ เพลิง

70
60

การเผาไหม้ทไี่ ม่สมบูรณ์

50

การหล่อเย็น

40

ความเสียดทาน

30
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20

การแลกเปลี่ยนแก๊ส
งานทีใ่ ช้ได้จริง

10
0

3.2 bar (20%) n = 2500 rpm

12.8 bar (80%) โหลด pme

WP 2 – ภาพรวมการอบรม

 ถาม-ตอบ, อภิปราย ช่วงที่ 1

WP 2 – ภาพรวมการอบรม
การบรรยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ICE (ไม่มีการส่งสัญญาณ) ที่มหาวิทยาลัยของเรา
 องค์ประกอบการก่อสร้างของ ICE
 ระบบบาบัดไอเสียของ ICE (ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม)
 ความรุนแรงของการสั่นสะเทือนทางเสียงของ ICE
 การสอบเทียบประสิทธิภาพของ ICE
 เทคนิคการวัดและทดสอบในภาคระบบส่งกาลัง (RDE-PEMS)

WP 2 – ภาพรวมการอบรม
ชุดฝึ กหัดภาคปฏิบตั ิ (การทดลองในห้องปฏิบตั ิการ) ในโมดูล ICE:
 การประกอบบางส่วนและการตรวจสอบการตัง้ ค่าพืน้ ฐานของเครือ่ งยนต์สนั ดาป
 ลักษณะการทางานของเครือ่ งยนต์เบนซินแบบฉีดตรงแบบเทอร์โบชาร์จ
 ประสิทธิภาพภายในของเครือ่ งยนต์เบนซินแบบฉีดตรงแบบเทอร์โบชาร์จ
 การปล่อยไอเสียของเครือ่ งยนต์เบนซิน (รูปแบบ λ, เวลาเกิดประกายไฟ, ประสิทธิภาพของ cat)
 การวิเคราะห์พฤติกรรมการปล่อยไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซล
 การวิเคราะห์สาหรับวงจรการขับขี่ของยุโรป NEDC – การวัดปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงและการปล่อยมลพิษสาหรับรถยนต์น่งั
ส่วนบุคคล
 การทดสอบยานพาหนะระบบการวัดการปล่อยมลพิษแบบพกพา (PEMS) – การปล่อย ICE

WP 2 – ภาพรวมการอบรม
หนังสือบรรยายที่มหาวิทยาลัย:
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WP 2 – มะละกา ช่ วงที่ 2

 คุณลักษณะของเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) และ การก่อตัวของสารผสม (20 นาที)

WP 2 - คาจากัดความของความดันเฉลีย่ (แผนภาพวงจร)
P = pm·i·n·Vh
WV = pm · Vh

WP 2 - สมการกาลังเครื่ องยนต์
Piz  i  n  W KA  i  n  p m i  Vh

กาลังของกระบอกสูบทีแ่ สดง (หนึ่งกระบอก)

Pi  i  n  p m i  VH

กาลังทีแ่ สดง (เครื่องยนต์สมบูรณ์)

2 - stroke: i = 1
4 - stroke: i = 0.5

pmi : Indicated mean eff. pressure (IMEP)

Pe  i  n  p m e  VH

กาลังทีใ่ ช้งานได้จริง (เครื่องยนต์สมบูรณ์)

pme : Brake mean eff. pressure (BMEP)

Pr  Pi  Pe

 i  n  (pmi  pme )  VH
Pr  i  n  pmr  VH
pmr : Friction mean eff. Pressure (FMEP)

กาลังเสียดทาน (เครื่องยนต์สมบูรณ์)

WP 2 – ความดันใช้ งานเฉลีย่ สาหรับทอร์ กและเบรค
P e  M    M  2  n  i  n  p me  V H

ความเร็วเชิงมุม
ทอร์ก

M 

i
 p me  VH
2

pme 

M ~ p me 

2 M

i VH
ตัวอย่าง:

อ ้างอิง: -DIN 70020
-EWG Norm 0158
VH  2 dm3

เครื่องยนต์ 4 สโตรก,

n  5000 rpm, M  126 Nm
pme 

2 126 Nm 2 126 Nm



0,5 2 dm3
0,5 2  10 3 m3

pme  792000

N
m2

 7,92 bar  0,792

kJ
dm3

pu Cylinder pressure p

WP 2 - การสร้ าง IMEP จากแผนภาพ p-V (4 จังหวะ)

pmiHD

pmiLW

pmi

mi

A

p

B
A
Vc

Vh

B

WKA = pmi · Vh
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s

TDC

BDC

V

h

pu

Cylinder pressure p

WP 2 - การสร้ าง IMEP จากแผนภาพ p-V (2 จังหวะ)

Vc

WKA = pmi · Vh

s

BDC

TDC

pmi
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Vh

Vh

WP 2 – การตั้งค่ าเพื่อการกาหนด pmi

ชุดขยายชาร์จ

คอมพิวเตอร์
p

เซ็นเซอร์
วัดความดัน

a

p

a

p

v

pmi 

เซ็นเซอร์มุมข้อเหวีย่ ง

1
pdV
Vh 

WP 2 - แผนภาพแสดงสาหรับเครื่ องยนต์ เบนซิน 4 จังหวะ
แผนภาพปริมาตรคงที่

แผนภาพตัวชีวั้ ด:
-

การสูญเสียแรงดันระหว่างการไหลของไอดีและไอเสีย
่
เส ้นโค ้งการอัดเริมแรกชั
นและอ่อนโยนกว่า
Isentropic เนื่ องจากการบริโภคความร ้อนและการสูญเสียความร ้อนตามลาดับ
้ ปริ
่ มาตรคงที่
การเผาไหมไ้ ม่เกิดขึนที
ความชันของเส ้นโค ้งการขยายตัวเนื่ องจากการสูญเสียความร ้อน

H (การกระจัดลูกสูบ) และ
V (ปริมาณการกวาด)

WP 2 - แรงดันเบรกสู งสุ ดหมายถึงแรงดันทีม่ ี
ประสิ ทธิภาพ
ประเภทเครื่องยนต์

pme

[บาร์]

เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ (สี่จังหวะ)

12

เครื่องยนต์รถแข่ง (สูบแบบธรรมชาติ)

16.6

เครื่องยนต์รถแข่ง (เทอร์โบชาร์จเจอร์)

56

เครื่องยนต์เบนซินสาหรับรถยนต์น่ังส่วนบุคคล (NA)

9

เครื่องยนต์เบนซินสาหรับรถยนต์น่ังส่วนบุคคล (TC)

14

20

เครื่องยนต์ดเี ซลสาหรับรถยนต์น่ังส่วนบุคคล (TC)

12

21.2

เครื่องยนต์ดเี ซลรถบรรทุก (เทอร์โบชาร์จ)

11

23.5

เครื่องยนต์ความเร็วสูงขนาดใหญ่ (ดีเซล)

15

29.4

เครื่องยนต์ความเร็วสูงปานกลาง (ดีเซล)

15

25

เครื่องยนต์ครอสเฮด (ดีเซล 2 จังหวะ)

15

18.2

14.1

WP 2 - ความเร็วลูกสู บเฉลีย่
cm  2  s  n
มีอิทธิพลหลักต่อ:
 ความเครียดจากแรงมวล:

2
 M ~ cm

 แรงเสียดทาน (สึกหรอ)

 โหลดความร้อน
 ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรและประสิทธิภาพการชาร์จ
 เสียงรบกวน
 อายุการใช้งาน / สึกหรอ

WP 2 - ช่ วงความเร็วลูกสู บเฉลีย่ สู งสุ ด
ประเภทเครื่องยนต์

cm

[m/s]

เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ (สี่จังหวะ)

22

เครื่องยนต์รถแข่ง (สูบแบบธรรมชาติ)

21.7

เครื่องยนต์รถแข่ง (เทอร์โบชาร์จเจอร์)

27

เครื่องยนต์เบนซินสาหรับรถยนต์น่ังส่วนบุคคล (NA)

9.5

24.7

เครื่องยนต์เบนซินสาหรับรถยนต์น่ังส่วนบุคคล (TC)

12.3

14.7

เครื่องยนต์ดเี ซลสาหรับรถยนต์น่ังส่วนบุคคล (TC)

8.1

13.1

เครื่องยนต์ดเี ซลรถบรรทุก (เทอร์โบชาร์จ)

7.0

12

เครื่องยนต์ความเร็วสูงขนาดใหญ่ (ดีเซล)

5.3

9.5

เครื่องยนต์ความเร็วสูงปานกลาง (ดีเซล)

5.7

7.8

WP 2 - ประสิ ทธิภาพเชิงปริมาตรและประสิ ทธิภาพการชาร์ จ
a 
mg:
ρth:

mg
Vh  th

ประสิทธิภาพเชิงปริมาณ

มวลของอากาศทีช่ าร์จ (หรือ สารผสม)
ความหนาแน่นการชาร์จตามทฤษฏี

การผสมสาร
ภายนอก
(เครื่องยนต์เบนซินธรรมดา)

mg  mB  mL
 th   G
mg  VG   G
V
a  G
Vh

การผสมสาร
ภายใน
(ดีเซล, เครื่องยนต์ DI-เบนซิน)

mg  mL
 th  L
mg  VL   L
V
a  L
Vh

l 

mZ :

mz
Vh   th

ประสิทธิภาพการชาร์จ

มวลของกระบอกสูบทีต่ ดิ อยู่
ชาร์จต่อรอบ

การผสมสาร
ภายนอก

การผสมสาร
ภายใน

mZ  mZB  mZL

m Z  m ZL

WP 2 - ประสิ ทธิภาพและการใช้ เชื้อเพลิงจาเพาะ
e 

Pe
 BHu
m

ประสิทธิภาพการใช้งานจริง
ค่าความร้อน

การไหลของมวลเชือ้ เพลิง
ตัวอย่าง:

e  0.35 ;Hu  42800
be 

kJ
kg

1
kg
1000
g

0.35  42800 kJ 0.35  42800 kWs



1000  3600 g
g
240
0.35  42800 kWh
kWh

Pi
 BHu
m

m
1
bi  B 
Pi
iHu

i 

การใช้เชือ้ เพลิงจาเพาะได้จริง (BSFC)

ประสิทธิภาพทีแ่ สดง
การใช้เชือ้ เพลิงจาเพาะทีแ่ สดง (ISFC)

WP 2 - แรงเสี ยดทานทางกลและการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
m 

Pe pme

Pi
pmi

ประสิทธิภาพทางกล
be
n = const
pmr= const.
bi = const.

 B  Hu
 m

b
 e
 e  i
 B  Hu
i  m
i
be
m 

pmi  pmr
p
 1  mr
pmi
pmi

-pmr
be pmi pme  pmr
p


 1  mr
bi pme
pme
pme
be  (1 

pmr
)  bi
pme

bi

0

pme

WP 2 - แผนที่การสิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิง (แผนวงจร)
pme
M

Pe = const

Pe max

be min

พิกัดโหลด

เส้นโค้งโหลด-ถนน

+

ปี น
be = const
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nmin

0
-

ไต่ลง

nP
Overrun

n max

n

WP 2 - แผนทีก่ ารสิ้นเปลืองนา้ มันเชื้อเพลิง (เครื่ องยนต์
เบนซิน 2.0l)
่ [บาร ์]
ความดันใช้งานเฉลีย

13
12
11

้
่ั
สเปค. การใช้เชืองเพลิ
ง [กร ัม/กิโลวัตต ์-ชวโมง]
(BSFC [g/kWh])

10

110 KW

9
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WP 2 - บางส่ วน - โหลดการใช้ เชื้อเพลิง (n=const)
เครื่องยนต์เบนซิน

เครื่องยนต์ดเี ซล

be

be

ขีดจากัดเขม่า

พิกัดโหลด

พิกัดโหลด

pme

pme

WP 2 - อัตราส่ วนอากาศ/เชื้อเพลิงสั มพัทธ์
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2 ,fl

เชือ้ เพลิงเบนซินและดีเซล

c  0.87
h  0.13
s 0

L st  14.. 5

WP 2 - สมการสาคัญอื่นๆ
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WP 2 - ค่ าความร้ อนผสม
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การสร้างส่วนผสมภายนอก(เครื่องยนต์เบนซินธรรมดา)
m

  L  1
 mB


การสร้างส่วนผสมภายใน (เครื่องยนดีเซล, เครื่องยนต์เบนซิน DI)

mL
m
m
m
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L
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L
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WP 2 - λ - ขึน้ อยู่กบั ค่ าความร้ อนของส่ วนผสม
[kJ/m3 ]
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WP 2 - ความต้ องการอากาศเกีย่ วกับค่ าความร้ อนผสม (λ =1)
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WP 2 – ประสิ ทธิภาพการชาร์ จ และ pme
การสร้างสารผสมภายนอก
(เครื่องยนต์เบนซินธรรมดา)

Pi
WKA

 BHu VG  HG
m
WKA  i  VG  HG

i 

pmi  i

pmi
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W
 KA
Vh

VG
 HG
VH

การสร้างสารผสมภายนอก
(เครื่องยนต์ดเี ซล เครื่องยนต์เบนซินแบบ DI)

WKA
VL  HG
 i  VL  HG

i 
WKA

pmi  i

VL
 HG
Vh

pmi  i a H G

pmi  i  a HG

pme  e  a HG

pme  e  a HG

ตัวอย่าง: เครื่องยนต์แก๊สโซลีนธรรมดา, a = 0.9 (พิกัดโหลด),
e = 0.3;  = 1; 0 °C
kJ
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m3 2
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HG,1  3750
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WP 2 - พฤติกรรมการทางานเต็มพิกดั ของเครื่ องยนต์
เบนซิน 4 สู บ
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pme
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ความดันใช้งานเฉลี่ย

การใช้เชือ้ เพลิงจาเพาะขณะเบรค

280
g/kWh
240
1000 2000 3000 4000 rpm
ความเร็วเครื่องยนต์

6000

WP 2 – มะละกา ช่ วงที่ 2

 คุณลักษณะของเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) และ การก่อตัวของสารผสม (20 นาที)

WP 2 – การเคลื่อนทีข่ องกระบอกสู บ
 การเผาไหม้อย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากการปล่อยมลพิษที่ λ สูง ต้องการการเคลื่อนที่ของอากาศ/เชือ้ เพลิงอย่างเข้มข้นภายในกระบอกสูบ
 นี่เป็ นข้อกาหนดสาหรับการทางานของเครื่องยนต์เจือจางของผสมที่เป็ นเนือ้ เดียวกัน

การจาแนกประเภทของการไหลในกระบอกสูบ:
ส่วนต่อขยายของ
การไหลในกระบอกสูบ

การสร้างการไหล

ในกระบอกสูบ

การไหลของประจุของกระบอกสูบทั่วโลก (หมุน, กลิง้ )
การไหลของประจุในกระบอกสูบในท้องถิ่น (ความปั่ นป่ วน)
การเคลื่อนที่ของประจุท่ีเหนี่ยวนาเข้า
การเคลื่อนไหวของประจุท่ีเหนี่ยวนาโดยการบีบอัด

WP 2 – การก่ อตัวของการเคลื่อนทีข่ องประจุทวั่ โลก

กลิง้ Tumble

หมุนวง Swirl

WP 2 – หลักการ Direct Injection
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ก่อนฉีด

หลังฉีด

การทางานแบบเนือ้ สารเดียวกัน

ภาระโหลดแบบแบ่งชัน้

WP 2 – การจาแนกกระบวนการ DI

สเปรย์-ไกด์

ผนัง-ไกด์ (กลิง้ )

อากาศ-ไกด์ (หมุนวน)

 Charge movement of the wall and air controlled processes:
Swirl around the cylinder axis
Tumble around the cylinder longitudinal axis

WP 2 – หัวจ่ าย GDI Injection, รุ่นแรก

Own material
Creative Commons (CC)
 Content allowed for educational purposes
License / written approval of the owner

WP 2 – หัวจ่ าย GDI Injection, รุ่นที่ 2
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WP 2 – หัวจ่ าย GDI Injection, รุ่นที่ 2
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เวลาที่ใช้ในวัฎจักรขับขี่

WP 2 – กลยุทธ์ การทางานของ GDI
10
Homogeneous operation
Air-Fuel Ratio  = 1

pme [บาร์]

8

lower charge movement

6

Homogeneous operation
Air-Fuel Ratio  = 1.7 ... 1.4

high charge movement

4

Stratified load operation, EGR
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 = 4.0 ... 20

2

0

high charge movement
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WP 2 – GDI ด้ วยการแบ่ งชั้นการประจุ
 การขจัดปริมาณการแลกเปลี่ยนก๊าซ
 อัตราส่วนกาลังอัดที่เพิ่มขึน้ (คุณสมบัติปอ้ งกันการกระแทกเทียบเท่า) หรือแรงบิดเต็มพิกดั ที่สงู ขึน้ เนื่องจากการระบายความ
ร้อนภายใน
 องค์ประกอบของก๊าซที่ดีกว่าทางอุณหพลศาสตร์
 ลดการสูญเสียความร้อนผ่านผนังในการทางานบางส่วนผ่านการเผาไหม้แบบแบ่งชัน้
 ปรับปรุงการตอบสนองชั่วคราวเนื่องจากขาดปั ญหาผนังฟิ ลม์
 การควบคุมคุณภาพที่ดีขนึ ้ ของการก่อตัวของประจุจนถึงจุดเริม่ ต้นของการเผาไหม้ โดยใช้การเปลี่ยนแปลงของการเริม่ ต้นของ
การฉีด ปริมาณที่ฉีด และการเริม่ ต้นการจุดระเบิด
 สามารถลดความเร็วรอบเดินเบาลงและอัตรา EGR ที่สงู ขึน้ ได้

WP 2 – การควบคุมการ Tumble

FSI Inlet port

WP 2 – ผลของการเคลื่อนทีข่ องประจุทเี่ พิม่ ขึน้ (4V,
be-opt)
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แบบแข็งแรงกว่า
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อัตราส่วนอากาศ-เชือ้ เพลิง
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WP 2 – ภาพรวมการอบรม

 ถาม-ตอบ, อภิปราย ช่วงที่ 2

WP 2 – มะละกา ช่ วงที่ 2

 การแลกเปลีย่ นแก๊สของ ICE และ เทคโนโลยีแห่งอนาคตสาหรับ ICE (15 นาที)

WP 2 – การสู ญเสี ยการแลกเปลีย่ นก๊ าซของเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ
3
p
การสูญเสียจากการขยาย
2
EVO
4
การสูญเสียจากการบีบอัด
การสูญเสียการไหลเนื่องจาก
กระบวนการเข้าและออก
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WP 2 – การสู ญเสี ยการแลกเปลีย่ นก๊ าซของเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ
p

การสูญเสียจากการขยาย

โหลดส่วนต่า

/ bar

การสูญเสียจากการไหล
EVO

IVO

การสูญเสียจากการบีบอัด

1
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0,45
การสูญเสียจากคันเร่ง
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0
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V / m3

WP 2 – Working Principle of EMVT
ตาแหน่งปิ ด

ตาแหน่งกลาง

ตาแหน่งเปิ ด

สปริงแอคชูเอเตอร์
แม่เหล็กการปิ ด
ขดลวดอาร์เมเจอร์
สปริงวาล์ว

วาล์ว

แม่เหล็กการเปิ ด

WP 2 – การออกแบบแอคชู เอเตอร์ EMVT
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WP 2 – การออกแบบแอคชู เอเตอร์ EMVT ด้ วยเซ็นเซอร์
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WP 2 – เส้ นโค้ งการยกวาล์ วของแอคชู เอเตอร์ EMVT
ควบคุมการสัมผัส

วาล์วเปิ ด

ลวดอาร์เมเจอร์
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การชดเชยการสูญเสีย
พลังงาน

วาล์วปิ ด

การควบคุมเกราะและ
วาล์วทัชดาวน์

WP 2 – การควบคุมก๊ าซตกค้ าง (การแลกเปลีย่ นก๊ าซของ
เครื่ องยนต์ เบนซิน 4 จังหวะ)
pE

pI

จากัด:
ไม่มีวาล์ว overlap

ด้วย วาล์ว overlap
pI < pE (โหลดบางส่วน)

ด้วย วาล์ว overlap
pI > pE หรือ ความเร็วสูง
(ไดนามิก)
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WP 2 – การแลกเปลีย่ นแก๊ สสาหรับเครื่ องยนต์ 2 จังหวะ
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เป่ าลง

กวาดล้าง

หลังการกวาดล้างออก

WP 2 – การแลกเปลีย่ นแก๊ สสาหรับเครื่ องยนต์ 2 จังหวะ
การชาร์จสด

ไอเสีย
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pE
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การกระจัดที่สมบูรณ์แบบ
การกวาดล้าง

การไล่ไฟฟ้าลัดวงจร

การผสมที่สมบูรณ์แบบ
การกวาดล้าง

WP 2 – ประสิ ทธิภาพการกาจัดกับประสิ ทธิภาพเชิง
ปริมาตร (ตามทฤษฎี)
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การแทนที่ท่ีสมบูรณ์
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การผสมที่สมบูรณ์
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WP 2 – Training Overview

 ICE Gas Exchange and Future ICE Technologies for Higher Efficiencies
(15 minutes)

WP 2 – เทคโนโลยีอนาคตของ ICE
 สาหรับเครื่องยนต์เบนซิน การผสมผสานระหว่างระบบไดเร็คอินเจคชั่น การลดขนาด และเทอร์โบชาร์จเจอร์
ได้สร้างตัวเองขึน้ ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาในฐานะเทคโนโลยีท่ีสามารถใช้ได้ท่วั โลกเพื่อลดการสิน้ เปลือง
เชือ้ เพลิงตามที่ตอ้ งการ
 นอกจากมาตรการของเครื่องยนต์เพื่อลดการปล่อย CO2 แล้ว เชือ้ เพลิงได้กลายเป็ นจุดสนใจของการ
พัฒนามากขึน้ เชือ้ เพลิงชีวภาพทางเลือก เช่น เอทานอลมีศกั ยภาพที่สาคัญในการลดก๊าซเรือนกระจกเป็ น
ส่วนประกอบในการผสม หากจัดหาให้โดยกระบวนการผลิตที่นากลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี ้ เชือ้ เพลิง
แอลกอฮอล์ยงั มีศกั ยภาพสูงในวงจรการเผาไหม้เนื่องจากมีความทนทานต่อการน็อคสูง

WP 2 – เทคโนโลยีอนาคตของ ICE
 แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครือ่ งยนต์เบนซินที่มีปริมาณสัมพันธ์กบั ปริมาณสารสัมพันธ์ ได้แก่ การหมุนเวียนก๊าซไอ
เสีย (EGR) ภายนอก การระบายความร้อนด้วยวาล์วแปรผัน และการขยายตัวแบบขยาย

 ในขณะที่ในอดีต มาตรการการบริโภคมุ่งเน้นไปที่ช่วงโหลดต่า (การลดการสูญเสียคันเร่ง) มาตรการสาหรับการขยายเพิ่มเติม
นัน้ มุ่งเป้าไปที่ช่วงโหลดสูงมากขึน้
 วัฏจักรของมิลเลอร์หรือแอตกินสันซึง่ การบีบอัดเริ่มล่าช้าจากการขยายตัวเนื่องจากการปิ ดไอดีท่ีเร็วหรือช้ามากเป็ นแนวทางที่
มีประสิทธิภาพที่สดุ ในการขยายการขยาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้รว่ มกับการบีบอัดทางเรขาคณิตที่สงู ตามลาดับ ศักยภาพ
การบริโภคของรอบมิลเลอร์ในช่วงโหลดด้านบนสามารถขยายได้อย่างมีนัยสาคัญด้วย EGR ที่ระบายความร้อนจาก
ภายนอก

WP 2 – เทคโนโลยีอนาคตของ ICE
 การนาแนวคิด "Rightsizing" และ "Miller/Atkinson" มาใช้ในซีรสี แ์ บบก้าวหน้าสาหรับเครื่องยนต์เบนซิน โดยมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 40-41% อย่างดีท่ีสดุ จาเป็ นต้องมีขนั้ ตอนการพัฒนาเชิงตรรกะถัดไป

 เป้าหมายการพัฒนาในอนาคตจะมุ่งเน้นไปที่การหลีกเลี่ยงการเผาไหม้ท่ีเคาะเมื่อเพิ่มการบีบอัด ด้วยแนวคิดการจุดระเบิด
ใหม่ (ปลั๊กพรีแชมเบอร์) สามารถเร่งการเผาไหม้โดยเฉพาะในทิศทางของพืน้ ที่วิกฤตการน็อค ซึ่งช่วยปรับปรุ งพฤติกรรม
การน็อค
 อย่างไรก็ตาม มาตรการที่มีประสิทธิภาพที่สดุ ในการหลีกเลี่ยงการจุดไฟล่วงหน้าและการน็อคคือ การแนะนาเชือ้ เพลิงเมื่อ
สิน้ สุดการอัดทันทีก่อนการจุดระเบิดเท่านัน้ เวลาที่อยู่อาศัยของเชือ้ เพลิงในพืน้ ที่วิกฤตการน็อคนัน้ สัน้ เกินไปที่จะทาให้เกิด
การจุดระเบิดล่วงหน้าหรือการน็อค

WP 2 – เทคโนโลยีอนาคตของ ICE
 อย่างไรก็ตาม การฉีดช้ามากสาหรับการเตรียมและการจ่ายนา้ มันเชือ้ เพลิงที่จาเป็ นนัน้ ต้องการแรงดันในการฉีดที่สงู มาก ด้วย
แรงดันฉีดที่มากกว่า 800 บาร์ (เครื่องยนต์เบนซิน) และการฉีดช้ามาก (บางส่วน) (เช่น ใน OT) และการออกแบบระบบที่
สอดคล้องกัน จะทาให้ได้คณ
ุ ภาพการบาบัดที่เพียงพอและการทาให้เป็ นเนือ้ เดียวกัน
 วัฎจักรมิลเลอร์: การปิ ดวาล์วไอดี (FES, Miller) ก่อนเวลาอันควรทาให้สามารถลดอุณหภูมิสงู สุดและลดการควบคุมลง
ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลแรงบิดและสมรรถนะสูง เทอร์โบชาร์จ เจอร์จึงมีความต้องการที่สงู ขึน้ ซึ่งเป็ นสาเหตุท่ีทาให้
เทอร์โบชาร์จเจอร์ก๊าซไอเสียที่มีรูปทรงกังหันแปรผันได้ถกู นามาใช้เมื่อเร็วๆ นีใ้ นการใช้งานรถยนต์น่งั ส่วนบุคคลแบบอนุกรม

WP 2 – เทคโนโลยีอนาคตของ ICE
 แนวคิดซูเปอร์ชาร์จเจอร์ (ATL แบบสองขัน้ ตอน, VTG-ATL): การบีบอัดแบบสองขัน้ ตอนพร้อมอินเตอร์คูลลิ่งมีขอ้
ได้เปรียบจากอุณหภูมิการบีบอัดขัน้ สุดท้ายที่ต่ากว่า ซึ่งหมายความว่าสามารถบรรลุแรงดันเฉลี่ยที่สงู ขึน้ ด้วยเวลาควบคุม
เดียวกันหรือการออกแบบมิลเลอร์ท่ีแข็งแกร่งกว่า ใช้แรงดันเฉลี่ยเท่ากัน เทอร์โบชาร์จเจอร์ก๊าซไอเสียที่มีรูปทรงกังหันแปรผัน
(VTG-ATL) เป็ นวิธีท่ีได้รบั การพิสจู น์แล้วว่าสามารถขยายช่วงกาลังของเครื่องยนต์เบนซินด้วยวงจร Miller ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

WP 2 – เทคโนโลยีอนาคตของ ICE
 การเพิ่มอัตราส่วนการอัดทางเรขาคณิต (ε): โดยการเพิ่มอัตราส่วนการอัดทางเรขาคณิต ประสิทธิภาพเชิงความร้อน ηth จะ
เพิ่มขึน้ แต่ส่ิงนีจ้ ะเพิ่มแนวโน้ม การน็อคและการเกิดเปลวไฟล่วงหน้า รวมถึงภาระความร้อนของเครื่อง ปั ญหานีส้ ามารถ
บรรเทาได้ดว้ ยการใช้อตั ราส่วนการอัดแบบแปรผัน ตัวอย่างเช่น ระบบ Multi-Link ช่วยให้ ε=14 สูงในช่วงโหลดที่ต่า
กว่า และ ε=8 ต่าในช่วงโหลดสูง
 การเพิ่มอัตราส่วนการอัดทางเรขาคณิต (ε): โดยการเพิ่มอัตราส่วนการอัดทางเรขาคณิต ประสิทธิภาพเชิงความร้อน ηth จะ
เพิ่มขึน้ แต่ส่ิงนีจ้ ะเพิ่มแนวโน้ม การน็อคและการเกิดเปลวไฟล่วงหน้า รวมถึงภาระความร้อนของเครื่อง ปั ญหานีส้ ามารถ
บรรเทาได้ดว้ ยการใช้อตั ราส่วนการอัดแบบแปรผัน ตัวอย่างเช่น ระบบ Multi-Link ช่วยให้ ε=14 สูงในช่วงโหลดที่ต่า
กว่า และ ε=8 ต่าในช่วงโหลดสูง

WP 2 – เทคโนโลยีอนาคตของ ICE
 การฉี ดนา้ : การฉี ดนา้ สามารถลดความเครียดจากความร้อนได้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุ งแนวโน้ม การน็อค หรือช่วงการทางาน
ปริมาณสัมพันธ์สามารถขยายได้อีก นอกจากนีย้ งั สามารถเพิ่มอัตราส่วนการบีบอัดทางเรขาคณิตได้อีกด้วย สิ่งนีเ้ กิดขึน้ ได้
ด้วยความร้อนระเหยที่แฝงอยู่ในนา้ สูง ซึง่ ช่วยลดอุณหภูมิในห้องเผาไหม้
 การเจือจางประจุ (การหมุนเวียนก๊าซไอเสีย ): ข้อดีของการหมุนเวียนก๊าซไอเสียที่ระบายความร้อนด้วยความเย็นสามารถ
คาดหวังได้ในแง่ของประสิทธิ ภาพ การลดการสูญเสียปี กผีเสือ้ การเพิ่มความจุความร้อนจาเพาะ และการลดแนวโน้มที่
จะน็อค ดังนัน้ สูงสุดประมาณ ประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพ 42-43% ทาได้ท่ีจดุ ที่ดีท่ีสดุ

WP 2 – เทคโนโลยีอนาคตของ ICE
 ด้วยการผสมผสานกระบวนการเผาไหม้ของ Miller กับการหมุนเวียนก๊าซไอเสียที่ระบายความร้อนด้วยความเย็น ทาให้
สามารถใช้เชือ้ เพลิงเฉพาะที่ 200 ก./กิโลวัตต์-ชั่วโมงสาหรับเครื่องยนต์เบนซินแบบฉีดตรงแบบเทอร์โบชาร์จ ซึ่งสอดคล้องกับ
ประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพ 42.3% (สมมติฐาน: ค่าความร้อนต่า Hu 42.5 MJ/กก.)
 กระบวนการเผาไหม้ ลดเวลาการเผาไหม้: การบริโภคที่ลดลงอีกสามารถทาได้โดยการเพิ่มความเข้มข้นของการเคลื่อนที่ของ
ประจุภายในเครือ่ งยนต์ ในเครือ่ งยนต์เบนซิน ทาได้โดยการเพิ่มความเข้มข้นของเกลือกกลิง้ ซึง่ ช่วยลดเวลาการเผาไหม้และ
ทาให้กระบวนการเผาไหม้ใกล้เคียงกับกระบวนการในอุดมคติมากขึน้

WP 2 – เทคโนโลยีอนาคตของ ICE
 การนาความร้อนจากก๊าซไอเสียกลับมาใช้ใหม่ (การปฏิรูป): การนาความร้อนจากก๊าซไอเสียกลับมาใช้ใหม่ ทาให้สามารถ
เพิ่ มประสิทธิ ภาพเชิ ง ความร้อนของเครื่องยนต์เบนซิน ได้อีก การรวมตัวปฏิ รูปเข้ากับส่วนหมุน เวียนก๊ าซไอเสียและโดย
กระบวนการควบคุมด้วยความร้อน เชือ้ เพลิงจะถูกแยกออกและค่าความร้อนของก๊าซสังเคราะห์ท่ีผลิตได้เพิ่มขึน้

WP 2 – ภาพรวมการอบรม

 ถาม-ตอบ, อภิปรายช่วงที่ 2

WP 2 – ภาพรวมการอบรม

 วิศวกรการโยกย้าย 2030 (วิชาการ)(20 นาที)

WP 2 – วิศวกรการโยกย้ าย 2030
 ยานยนต์กาลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร?
 4 ปั จจัยที่สง่ ผลกระทบฉับพลันในอุตสาหกรรมยานยนต์!
 นิยามใหม่ของรถยนต์
 คุณลักษณะของอุปกรณ์เคลื่อนที่ในยานยนต์ท่ีทนั สมัย
 คาถามพืน้ ฐานจากอุตสาหกรรมยานยนต์!
 ความต้องการสามประการจากอุตสาหกรรมยานยนต์!

[7]

WP 2 – แถลงการณ์
ด้วย
การเชื่อมต่อได้, ไร้คนขับ, แรงขับเคลื่อน, ความปลอดภัย และ การป้องกันภัย
ตอนนี้ มีความสาคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะต่อไป เช่นเดี ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกลและ
ไฟฟ้าแบบเดิมที่มีมาจนถึงรุ่ นก่อนๆ,
จะเห็นได้ชดั ว่า
วิธีการที่อุตสาหกรรมและภาคการศึกษามีส่วนร่ วมมีความสาคัญต่อกระบวนการสร้างและคงไว้ซ่ ึ งวิศวกรที่มี
ความสามารถเพียงพอและ "พร้อมสาหรับการทางาน"

WP 2 – ยานยนต์ กาลังเปลีย่ นแปลงไปอย่ างไร?


การพัฒนาในปัจจุบนั ในด้านวิศวกรรมการเคลื่อนย้ายมีความผันผวนมากขึ้นเรื่ อยๆ



หลายๆ อย่างเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน และการรักษาภาพรวมเป็ นสิ่ งสาคัญ



ในส่ วนนี้ ข้าพเจ้าขอเสนอข้อมูลอิสระสามประการที่อาจให้ขอ้ มูลเชิงลึกได้บา้ ง
 4 ปั จจัยที่ส่งผลกระทบอย่างฉับพลัน
 นิ ยามใหม่สาหรับยานยนต์
 คุณลักษณะของอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ทน
ั สมัย



ไม่ มี จุ ดมุ่ ง หมายที่ จ ะให้ภ าพรวมที่ ส มบู ร ณ์ อย่า งไรก็ตาม การอภิ ปรายเกี่ ย วกับ การศึ กษาในอนาคตของวิศวกรนั้น
จาเป็ นต้องมีวสิ ยั ทัศน์เกี่ยวกับความต้องการเทคโนโลยีในอนาคต.

WP 2 – 4 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่ างฉับพลัน
4 ปั จจัยที่ส่งผลกระทบอย่างฉับพลัน ได้แก่:
1.

การแปลงให้เป็ นไฟฟ้า : ระบบนิ เวศรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ใช่ยานยนต์ ซึ่ งรวมถึงพลังงานหมุนเวียนและ
สมาร์ทกริ ด

2.

การขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติ : หุ่ นยนต์ที่มีระดับความปลอดภัย/การรั กษาความปลอดภัยในระดับสู ง ซึ่ งรวมถึง
ปัญญาประดิษฐ์ แมชชีนเลิร์นนิง และวิธีการที่เป็ นทางการเพื่อให้ระดับความปลอดภัยที่ตอ้ งการ

3.

การเชื่อมต่อกับรถยนต์: ระบบนิ เวศด้วยเทคโนโลยีโทรคมนาคมและรู ปแบบธุรกิจ ซึ่ งรวมถึงการกาหนดมาตรฐาน
ของโปรโตคอล แบนด์วดิ ท์ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ฯลฯ

4.

การขนส่ งเฉพาะเมื่อต้องการ: บริ การใหม่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ (เมือง ฯลฯ…) การเข้าถึงกับการเป็ นเจ้าของ
โมเดลธุรกิจใหม่ พันธมิตรที่หลากหลาย

WP 2 – นิยามใหม่ ของยานยนต์
รู ปแบบอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต:


การมีส่วนร่ วมแบบหลายฝ่ ายและการแข่งขันแบบร่ วมมือ



ในกรณี ข องการเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า ว อุ ต สาหกรรมยานยนต์ไ ด้เ ปลี่ ย นจากห่ ว งโซ่ อุ ต สาหกรรมแนวตั้ง ดั้ง เดิ ม ที่
ประกอบด้วย OEM ซัพพลายเออร์ และตัวแทนจาหน่าย ไปสู่ ระบบนิ เวศที่ไร้พรมแดนด้วยการมีส่วนร่ วมจากหลายฝ่ าย
นามาซึ่งโอกาสมหาศาล.

WP 2 – คุณลักษณะของอุปกรณ์ เคลื่อนทีส่ มัยใหม่


เมคาทรอนิกส์: โครงสร้างที่ปรับให้เหมาะสมที่สุด น้ าหนัก และคุม้ ค่า การจัดการความซับซ้อนให้ครอบคลุมความต้องการต่างๆ เช่น ระบบ
ส่ งกาลัง ลักษณะตัวถัง หรื อระดับอุปกรณ์ การผสมผสานเทคนิ คการผลิตที่ มีปริ มาณสู งและต่ า รวมทั้งการปรั บเปลี่ยนในแบบของคุ ณ
(Industry 4.0).



ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์ (รวมถึงการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติ ): สัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นในห่ วงโซ่ คุณค่า วัฏจักรการพัฒนาสั้นและนวัตกรรม
อุตสาหกรรม x เพิ่มจานวนอินเทอร์ เฟซและมาตรฐานอุตสาหกรรม ผูเ้ ล่นใหม่เข้าสู่ โดเมนยานยนต์



ซอฟต์แวร์ (รวมถึง V2X และการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติ ): สัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นในห่ วงโซ่ คุณค่า อินเทอร์ เฟซและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
มากมาย อัลกอริ ธึมที่ซับซ้อน เช่น AI, แมชชี นเลิร์นนิ ง, การรวมเซ็นเซอร์ , การควบคุมตามแบบจาลอง ความพยายามอย่างมากในด้าน
วิศวกรรมคุณภาพ.



อุปกรณ์และสิ่ งแวดล้อม (รวมถึงโมเดลธุ รกิจ): การขนส่ งแบบผสม การเข้าถึงกับการเป็ นเจ้าของ ประสบการณ์ของลูกค้าทั้งหมดเทียบกับ
ประสิ ทธิ ภาพของรถ รถยนต์อจั ฉริ ยะเพื่อโลกอัจฉริ ยะ

WP 2 – คาถามพืน้ ฐานจากภาคอุตสาหกรรม
2 คาถามพื้นฐานจากอุตสาหกรรม:
1.

องค์กรต่างๆ ต้องการวิศวกรประเภทใดในอนาคต?

2.

อะไรคือข้อกาหนดของอุตสาหกรรมในอนาคตในแง่ของความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ทักษะและ
ความสามารถ?

WP 2 – คาถามพืน้ ฐานจากภาคอุตสาหกรรม
คาตอบที่รวบรวมได้อาจสามารถสรุ ปได้ดงั นี้:
1.
2.

3.

ภูมิทศั น์ทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรมยานยนต์จะขยายขอบเขตออกไป นอกเหนือจากวิศวกรเครื่ องกลแล้ว บริ ษทั ต่างๆ จะ
ต้องการวิศวกรจากไอทีและสาขา 'เทคโนโลยีใหม่' ที่เกี่ยวข้องมากขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
นอกจากผูเ้ ชี่ ยวชาญแล้ว อุตสาหกรรมยังต้องการผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มีความสามารถในสาขาวิศวกรรมต่างๆ ที่เชื่ อมโยงสาขา
วิศวกรรมต่างๆ และการทางานร่ วมกันด้านวิศวกรรมในหลายสาขาวิชาจะกลายเป็ นปั จจัยความสาเร็ จที่สาคัญสาหรั บ
วิศวกรรมในอนาคต
ควบคู่กนั ไป ชุดทักษะของวิศวกรจะขยายจากข้อกาหนดทางเทคนิคส่ วนใหญ่ไปสู่ ทกั ษะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการมากขึ้น
เช่น การจัดการโครงการที่คล่องตัว ทักษะการสื่ อสาร การทางานในสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง และองค์กรที่ยืดหยุน่ จะ
กลายเป็ นความสามารถที่สาคัญในโปรไฟล์บทบาททางวิศวกรรม

WP 2 – ความต้ องการจากอุตสาหกรรม
ความต้องการจากอุตสาหกรรม:


ข้อกาหนดทักษะด้านเทคนิคและสหวิทยาการ



ข้อกาหนดโครงการ การจัดการกระบวนการ และทักษะอ่อนนุ่ม



กระบวนทัศน์ใหม่

WP 2 – ข้ อกาหนดทักษะทางเทคนิคและสหวิทยาการ (1)


ผลตอบรับจากภาคอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นว่าทักษะดั้งเดิมของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิ ตศาสตร์
(STEM) จะยังคงเป็ นส่ วนสาคัญของการผสมผสานทักษะ



ผู ้ต อบแบบเป็ นเอกฉั น ท์ ยื น ยัน อย่ า งเป็ นเอกฉั น ท์ ว่ า วิ ศ วกรยานยนต์ ' คลาสสิ ก ' ที่ มี ค วามรู ้ ลึ ก ซึ้ งในด้ า น
วิศวกรรมเครื่ องกล เมคาทรอนิกส์ และวัสดุยงั คงมีความจาเป็ น



อย่างไรก็ตาม ในบริ บทของการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เชื่อมต่อ เป็ นอิสระ และใช้ร่วมกัน โปรไฟล์คุณสมบัติของวิศวกร
'สากล' ที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งเกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมอื่น ๆ จะได้รับความสาคัญมากขึ้น

WP 2 – ข้ อกาหนดทักษะทางเทคนิคและสหวิทยาการ (2)


ผูต้ อบแบบสอบถามหลายคนให้ความสาคัญกับวิศวกรรมระบบและความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของยานพาหนะว่า มี
ความสาคัญในด้านวินยั ทางวิศวกรรม และกลายเป็ นส่ วนที่สาคัญไปแล้ว



ผูเ้ ชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมองว่า การจาลอง การทดสอบเสมือนจริ ง การสร้างต้นแบบเสมือนจริ ง และความเป็ นจริ ง
เสมือนเป็ นพื้นที่ที่มีศกั ยภาพในการก่อกวนในกระบวนการวิศวกรรมยานยนต์



การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วของการพัฒนาตามแบบจาลอง ควบคู่ไปกับความสามารถในการถ่ายโอนผลการจาลองไปสู่ ความ
เป็ นจริ ง ถูกมองว่าจาเป็ นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้ นั สู งอย่างรวดเร็ ว

WP 2 – ข้ อกาหนดทักษะทางเทคนิคและสหวิทยาการ (3)


วิวฒั นาการของ Industry 4.0 (ระบบอัตโนมัติและการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเทคโนโลยีการผลิต ) และความพร้อมใช้
งานที่เพิ่มขึ้นของข้อมูลขนาดใหญ่ ทาให้สามารถพัฒนาแบบจาลองการคาดการณ์ได้ กาลังท้าทายชุมชนวิศวกรรมยาน
ยนต์ในการสร้างความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์ และทางานกับข้อมูลปริ มาณมาก ถูกสร้างโดยเครื่ องจักรและ
กระบวนการ



วิศวกรที่เข้าใจและคิดในแง่ของกระบวนการ มากกว่าผูเ้ ชี่ยวชาญไซโล จะต้องพบกับความท้าทายนี้



ดังนั้นจึงแนะนาว่า 'นักวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล' สายพันธุ์ใหม่ที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ซบั ซ้อน จะร่ วมมือกับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านกระบวนการเพื่อคาดการณ์ได้อย่างรวดเร็ ว

WP 2 – ข้ อกาหนดทักษะทางเทคนิคและสหวิทยาการ (4)


ในมุมมองของบทบาทที่เพิ่มขึ้นของการจาลองและแนวโน้มต่อวิศวกรรมระยะไกล ผูร้ ่ วมให้ขอ้ มูลในอุตสาหกรรมยัง
เน้นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสาหรับความเชี่ยวชาญใน 'ความสามารถในการผลิต'



ความสามารถในการรับรู ้ถึงปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตในช่วงเริ่ มต้นของกระบวนการออกแบบและ
จะยังคงเป็ นสิ นทรัพย์ที่สาคัญสาหรับวิศวกร เนื่องจากรอบการพัฒนาสั้นลงและผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนมากขึ้น



ในบริ บทนี้ ความรู ้โดยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการผลิต เทคนิคและเครื่ องมือที่เหมาะสมเป็ นสิ่ งสาคัญ

WP 2 – ข้ อกาหนดทักษะทางเทคนิคและสหวิทยาการ (5)
สภาพแวดล้อมโดยรอบของอุตสาหกรรมยานยนต์/ยานยนต์ในอนาคต

Own material
Creative Commons (CC)
 Content allowed for educational purposes
License / written approval of the owner
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WP 2 – ข้ อกาหนดโครงการ การจัดการกระบวนการ และ
Soft Skill (1)


ในขณะที่ รถยนต์มีวิวฒั นาการและรวมเอาอุ ปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ สาหรั บผูบ้ ริ โภคเข้าไว้ดว้ ยกัน โดยเน้นการพัฒนา
ประสบการณ์ในรถยนต์ วิศวกรแบบเดิมจะต้องส่ งมอบความสามารถ "ที่ไม่ใช่ดา้ นวิศวกรรม" ด้วยเช่นกัน เช่น ความรู ้
ในตลาดและแนวโน้มของสังคม ประสบการณ์ผใู ้ ช้และปัจจัยมนุษย์



ด้วยเทคโนโลยีที่พฒั นาเร็ วขึ้นและเร็ วขึ้น บริ ษทั ต่างๆ ได้เน้นย้าถึงความจาเป็ นในการคิดแบบมีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่
พร้อมใช้งานทันทีเพื่อค้นหาโซลูชนั ที่เป็ นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็ ว



ในสภาพแวดล้อมทัว่ โลกที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นเรื่ อยๆ จาเป็ นต้องมีการแบ่งปันงานภายในเครื อข่าย R&D ทัว่ โลก โดย
บริ ษทั ต่างๆ คาดหวังว่าวิศวกรจะมีทกั ษะการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ งและมีความยืดหยุ่นในการทางานในสถานที่
ต่างๆ ในโครงการต่างๆ

WP 2 – ข้ อกาหนดโครงการ การจัดการกระบวนการ และ
Soft Skill (2)


ในบริ บทนี้ ทักษะการสื่ อสารถือเป็ นข้อกาหนดที่สาคัญมากขึ้นเรื่ อยๆ



ตัวอย่างเช่ น วิศวกรต้องการทักษะการนาเสนอในสภาพแวดล้อมเสมื อนจริ งสาหรั บการทางานร่ วมกันเป็ นที ม การ
ทบทวนโครงการ การรายงาน และกิจกรรมเสมือนจริ งและแบบทีมอื่นๆ



วิศวกรยังต้องการความสามารถในการออกแบบร่ วมในสภาพแวดล้อมของทีมเสมือนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ทางานร่ วมกับ
เพื่อนร่ วมงานในพื้นที่ห่างไกล



ทัก ษะที่ อ่ อนนุ่ ม เช่ น ความสามารถทางสัง คม / วัฒนธรรม การชื่ น ชมความหลากหลาย และทักษะทางภาษา ล้ว น
สนับสนุนวิศวกรที่ประสบความสาเร็ จในอนาคต

WP 2 – ข้ อกาหนดโครงการ การจัดการกระบวนการ และ
Soft Skill (3)


ในอนาคต วิศวกรจะทางานในสภาพแวดล้อมที่คล่องตัวและข้ามสายงานมากกว่าในปั จจุบนั ซึ่ งหมายความว่าบริ ษทั
ต่างๆ จะให้ความสาคัญกับการเปิ ดกว้างและความอยากรู ้ มากขึ้ นสาหรั บวิธีใหม่ในการทางานร่ วมกันในโครงสร้ าง
องค์กรใหม่และรู ปแบบการทางานเป็ นทีมแบบใหม่



การทางานในที่เรี ยกกันว่า 'swarm Organisation' น่าจะเป็ นส่ วนหนึ่ งของกิจวัตรประจาวัน วินยั ในการทางาน
รู ปแบบใหม่ ซึ่งถือเป็ นทักษะการจัดการที่สาคัญและก้าวหน้า

WP 2 – ข้ อกาหนดโครงการ การจัดการกระบวนการ และ
Soft Skill (4)


ความรู ้ และความยืดหยุ่นแบบสหวิทยาการที่กว้างขึ้นถูกมองว่าเป็ นส่ วนประกอบสาคัญของชุ ดทักษะของวิศวกรใน
อนาคต



วิศวกรที่ 'เหมาะ' จะสามารถนาความรู ้ใหม่และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ วและสามารถพัฒนาโซลูชนั ที่
ไม่ได้มาตรฐานได้



ในบริ บทของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยี ข้อกาหนดทางกฎหมายและข้อบังคับ กฎหมายการปล่อย
มลพิษ ลูกค้าและความต้องการที่ แตกต่างกัน รวมกับแนวโน้มและความซับซ้อนของสังคมระหว่างประเทศ วิศวกร
จาเป็ นต้องสามารถทางานร่ วมกับเพื่อนร่ วมงานหลายกลุ่มที่มีสาขาวิชาวิศวกรรมต่างกัน และทางาน ทีมข้ามสายงานใน
ขณะที่ใช้เครื่ องมือเสมือนในสถานที่ทางานต่างๆ

WP 2 – กระบวนทัศน์ ใหม่


วิศวกรรมการเคลื่อนที่ มากกว่าอาชีพอื่น ๆ มากมาย อยูใ่ นสภาวะของการเปลี่ยนแปลงระหว่างรู ปแบบวิศวกรรมดั้งเดิม
และที่เข้าใจ กับรู ปแบบที่ยงั ไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างสมบูรณ์ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง



ผูเ้ ชี่ ยวชาญกับผูช้ านาญทัว่ ไป, กลศาสตร์ กบั อิเล็กทรอนิ กส์, ฮาร์ ดแวร์ กบั ซอฟต์แวร์ , การหยุดชะงักกับการปรั บแต่ง,
ความซับซ้อนกับความเรี ยบง่าย, ความพิเศษเฉพาะตัวกับการผลิตจานวนมาก, แบบแมนนวลกับแบบอัตโนมัติ, เพื่อ
อ้างอิงเพียงไม่กี่ปัจจัย



เป็ นผลให้นกั ศึกษาที่มีศกั ยภาพสามารถสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่ซบั ซ้อนและท้าทาย



นี่เป็ นสิ่ งที่เข้าใจได้และดังนั้นจึงมีความชัดเจนในระยะสั้นและหลักสู ตรที่ทาได้และน่าสนใจเป็ นสิ่ งสาคัญ อย่างไรก็ตาม
ชุมชนวิชาการควรพิจารณาการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 2 แบบเพื่อเตรี ยมนักศึกษาให้พร้อมสาหรับการประกอบอาชีพ
ด้านวิศวกรรมการเคลื่อนที่:

WP 2 – กระบวนทัศน์ 1
กระบวนทัศน์ 1:
กลายเป็ นข้อสงสัยว่าจะพยายามสอนวิชาที่สาคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับ 'ความคล่องตัว' ในหลักสู ตรเดียวได้หรื อไม่

แม้ว่าอาจมี โอกาสให้ความรู ้ แก่ ผูร้ ู ้ ทวั่ ไปที่ มีความรู ้ ต้ื นๆ ในด้านที่ เกี่ ยวข้อง แต่ การเข้าถึ งระดับความรู ้ ที่จาเป็ นสาหรั บ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน R&D ที่แข่งขันได้ในด้านวิศวกรรมเครื่ องกล ไฟฟ้า และซอฟต์แวร์ ในการศึกษาครั้งเดียวคงเป็ นเรื่ องยาก
เนื่องจากผูเ้ ชี่ยวชาญจะต้อง ปฏิบตั ิงานด้วยมาตรฐานความสามารถระดับสู งในสาขาวิชาต่างๆ

WP 2 – กระบวนทัศน์ 2
กระบวนทัศน์ 2:
แนวคิดของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในการเตรี ยมวิศวกรให้ประสบความสาเร็ จในอาชีพการงานหลายปี กาลังถูกท้าทาย
วิศวกรที่ได้รับการศึกษาในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 จะไม่มีฐานความรู ้ที่จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านวิศวกรรมการ
เคลื่อนย้ายในอนาคต หากไม่มีรูปแบบการพัฒนาส่ วนบุคคลเพิ่มเติม ดังนั้น วิศวกรในปั จจุบนั ก็จะเป็ นเช่นนั้นในปี 2030
และปี ต่อๆ ไป

ไม่มีเหตุผลใดที่จะเชื่อได้ว่าการศึกษาใดๆ ก็ตามสามารถอยูไ่ ด้นานพอที่จะนาพาใครบางคนไปตลอดชี วิตการทางานของ
พวกเขา การพัฒนาทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ องคือกุญแจสู่ ความเกี่ยวข้องทางเทคนิ คที่ต่อเนื่ องของวิศวกรที่มีมายาวนานใน
อาชีพการงาน การลงทุนใน 'การเรี ยนรู ้อาชีพ' จะเป็ นแนวทางเชิงบวกสาหรับพื้นฐานทางวิศวกรรมทั้งหมดที่จาเป็ นต้องวาง
ไว้ในมหาวิทยาลัย

WP 2 – แนวทางอัมสเตอร์ ดัม
ชุมชนอัมสเตอร์ ดมั ได้วางแผนปฏิบตั ิการเพื่ออากาศสะอาดซึ่ งนาเสนอในเดือนพฤษภาคม 2019 อย่างชัดเจน โดยมีเป้ าหมายคือภายในปี
ขนส่ งใดๆ ในเขตเมืองที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิ ลอีกต่อไป

2030 จะไม่มีการ

ระเบียบข้ อบังคับสาหรับเขตเมือง:
2020 ห้ามขับรถยนต์ทุกคันที่แย่กว่า Euro 4
2022 รถโดยสารท้องถิ่นและรถโดยสารประจาทางต้องมีระบบขับเคลื่อนที่ปลอดมลพิษ
2022 ห้ามขับรถสาหรับยานพาหนะที่ใช้งานหนักทั้งหมดแย่กว่า Euro 6
2025 ห้ามขับรถสาหรับการจราจรเชิงพาณิ ชย์ (ภาษี, การขนส่ ง, ช่างฝี มือ, การขนส่ งสิ นค้า) กับผูใ้ ห้บริ การพลังงานฟอสซิ ล2025 ห้ามขับขี่

รถสองล้อเครื่ องยนต์สันดาป
2025 เรื อข้ามฟากในเมืองต้องปลอดมลภาวะ
2025 การห้ามเรื อไป-กลับและเรื อพักผ่อนที่มีแหล่งพลังงานฟอสซิ ล
2030 ข้อห้ามรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้แหล่งพลังงานฟอสซิ ล

WP 2 – ภาพรวมการอบรม

 ถาม-ตอบ, อภิปราย ช่วงที่ 2

WP 2 - การเผาไหม้ ยงั คงเป็ นส่ วนสาคัญของความคล่ องตัว
 เครื่องยนต์สนั ดาปจะยังคงใช้ต่อไปในอนาคต ยังคงมีศกั ยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพสูงมากเช่น VCR, CAI, VVT, HPI
 ขอบเขตที่เชือ้ เพลิงสังเคราะห์และเชือ้ เพลิงอิเล็กทรอนิกส์สามารถนาไปสูก่ ารขับเคลื่อนที่ปราศจากมลพิษจะกล่าวถึงในการฝึ กอบรม
 แม้ว่าจะมีการพัฒนาขนานกัน ฉันก็ไม่เห็นเชือ้ เพลิงสังเคราะห์ในตลาดอีกห้าปี ขา้ งหน้า
 เมื่อเทียบกับรถยนต์ท่ีใช้แบตเตอรีบริสทุ ธิ์ เชือ้ เพลิงสังเคราะห์เหล่านีเ้ สียเปรียบอย่างเห็นได้ชดั ในแง่ของประสิทธิภาพและต้นทุน

 ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเครื่องยนต์สนั ดาปภายในในยานพาหนะเชิงพาณิชย์ การขนส่ง หรือภาคเครื่องบิน เป็ นต้น การเคลื่อนที่ในอนาคตที่ ย่ งั ยืน
ต้องอาศัยการวิเคราะห์วงจรชีวิตเพื่อการแก้ปัญหาร่วมกันแบบบูรณาการ

WP 2 - การเผาไหม้ ยงั คงเป็ นส่ วนสาคัญของการเคลื่อนย้ าย
 จุดมุง่ หมายหลักคือการนาเสนอการคานวณต้นทุนและผลประโยชน์สาหรับไดรฟ์ ประเภทต่างๆ ในโลกของพลังงานที่ใช้ไฟฟ้าในปี 2050
บนพืน้ ฐานของสถานการณ์ตา่ งๆ
 เมื่อเทียบกับรถยนต์เซลล์เชือ้ เพลิงและรถยนต์ท่ขี บั เคลื่อนด้วยเชือ้ เพลิงสังเคราะห์ท่มี ีเครื่องยนต์สนั ดาป BEV มีประสิทธิภาพมาก
 อย่างไรก็ตาม ยังมีขอ้ เสียอยู่ดว้ ย: ในด้านหนึ่ง โครงสร้างพืน้ ฐานที่มีราคาแพงมากซึง่ จาเป็ นต่อการบัฟเฟอร์พลังงาน (ไฮโดรเจน) และ
ในทางกลับกัน ค่าใช้จ่ายของยานพาหนะที่สงู มาก (แบตเตอรี่)
 "ความเสี่ยงด้านต้นทุนสาหรับ BEV และ Fuel Cell นัน้ สูงมาก"
 การยึดติดกับรถยนต์ไฟฟ้าจึงไม่ใช่ยาครอบจักรวาล

 “การเผาไหม้ยังคงเป็ นส่วนสาคัญของความคล่องตัว”

WP 2 – ภาพรวมการอบรม

 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับการขับเคลือ่ นด้วยไฟฟ้ า (20 นาที)

WP 2 – เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กบั การขับเคลื่อนด้ วยไฟฟ้า


ปัจจุบนั การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ายังเป็ นปัญหาในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (อาเซียน).



ในขณะที่ความสนใจในอดีตมุ่งเน้นไปที่ประเทศจีนเป็ นหลักในด้านของ e-mobility แต่ประเทศในอาเซี ยน
ที่กาลังเติบโตกาลังเคลื่อนเข้าสู่ จุดสนใจของอุตสาหกรรมยานยนต์ของเยอรมันมากขึ้น.

WP 2 – เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กบั การขับเคลื่อนด้ วยไฟฟ้า
ตลาดยานยนต์ทวั่ โลกกาลังเติบโตและจะเปลี่ยนจากประเทศในกลุ่ม BRICS (บราซิ ล รัสเซี ย อินเดีย จีน และ
แอฟริ กาใต้) สหรัฐอเมริ กา และยุโรป ไปสู่ กลุ่มประเทศที่เรี ยกว่า "Beyond BRICS" ซึ่ งรวมถึงกลุ่มประเทศ
อาเซียน (ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เป็ นต้น).
ยอดขายรถใหม่- ล้านคัน
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WP 2 – เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กบั การขับเคลื่อนด้ วยไฟฟ้า
ประชากรมากกว่าหนึ่ งในสามในภูมิภาคอาเซี ยนยินดีที่จะซื้ อรถยนต์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ตามกราฟจาก
รายงานที่ รัฐในอาเซี ยนกล้าที่ จะใช้การขับเคลื่ อนด้วยไฟฟ้ า ผูต้ อบแบบสอบถามในฟิ ลิ ปปิ นส์ ไทย และ
อินโดนีเซียให้ความสนใจมากที่สุด
Singapore

Vietnam

Own material
Creative Commons (CC)
 Content allowed for educational purposes
License / written approval of the owner

23%
33%

Malaysia

37%

mean

37%

Indonesia
Thailand
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41%

44%
46%

[8]

WP 2 - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กบั การขับเคลื่อนด้ วยไฟฟ้า
ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่นิยมว่าการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาสู งเป็ นอุปสรรค แผนภูมิแสดงให้เห็นว่าลูกค้าให้
ความสาคัญกับความปลอดภัยและการชาร์จไฟเป็ นอย่างมาก อันที่จริ ง ลูกค้าในอาเซี ยนยินดีจ่ายมากกว่า 50%
สาหรับรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่ารถยนต์ทวั่ ไปถึง 50%
Better safety standards
Possibility to load at home
Charging station at home
Ability to load quickly
Own material
Creative Commons (CC)
 Content allowed for educational purposes
License / written approval of the owner

State concessions
Cheap loading
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เกีย่ วกับเมืองทูริน
• ตัง้ อยู่ในอิตาลีตอนเหนือ ใกล้เทือกเขาแอลป์ ภูมิภาค
Piedmont.
• ประชากร 880 000 คน.
• บริษัทด้านยานยนต์ในเมืองทูรนิ :
•
•
•
•
•
•
•
•

Abarth
FCA
Gruppo Bertone
GM Global Propulsion Systems
Italdesign Giugiaro
Iveco
New Holland Agriculture
Pininfarina
Mole Antonelliana

Source: Wikipedia
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เกีย่ วกับวิทยาลัย Politecnico di Torino
Regio Politecnico di Torino (โรงเรียนโปลีเทคนิค Royal Turin) ก่อตัง้ ขึน้ ในฐานะสถาบันในปี 1906 แต่มีตน้ กาเนิดย้อนกลับไปไกลกว่านัน้ สมัยก่อนเป็ น Scuola
di Applicazione per gli Ingegneri (Technical School for Engineers) ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 1859
นักศึกษา (ปี 2017/2018)
จานวน 35,000 คน รวมระดับ ป.ตรี และ ป.โท
เฉพาะวิศวกรรมยานยนต์:
684 ป.เอก - ปี 2018/2019
ป.ตรี 567 คน
68% เป็ นนักเรียนนอกเขต Piedmont (52% อิตาเลียน นอกเขต, 16% ชาวต่างชาติ)
สาเร็จการศึกษา 2018
ป.โท 434 คน
จานวน 6,691 คน
จานวน 3,495 สาหร ับระดับ ป.ตรี - Average age: 23.7
จานวน 3,196 สาหร ับระดับ ป.โท - Average age: 26.2
่
อัตราการจ ้างงานของผู ้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหนึ่ งปี หลังจากสาเร็จการศึกษา (Almalaurea 2019 ): 88,6% (ค่าเฉลียของ
อิตาลี 73%).
หลักสู ตรการสอน (ปี 2018/2019)
ระดับ ป.ตรี จานวน 22 หลักสูตร (3 สาหร ับสถาปัตยกรรมศาสตร ์ และ 19 สาหร ับวิศวกรรมศาสตร ์)
ระดับ ป. โท จานวน 28 หลักสูตร (5 สาหร ับสถาปัตยกรรมศาสตร ์ และ 23 สาหร ับวิศวกรรมศาสตร ์))
ระดับ ป.เอก จานวน 16 หลักสูตร
3

มารู้จักมหาวิทยาลัย Politecnico di Torino
Mirafiori

Main campus

Turin Polytechnic University in Tashkent

Castello di Valentino
UNESCO World Heritage

Verres campus
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เกีย่ วกับ Politecnico: ภาควิชา
• 11 ภาควิชา:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DAD - Department of Architecture and Design
DAUIN - Department of Control and Computer Engineering
DENERG - Department of Energy
DET - Department of Electronics and Telecommunications
DIATI - Department of Environment, Land and Infrastructure Engineering
DIGEP - Department of Management and Production Engineering
DIMEAS - Department of Mechanical and Aerospace Engineering
DISAT - Department of Applied Science and Technology
DISEG - Department of Structural, Geotechnical and Building Engineering
DISMA - Department of Mathematical Sciences
DIST - Interuniversity Department of Regional and Urban Studies and Planning
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เกีย่ วกับ Politecnico ศูนย์ /หน่ วยงาน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARS@PoliTO - Center for Automotive Research and Sustainable Mobility
CWC - CleanWaterCenter@PoliTo
Ec-L - Energy Center Lab
FULL - Future Urban Legacy Lab
IAM@PoliTo - Integrated Addtive Manufacturing
J-Tech@PoliTo
PEIC - Power Electronics Innovation Center
PhotoNext - PoliTO Interdepartmental Centre for Applied Photonics
PIC4SeR - PoliTO Interdepartmental Centre for Service Robotics
PolitoBIOMed Lab - Biomedical Engineering Lab
R3C - Responsible Risk Resilience Centre
SISCON - Safety of Infrastructures and Constructions
SmartData@PoliTO - Big Data and Data Science Laboratory
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ห้ องปฏิบัติการ LIM - ห้ องปฏิบัติการด้ านเมคาทรอนิกส์
• LIM - Laboratorio Interdisciplinare di Meccatronica
• ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยเป็ น “การร่วมทุน” โดยคนจานวนมากจาก Departments of Control and
Computer Sciences (DAUIN), Electronics and Telecomunications (DET) and
Department of Mechanical and Aerospace Engineering (DIMEAS) ของ Politecnico
di Torino.
• http://www.lim.polito.it/
• Research areas:
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ประวัติโดยย่ อวิทยากร
• 1998-2004, MS degree in AE from Tashkent Automotive&Road Construction Institute
• 2004-2007, PhD degree, Tashkent Automotive&Road Construction Institute
• 2007-2010, Researcher, Tashkent Automotive&Road Construction Institute
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กาหนดการ
• การวิเคราะห์ 'Well-to-wheel'
•
•
•
•

การควบคุมการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจก
ประเภทหลักของการปล่อยมลพิษ แหล่งที่มาและกระบวนการก่อตัว
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยไอเสียจากเครือ่ งยนต์สนั ดาปภายใน
กฎระเบียบเพื่อจากัดมลพิษและการปล่อย CO2

• การทดสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Combustion simulation)
• การวินิจฉัยการเผาไหม้
• แบบจาลองการจาลองความเร็วการเผาไหม้ในเครือ่ งยนต์ดีเซล/SI
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เอกสารประกอบการสอน
ประกอบด้วย:
• เครือ่ งยนต์สนั ดาปและการประยุกต์ใช้กบั รถยนต์, D'AMBROSIO STEFANO
• เครือ่ งจักรกลความร้อน, BARATTA MIRKO
• พืน้ ฐานของเครือ่ งจักรความร้อนและไฮดรอลิกและของไหล, FINESSO ROBERTO
• ระบบขนส่งที่ย่งั ยืน: ปั ญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, SPESSA EZIO
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การวิเคราะห์ 'Well-to-wheel'
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เส้ นทางเดินพลังงานสาหรับเชื้อเพลิง

Source: https://www.ertrac.org/
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การวิเคราะห์ Well-to-Tank (WTT)
แหล่งพลังงาน

การผลิตและการปรับ
ค่าด้านแหล่งจ่าย

การแปลงพลังงาน
ด้านแหล่งจ่าย

การขนส่งไปยังตลาด
ยุโรป

กระบวนการในยุโรป

การปรับค่าและการ
กระจายส่ง

Source: General Motors
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การวิเคราะห์ Tank-To-Wheel (TTW)

Source: Plotkin
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การวิเคราะห์ Tank-To-Wheel (TTW)
VW Golf

Simulation results with AVL ADVISOR

Tank

เครื่องยนต์สันดาป
ภายใน

Source: Edwards

ระบบส่งจ่ายกาลัง+
อุปกรณ์เสริม

Wheel
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Well-To-Wheel (WTW)
พลังงาน WTW [MJ/100km] = (1+พลังงาน WTT [MJex/MJf]) x พลังงาน TTW [MJf/100km]
พลังงานทัง้ หมดที่ตอ้ งการสาหรับการขับขี่ (WTT + TTW) สาหรับรถที่นา้ หนักมากกว่า 100 กก. ทางานด้วยวัฎจักร NEDC (ไม่รวมแหล่งกาเนิดเชือ้ เพลิง)
MJf – พลังงานที่สะสมในเชื้อเพลิง
MJex – พลังงานภายนอกที่ใช้ในการผลิต 1MJ

WTW GHG [gCO2eq/km] = TTW GHG [gCO2eq/km] +
+ TTW energy [MJf /100 km]/100 x WTT GHG [gCO2eq/ MJf]
CO2 equivalent = CO2 emissions + 21 ∙ CH4 + 310 ∙ N2O
Source: Edwards
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เชื้อเพลิงปกติ WTW = TTW+WTT
TTW

PISI – Port Injection Spark Ignition
DISI – Direct Injection Spark Ignition
DICI – Direct Injection Compression Ignition
Hybr. – Hybrid
COG1 – Conventional Gasoline
COD1 – Conventional Diesel

WTT

TTW

COD1 DICIHyb

COD1 DICIHyb

2020+ Hyb.

COG1 DISIHyb

WTT

2020+ Hyb.

COG1 DISIHyb

COD1 DICI

COD1 DICI

2020+

COG1 DISI

2020+

COG1 DISI
COG1 PISI

COG1 PISI

COD1 DICIHyb

COD1 DICIHyb

2010 Hyb.

COG1 DISIHyb

2010 Hyb.

COG1 DISIHyb

COD1 DICI

COD1 DICI

2010

COG1 DISI

2010

COG1 DISI
COG1 PISI

COG1 PISI
0

100

200

300

Energy (MJ/100 km)

Source: Edwards

0

100

200

GHG emissions (g CO2eq/km)
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การเผาไหม้ เชื้อเพลิงและมลพิษทางอากาศ
• การเผาไหม้ของเชือ้ เพลิงไฮโดรคาร์บอนจะขจัด O2 ออกจากบรรยากาศและปล่อย H2O และ CO2 ในปริมาณที่เท่ากันพร้อมกับปริมาณสารประกอบอื่นๆ
จานวนมาก รวมทัง้ ไฮโดรคาร์บอน (CH4, C2H2, C2H6, C2H8, C6H6, CH2, CHO เป็ นต้น), คาร์บอนมอนอกไซด์ ( CO), ไนโตรเจนออกไซด์
(NO, N2O) และไนโตรเจนรีดิวซ์ (NH3 และ HCN), ก๊าซซัลเฟอร์ (SO2, OCS, CS2), ฮาโลคาร์บอน (CHCI และ CH3Br) และอนุภาค
• การเผาไหม้มีส่วนทาให้เกิดภาวะเรือนกระจกที่เพิ่มขึน้ อย่างชัดเจน (ผ่าน CO2, O3 สตราโตสเฟี ยร์, เขม่า)
• คาจากัดความของมลพิษคือ “การนามนุษย์เข้าสู่ส่ิงแวดล้อมของสารหรือพลังงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ อันตรายต่อทรัพยากรที่มีชีวิตและระบบ
นิเวศน์ ความเสียหายต่อโครงสร้างหรือสิ่งอานวยความสะดวก หรือการรบกวนการใช้ส่ิงแวดล้อมอย่างถูกกฎหมาย” มลพิษทางอากาศมีทงั้ ก๊าซหรืออนุภาคในรูป
• เหตุการณ์มลพิษทัง้ หมดมีลกั ษณะบางอย่างที่เหมือนกันและเกี่ยวข้องทัง้ หมด:

• มลพิษ (การปล่อย),
• แหล่งทีม่ าของมลพิษ (เช่น การเผาไหม้),
• สื่อการขนส่ง (อากาศ นา้ หรือดิน),
• เป้าหมาย (สิ่งมีชีวิต) ระบบนิเวศหรือรายการทรัพย์สินที่ได้รบั ผลกระทบจากมลพิษ.
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ประเภทหลักของการปล่ อยมลพิษ แหล่ งทีม่ าและ
กระบวนการก่ อตัว (1)
มลพิษปฐมภูมิ เป็ นผลโดยตรงจากกิจกรรมของมนุษย์หรือกระบวนการทางธรรมชาติ ในขณะที่ มลพิษทุติยภูมิ เกิดจากมลภาวะปฐมภูมิ แสงแดด และส่วนประกอบในบรรยากาศทา
ปฏิกิรยิ าซึง่ กันและกัน
มลพิษปฐมภูมิ จากระบบการเผาไหม้คือ:
•

เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์และไม่เหมาะสม: คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไฮโดรคาร์บอนที่ยงั ไม่เผาไหม้ (HC) ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ฝุ่ นละออง (PM)

•

ที่ได้จากสารเติมแต่งหรือสารเคมีชนิดอื่นๆ ที่มีอยู่ในเชือ้ เพลิง: ก๊าซซัลเฟอร์ (SOx), สารประกอบโลหะ (เช่น เกลือของ Pb ในเชือ้ เพลิงเบนซินเก่า)

•

ได้มาจากนา้ มันหล่อลื่น (ละอองของนา้ มันหล่อลื่น) หรือวัสดุท่ีมาจากการสึกหรอของส่วนประกอบเครื่องจักร

การปล่อยก๊าซที่ไม่เผาไหม้ และที่เกี่ยวข้อง มลพิษเหล่านีป้ ระกอบด้วยการปล่อยมลพิษในกระบวนการในอุตสาหกรรมและการปล่อยไอเสียในการขนส่ง.
การปล่อยไอเสียที่ไม่ใช่ไอเสียมีความสาคัญมากในการขนส่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปล่อยมลพิษจากการเสียดสีและการกัดกร่อนของชิน้ ส่วนรถย นต์ (เช่น ยาง เบรก) และพืน้ ผิวถนน และ
(ในหลายกรณี) ยังคงเกี่ยวข้องกับรถยนต์ท่ีไม่มีการปล่อยไอเสีย.
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ประเภทหลักของการปล่ อยมลพิษ แหล่ งทีม่ าและ
กระบวนการก่ อตัว (2)
มลพิษทุตยิ ภูมิ หลัก ได้แก่ :
• โอโซนระดับพืน้ ดิน O3
• หมอกควันไฟเคมี
• ฝนกรด (การสะสมของกรด)

สารเคมีอตุ สาหกรรมที่มนุษย์สร้างขึน้ (CFC) และสารมลพิษ (NOx) ยัง
สามารถทาลายชัน้ โอโซนในโอโซนสตราโตสเฟี ยร์ ("หลุมโอโซน")

แหล่งที่มา: IEA, WEO 2016, Special report on Energy and Air Pollution

ตัวอย่างแหล่งทีม่ าของมลพิษทางอากาศทีเ่ กีย่ วข้องกับพลังงาน
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การปล่ อย NOx ที่เกีย่ วข้ องกับพลังงาน (2015)

https://webstore.iea.org/weo-2016-special-report-energy-andair-pollution

Source: IEA, WEO 2016, Special report on Energy and Air Pollution
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การเกิดมลภาวะในเครื่ องยนต์ SI ทั่วไป
กระบวนการที่สารก่อมลพิษเหล่านีเ้ กิดขึน้ ภายในกระบอกสูบ
ของ เครื่องยนต์จุดระเบิดด้ วยประกายไฟแบบธรรมดา
จะแสดงให้เห็นในเชิงคุณภาพในรูปต่อไป
แผนผังแสดงห้องเผาไหม้ในระหว่างสี่ขนั้ ตอนที่แตกต่างกันของ
วงจรการทางานของเครื่องยนต์: การอัด การเผาไหม้ การ
ขยายตัว และไอเสีย

แหล่งที่มา: Heywood 1988
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การเกิดมลภาวะในเครื่ องยนต์ SI ทั่วไป
ไนตริกออกไซด์ (NO) เกิดขึน้ ทั่วทั้งก๊าซที่เผาไหม้ท่ีอุณหภูมิสูงหลังเปลวไฟผ่านปฏิกิริยาเคมีท่ีเกี่ยวข้องกับอะตอมและโมเลกุลของไนโตรเจนและ
ออกซิเจนซึ่งไม่ได้รบั สมดุลทางเคมี
ยิ่งอุณหภูมขิ องก๊าซเผาไหม้สงู ขึน้ อัตราการเกิด NO ก็จะยิ่งสูงขึน้
เมื่อก๊าซที่ถกู เผาไหม้เย็นลงในระหว่างการจังหวะการขยายตัว ปฏิกิรยิ าที่เกี่ยวข้องกับ NO หยุดนิ่ง และปล่อยให้ความเข้มข้นของ NO เกินกว่าระดับที่
สอดคล้องกับสภาวะสมดุลในสภาวะไอเสีย คาร์บอนมอนอกไซด์ยงั ก่อตัวขึน้ ในระหว่างกระบวนการเผาไหม้.
ด้วยส่วนผสมของเชือ้ เพลิงและอากาศที่เข้มข้น ทาให้ออกซิเจนไม่เพียงพอที่จะเผาผลาญคาร์บอนทัง้ หมดในเชือ้ เพลิงเป็ น CO2 ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี ้
ในผลิตภัณฑ์ท่ีมีอุณหภูมิสูง แม้จะมีส่วนผสมแบบลี น การแยกออกจากกัน ทาให้ม่ นั ใจได้ว่ามีระดับ CO ที่สาคัญ ต่อมาในจังหวะการขยายตัว
กระบวนการออกซิเดชันของ CO ก็หยุดนิ่งเช่นกันเมื่ออุณหภูมขิ องก๊าซที่เผาไหม้ลดลง.

Source: Heywood 1988
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การเกิดมลภาวะในเครื่ องยนต์ SI ทั่วไป
• ไฮโดรคาร์บอนทีไ่ ม่เผาไหม้ unburned hydrocarbon (HC) การปล่อยมลพิษมีหลายแหล่ง:
a) อุดช่องว่าง.
• ในระหว่างการอัดและการเผาไหม้ แรงดันกระบอกสูบที่เพิ่มขึน้ จะบังคับให้ก๊าซบางส่วนในกระบอกสูบกลายเป็ นรอยแยก
(เช่น ปริมาตรที่แคบ เชื่อมต่อกับห้องเผาไหม้): ปริมาตรระหว่างวงแหวนลูกสูบและผนังกระบอกสูบจะใหญ่ท่ีสดุ .
• ก๊าซส่วนใหญ่เป็ นส่วนผสมของเชือ้ เพลิงและอากาศที่ยงั ไม่เผาไหม้ ส่วนใหญ่หนีจากกระบวนการเผาไหม้เบือ้ งต้นเนื่องจาก
ทางเข้าของรอยแยกเหล่านีแ้ คบเกินไปสาหรับเปลวไฟที่จะเข้าไป ก๊าซนีซ้ ่งึ ทิง้ รอยแยกเหล่านีไ้ ว้ในภายหลังในกระบวนการ
ขยายตัวและไอเสีย เป็ นแหล่งหนึ่งของการปล่อยไฮโดรคาร์บอนที่ยงั ไม่เผาไหม้.

Source: Heywood 1988
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การเกิดมลภาวะในเครื่ องยนต์ SI ทั่วไป
b) การดับไฟทีผ่ นังห้องเผาไหม้
• อีกแหล่งที่เป็ นไปได้คือผนังห้องเผาไหม้ ชัน้ ดับที่มีส่วนผสมของเชือ้ เพลิงและอากาศที่ยงั ไม่เผาไหม้และเผาไหม้บางส่วนจะถูกทิง้ ไว้ท่ี ผนังเมื่อเปลว
ไฟดับเมื่อเข้าใกล้ผนัง
• อย่างไรก็ตาม HC ในชัน้ บาง ๆ( ≤ 0.1 มม.) จะเผาไหม้อย่างรวดเร็วหลังจากดับไฟ ดังนัน้ จึงไม่ใช่แหล่งกาเนิดขนาดใหญ่ พบว่าคราบสกปรกที่
เกาะผนังเครื่องยนต์ขณะใช้งานจริงเพิ่มการปล่อย HC ของเครื่องยนต์ อันเนื่องมาจากกระบวนการดับไฟ
c)

การดูดซับไอนา้ มันเชือ้ เพลิงเข้าสู่ชนั้ นา้ มันบนกระบอกสูบ

• แหล่งที่สามของไฮโดรคาร์บอนที่ยงั ไม่เผาไหม้เชื่อว่าเป็ นนา้ มันเครื่องที่เหลืออยู่ในฟิ ล์มบาง ๆ บนซับในกระบอกสูบ ชัน้ นา้ มันนีจ้ ะดู ดซับและแยก
ส่วนประกอบเชือ้ เพลิงไฮโดรคาร์บอนก่อนและหลังการเผาไหม้ตามลาดับ จึงยอมให้เศษส่วนของเชือ้ เพลิงหลุดรอดจากกระบวนการเผาไหม้ปฐมภูมิ
ที่ไม่เผาไหม้

Source: Heywood 1988
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การเกิดมลภาวะในเครื่ องยนต์ SI ทั่วไป
d)การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์
แหล่งสุดท้ายของ HC ในเครื่องยนต์คือการเผาไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์เนื่องจากการดับเปลวไฟจานวนมากในส่วนนัน้ ของรอบเครื่องยนต์ท่กี ารเผาไหม้ชา้
เป็ นพิเศษ สภาวะดังกล่าวมักเกิดขึน้ ระหว่างการทางานของเครือ่ งยนต์ช่ วั คราว เมื่ออัตราส่วนอากาศเชือ้ เพลิง จังหวะเวลาประกายไฟ และเศษส่วน
ของไอเสียที่นากลับมาใช้ใหม่เพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษอาจไม่ตรงกัน
ไฮโดรคาร์บอนที่ยงั ไม่เผาไหม้จะออกจากกระบอกสูบโดยถูกกักไว้ในการไหลของก๊าซปริมาณมากในระหว่างการเป่ าทิง้ และเมื่อสิน้ สุดจังหวะไอเสียขณะที่
ลูกสูบดันก๊าซที่ขดู ออกจากผนังออกจากวาล์วไอเสีย
การเกิดออกซิเดชันของไฮโดรคาร์บอนซึ่งหลบหนีจากกระบวนการเผาไหม้ปฐมภูมโิ ดยกระบวนการใดๆ ข้างต้นสามารถเกิดขึน้ ได้ระหว่างการขยายตัวและ
การระบายออก
ปริมาณของการเกิดออกซิเดชันขึน้ อยู่กบั อุณหภูมแิ ละประวัติความเข้มข้นของออกซิเจนในเวลาของ HC เหล่านีเ้ มื่อผสมกับก๊าซจานวนมาก

Source: Heywood 1988
26/12
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การเกิดมลภาวะในเครื่ องยนต์ SI ทั่วไป
หนึ่งในตัวแปรที่สาคัญที่สดุ ในการพิจารณาการปล่อยเครื่องยนต์ท่ีจดุ ประกายไฟคืออัตราส่วนอากาศ/เชือ้ เพลิง, 
เครื่องยนต์ท่ีจดุ ระเบิดด้วยประกายไฟในอดีตเคยทางานใกล้กบั ปริมาณสารสัมพันธ์หรือเต็มไปด้วยเชือ้ เพลิงเล็กน้อย เพื่อให้ม่ นั ใจถึงกา รทางานที่ราบรื่น
และเชื่อถือได้
สารผสมที่บางกว่าจะปล่อย CO และ HC ที่ต่าลง จนกว่าคุณภาพการเผาไหม้จะต่า (และเกิดไม่ติดไฟในที่สดุ ) เมื่อการปล่อย HC เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว
และการทางานของเครื่องยนต์จะไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม ไม่มีการปล่อยมลพิษสูงสุดประมาณ 10% ของปริมาณสารสัมพันธ์ รูปร่างของเส้นโค้งเหล่านี ้
บ่งบอกถึงความซับซ้อนของการควบคุมการปล่อยมลพิษ
สาหรับเครื่องยนต์เย็น , เมื่อเชือ้ เพลิงระเหยช้า การไหลของนา้ มันเชือ้ เพลิงจะเพิ่มขึน้ เพื่อให้ส่วนผสมที่อุดมด้วยเชือ้ เพลิงที่ติดไฟได้ง่ายในกระบอกสูบ
ดังนัน้ จนกว่าเครื่องยนต์จะอุ่นขึน้ และการเสริมสมรรถนะนีจ้ ะถูกกาจัด การปล่อย CO และ HC จะสูง

27/12
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ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมจากการปล่ อยไอเสี ยจากเครื่ องยนต์
สั นดาปภายใน
มลพิษทางอากาศ

ลักษณะเฉพาะ

แหล่ งหลัก

ผลกระทบต่อสุ ขภาพหลัก

คาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีความสัมพันธ์กบั ฮีโมโกลบินใน
0.7%
เลือดสู ง

การเผาไหม้เชื้อเพลิงและวัสดุคาร์ บอนอื่นๆ ที่ไม่สมบูรณ์ ดูดซึ มโดยปอด; บัน่ ทอนความสามารถทางร่ างกายและ
จิตใจ ส่ งผลต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์

ไฮโดรคาร์ บอน (HC)

การเผาไหม้เชื้อเพลิงและสารที่มีคาร์ บอนอื่นๆ ไม่
สมบูรณ์

การได้รับสารเฉี ยบพลันทาให้เกิดการระคายเคืองตา จมูก
และลาคอ การสัมผัสเรื้ อรังที่สงสัยว่าจะก่อให้เกิดมะเร็ ง

การสัมผัสจากการประกอบอาชีพในการถลุงโลหะที่ไม่ใช่
เหล็ก การแปรรู ปโลหะ การผลิตแบตเตอรี่ และจาก
รถยนต์
การเผาไหม้แบบอยูก่ บั ที่ (โรงไฟฟ้า) แหล่งกาเนิด
เคลื่อนที่ และปฏิกิริยาในบรรยากาศ

เข้าสู่ ทางเดินหายใจและผนังระบบย่อยอาหารเป็ นหลัก
สะสมในอวัยวะต่างๆ ของร่ างกาย ทาให้เกิดความ
บกพร่ องทางร่ างกายและจิตใจอย่างรุ นแรง
บทบาทหลักในการสร้างหมอกควันไฟเคมี หลักฐานที่
เชื่อมโยงปัญหาระบบทางเดินหายใจและโรคหลอดเลือด
หัวใจ
ผลกระทบที่เป็ นพิษหรื อการทาให้รุนแรงขึ้นของ
ผลกระทบของมลพิษที่เป็ นก๊าซ อาการกาเริ บของอาการ
ทางเดินหายใจหรื อระบบทางเดินหายใจหัวใจ

0.2%

ตะกัว่ (Pb)

สารประกอบอินทรี ยใ์ นรู ปก๊าซหรื ออนุภาค (เช่น มีเทน
เอทิลีน อะเซทิลีน); ส่ วนประกอบในการก่อตัวหมอก
ควันเคมีแสง
องค์ประกอบทางเคมีโลหะสี เทาที่มีน้ าหนัก อ่อน อ่อนได้
มักเกิดขึ้นเป็ นละอองตะกัว่ ออกไซด์หรื อฝุ่ น

ไนโตรเจนออกไซด์(NOX) ส่ วนผสมของก๊าซตั้งแต่ไม่มีสีจนถึงสี น้ าตาลแดง
0.1%

ฝุ่ นละออง

ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2)

อนุภาคของแข็งหรื อของเหลวที่กระจายตัวในบรรยากาศ
เช่น ฝุ่ น เถ้า เขม่า โลหะ และสารเคมีต่างๆ มักจะจาแนก
ตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอนุภาคในหน่วยไมครอน
(>50 μm) ละอองลอย <50 μm อนุภาค <3 μm
ก๊าซไม่มีสีมีกลิ่นฉุน ออกซิ ไดซ์เพื่อสร้างซัลเฟอร์ ไตร
ออกไซด์ (SO3) และกรดซัลฟิ วริ กกับน้ า

การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งแบบอยูก่ บั ที่ กระบวนการทาง
อุตสาหกรรม เช่น การผลิตปูนซี เมนต์และเหล็กกล้า

การเผาไหม้ของกามะถันที่มีเชื้อเพลิงฟอสซิ ล การถลุงแร่ จัดเป็ นสารระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจเล็กน้อย
โลหะที่ได้ยนิ กามะถัน กระบวนการทางอุตสาหกรรม
สาเหตุหลักของฝนกรด
บางอย่าง
28

กฎระเบียบเพื่อจากัดมลพิษและการปล่ อย CO2
่ ากัดการปล่อยมลพิษจากยาน
• ร ัฐแคลิฟอร ์เนี ยของสหร ัฐฯ ได ้เข ้าร ับตาแหน่ งเป็ นผูบ้ ก
ุ เบิกในความพยายามทีจะจ
ยนต ์ด ้วยกฎหมาย.
่
• แคลิฟอร ์เนี ยไดอ้ อกกฎหมายควบคุมการปล่อยมลพิษฉบับแรกสาหรบั เครืองยนต
์เบนซินในช่วงกลางทศวรรษ
้ ม้ งวดขึนเรื
้ อย
่ ๆ ในปี ต่อ ๆ มา ในระหว่างนี ้ ประเทศอุตสาหกรรมทังหมดได
้
1960 กฎระเบียบเหล่านี เข
อ้ อก
่ าหนดขีดจากัดสาหร ับเครืองยนต
่
้
กฎหมายควบคุมการปล่อยมลพิษซึงก
์เบนซินและดีเซล ตลอดจนขันตอนการ
่ ้เพือยื
่ นยันการปฏิบต
ทดสอบทีใช
ั ต
ิ าม ในบางประเทศ กฎระเบียบว่าดว้ ยการปล่อยไอเสียไดร้ บั การเสริมดว้ ย
่
้
ข ้อจากัดเกียวกั
บการสูญเสียการระเหยจากระบบเชือเพลิ
ง.
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กฎระเบียบเพื่อจากัดมลพิษและการปล่ อย CO2
่ าคัญทีสุ
่ ดเกียวกั
่
• ข ้อจากัดทางกฎหมายทีส
บการปล่อยไอเสียคือ :
•

ระเบียบข ้อบังคับของ CARB,

•

ระเบียบข ้อบังคับของ EPA,

•

ระเบียบข ้อบังคับของ EU,

•

ระเบียบข ้อบังคับของ Japanese

้
่ ับรองการ
• ญีปุ่่ นและสหภาพยุโรปได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามผูน้ าของสหร ัฐอเมริกาโดยกาหนดขันตอนการทดสอบเพื
อร
้
้ กนามาใช ้ในรูปแบบทีแก
่ ้ไขหรือยังไม่ได ้แก ้ไขโดยประเทศ
ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อจากัดการปล่อยมลพิษ ขันตอนเหล่
านี ถู
่ ๆ
อืน
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ระเบียบควบคุมการปล่ อยมลพิษสาหรับรถยนต์ นั่งส่ วน
บุคคลในสหภาพยุโรป
Euro 1

No. 715/2007 : pollutant emission limits for passenger cars (CO, HC, NOx, PM, PN)
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5a Euro 5b Euro 6

1992
1996
2000
2005
2009
2011
• กาหนดมาตรฐานการปล่อยมลพิษสาหรับการอนุมตั ิประเภทรถยนต์
• เป้าหมายการปล่อยไอเสียที่แตกต่างกันสาหรับรถยนต์ท่ีใช้ เครื่องยนต์สนั ดาปภายใน SI/CI
• ข้อกาหนดในการทดสอบ Real Driving Emissions (RDE) กาลังอยู่ในช่วงระหว่างปี 2017 ถึง 2021 เพื่อควบคุมการปล่อย
ยานพาหนะในการใช้งานจริง นอกการทดสอบการปล่อยมลพิษในห้องปฏิบตั ิการ

Source: Klaus Land

2014
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ระเบียบควบคุมการปล่ อยมลพิษสาหรับรถยนต์ นั่งส่ วน
บุคคลในสหภาพยุโรป

Source: www.dieselnet.com
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ระเบียบควบคุมการปล่ อยมลพิษสาหรับรถยนต์ นั่งส่ วน
บุคคลในสหภาพยุโรป
ความทนทาน. อายุการใช้งานรถยนต์ท่ีมีประโยชน์สาหรับวัตถุประสงค์ในการควบคุมการปล่อยมลพิษคือ:
ระดับ Euro 3: 80,000 กม. หรือ 5 ปี (แล้วแต่ว่าจะถึงอย่างใดก่อน) แทนที่จะใช้การเสื่อมสภาพจริง ผูผ้ ลิตอาจใช้ปัจจัยการเสื่อมสภาพต่อไปนี ้ : 1.2
สาหรับ CO, HC, NOx (นา้ มันเบนซิน) หรือ 1.1 สาหรับ CO, 1.0 สาหรับ NOx, HC+NOx และ 1.2 สาหรับ PM (ดีเซล)
ระดับ Euro 4 : 100,000 กม. หรือ 5 ปี แล้วแต่ว่าจะถึงอย่างใดก่อน
ระดับ Euro 5/6: การทดสอบความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษเพื่อการรับรองประเภท: 160,000 กม. หรือ 5 ปี (แล้วแต่ว่าจะถึงอย่างใดก่อน)
แทนที่จะใช้การเสื่อมสภาพจริง ผูผ้ ลิตอาจใช้ปัจจัยการเสื่อมสภาพ Euro 5 ต่อไปนี:้ 1.5 สาหรับ CO, 1.3 สาหรับ HC, 1.6 สาหรับ NOx
(นา้ มันเบนซิน), 1.0 สาหรับ PM และ PN หรือ 1.5 สาหรับ CO, 1.1 สาหรับ NOx, HC+NOx และ 1.0 สาหรับ PM และ PN (ดีเซล)
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สหภาพยุโรป – วัฎจักรการทดสอบการปล่ อย: WLTC
• WLTP (ขัน้ ตอนการทดสอบงานเบาที่กลมกลืนกันทั่วโลก) และวัฎจักรที่สอดคล้องกัน (วัฎจักรการทดสอบงานเบาที่
กลมกลืนกันทั่วโลก) ได้แทนที่ขนั้ ตอน NEDC เพื่อที่จะ:




ออกแบบวงจรการขับขี่ตามกฎหมายใหม่เพื่อคาดการณ์การปล่อยไอเสียและการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงได้แม่นยายิ่งขึน้
ภายใต้ สภาพการขับขี่ในโลกแห่งความเป็ นจริง;
พัฒนาขัน้ ตอนการเปลี่ยนเกียร์ท่ีจาลอง การทางานของการเปลี่ยนเกียร์สาหรับรถยนต์ทใ่ี ช้งานเบา.
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สหภาพยุโรป – วัฎจักรการทดสอบการปล่ อย: WLTC
• WLTC ได้มาจากข้อมูลการขับขี่ "ในโลกแห่งความเป็ นจริง" จากห้าภูมิภาคที่แตกต่างกัน : EU + สวิตเซอร์แลนด์, สหรัฐอเมริกา, อินเดีย, เกาหลี
และญี่ปนุ่ ครอบคลุมหมวดหมูย่ านยนต์ท่ีหลากหลาย.
• WLTC พิจารณาประเภทถนนที่แตกต่างกัน (ในเมือง ชนบท มอเตอร์เวย์) และสภาพการขับขี่ (ช่วงพีค ออฟพีค วันหยุดสุดสัปดาห์) สาหรับรถยนต์
สามประเภทที่มีอตั ราส่วนกาลังต่อมวล (PMR) ที่แตกต่างกัน พารามิเตอร์ PMR ถูกกาหนดให้เป็ นอัตราส่วนของกาลังไฟฟ้าที่กาหนด (W) /
มวลขอบล้อ (กก.) คาจากัดความของวงจรอาจขึน้ อยู่กบั ความเร็วสูงสุด (v_max) ที่ประกาศโดยผูผ้ ลิตรถยนต์.

Source: www.dieselnet.com
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ขั้นตอนการเปลีย่ นจากขั้นตอน NEDC เป็ น WLTC
• การเปลี่ยนจาก NEDC เป็ น WLTC เกิดขึน้ ตามกาหนดการต่อไปนี:้
• กันยายน 2017: เปิ ดตัวการทดสอบการอนุมตั ิประเภท WLTP สาหรับรถยนต์ประเภทใหม่ รถยนต์ท่ีผ่านการรับรองโดยใช้การทดสอบ NEDC แบบ
เก่ายังสามารถขายได้
• กันยายน 2018: รถใหม่ทกุ คันต้องได้รบั การรับรองตามขัน้ ตอนการทดสอบ WLTP
• มกราคม 2019: รถยนต์ทกุ คันที่ตวั แทนจาหน่ายควรมีค่า WLTP-CO2 เท่านัน้ (ยกเว้นบางคันในสต็อก) รัฐบาลแห่งชาติควรปรับภาษี รถยนต์และ
สิ่งจูงใจทางการคลังให้เป็ นค่า WLTP
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เปรียบเทียบ NEDC กับ WLTC: จุดทางานของ
เครื่ องยนต์ สันดาปภายใน
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ความต้ องการของ OBD
เริม่ จากขัน้ Euro 3 รถยนต์จะต้องติดตัง้ ระบบวินิจฉัยบนรถเพื่อควบคุมการปล่อยไอเสีย

ต้องแจ้งให้ผขู้ บั ขี่ทราบในกรณีท่ีระบบไอเสียทางานผิดปกติหรือเสื่อมลงซึ่งอาจทาให้การปล่อยมลพิษเกินเกณฑ์บงั คับ (ไฟแสดงการทางานผิดปกติถกู เปิ ด
ไว้ท่ีแผงหน้าปั ดรถยนต์)
เพื่อแยกความแตกต่างจาก US OBD ขีด จากัด ของยุโรปเรียกว่า EOBD (European OBD)

38

ระเบียบควบคุมการปล่ อยมลพิษสาหรับรถยนต์ นั่งส่ วน
บุคคลในสหภาพยุโรป
• ค่าเฉลี่ยของฝูงบินที่รถยนต์ทกุ คันที่จดทะเบียนในสหภาพยุโรปทาได้คือ 130
กรัม CO2/กม.
• ตัง้ แต่ปี 2020: ฝูงบิน CO2 เฉลี่ย = 95 กรัม CO2/กม.
• 2025: CO2 เฉลี่ยทางนา้ = -15% wrt 2021
• 2030: CO2 เฉลี่ยทางนา้ = -37.5% wrt 2021
• ค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษส่วนเกิน: 95 ยูโร ต่อ แต่ละกรัมCO2 ที่
เกิน/กม. สาหรับแต่ละคันที่ขาย (เริ่ม 2019)
Source: www.theicct.org

ค่าการปล่อย CO2 เฉลี่ยและมวลรถยนต์ของกลุ่มผูผ้ ลิต
รายใหญ่ในปี พ.ศ. 2559 เป้าหมายตามสมมติฐานปี พ.ศ.
2564 อ้างอิงจากมวลรถยนต์ในปี พ.ศ. 2559

No. 443/2009: to reduce CO2 from passenger cars (2012-2018 phase-in)
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การปล่ อย GHG จากรถยนต์ นั่งส่ วนบุคคล
•

กฎระเบียบกาหนดว่าผูผ้ ลิตรถยนต์แต่ละรายจะต้องบรรลุเป้าหมายการปล่อย CO2 โดยเฉลี่ยที่ 130 ก./กม. ภายในปี 2558 โดยใช้เทคโนโลยียาน
ยนต์ เพื่อให้เป็ นไปตามเป้าหมายการปล่อย CO2 ของสหภาพยุโรปที่ 120 ก./กม. จะต้องมีการลดการปล่อยก๊าซอีก 10 ก./กม. โดยใช้มาตรการ
เพิ่มเติม เช่น การใช้เชือ้ เพลิงชีวภาพ ข้อบังคับนีใ้ ช้กบั รถยนต์น่ งั ส่วนบุคคล (M1) การปล่อย CO2 นัน้ วัดจากรอบการทดสอบของ NEDC.

•

เป้าหมายการปล่อยมลพิษเฉพาะสาหรับผูผ้ ลิตแต่ละรายในปี ปฏิทินขึน้ อยู่กับมวลรถ คานวณจากค่าเฉลี่ยของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จาเพาะ (กรัม/กม.) ของรถยนต์น่ งั ใหม่แต่ละคันที่จดทะเบียนในปี ปฏิทินนัน้ โดยที่:

•

การปล่อยจาเพาะ CO2 = 130 + 0.0457 × (M - M0)

•

ในสูตรข้างต้น M คือมวลของรถ (กก.) และ M0 คือ 1372 กก. สาหรับปี ปฏิทิน 2555-2558 ตัง้ แต่ปี 2559 เป็ นต้นไป ค่า M0 จะถูกปรับทุกปี เพื่อ
สะท้อนมวลเฉลี่ยของรถยนต์น่ งั ส่วนบุคคลในช่วงสามปี ปฏิทินก่อนหน้า ดังนัน้ เป้าหมาย 130 ก./กม. จึงใช้ได้กบั รถยนต์ท่ีมีมวลเฉลี่ยโดยตรง ในขณะ
ที่รถยนต์ท่ีเบากว่ามีเป้าหมาย CO2 ต่ากว่า และยานพาหนะที่หนักกว่ามีเป้าหมาย CO2 สูงกว่า.
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การปล่ อย GHG จากรถยนต์ นั่งส่ วนบุคคล
มวลรถเฉลี่ยและการปล่อย CO2 (ค.ศ. 2007)

Source: https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_el
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การปล่ อย GHG จากรถยนต์ นั่งส่ วนบุคคลและ LDV
•

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2018 ผูแ้ ทนของคณะกรรมาธิการยุโรป รัฐสภายุโรป และคณะมนตรียโุ รปได้ตกลงที่จะประนีประนอมกับกฎระเบียบของสหภาพ
ยุโรป (EU) ที่กาหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีมีผลผูกพัน (CO2) สาหรับรถยนต์น่ งั ส่วนบุคคลใหม่และยานพาหนะเพื่อการ
พาณิชย์ขนาดเล็ก สาหรับปี 2025 และ 2030

•

เป้าหมายที่ตกลงกันไว้มีเป้าหมายที่จะลดการปล่อย CO2 โดยเฉลี่ยจากรถยนต์ใหม่ลง 15% ในปี 2568 และ 37.5% ในปี 2573 ซึ่งทัง้ คู่สมั พันธ์กบั
เส้นฐานปี 2564.

•

สาหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก เป้าหมาย 15% สาหรับปี 2025 และเป้าหมาย 31% สาหรับปี 2030 ได้รบั การตกลงกัน

Source: https://theicct.org/sites/default/files/publications/EU-LCV-CO2-2030_ICCTupdate_201901.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/regulation_en
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การปล่ อย GHG จากรถยนต์ นั่งส่ วนบุคคล
ตัวเลขแสดงค่าการปล่อย CO2 โดยเฉลี่ยในอดีตและมาตรฐาน CO2 ที่นามาใช้และเสนอสาหรับรถยนต์น่ งั ใหม่ในสหภาพยุโรป ค่า
CO2 ทัง้ หมดอ้างอิงถึงการวัดรอบการขับขี่ของยุโรป (NEDC) ใหม่.

-15%

-37.5%

Source: https://theicct.org/sites/default/files/publications/EU-LCV-CO2-2030_ICCTupdate_201901.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/regulation_en

43

สถานการณ์ การลดลง CO2
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2564 เป็ น ต้นไป WLTP จะเป็ นขั้น ตอนเดี ยวที่ ใช้ในการทดสอบ และ
กฎระเบียบในอนาคตทัง้ หมดจะอ้างอิงถึงผลลัพธ์ของ WLTP สาหรับการตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ตามข้อตกลงล่าสุดเกี่ยวกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรปสาหรับเป้าหมายการปล่อย CO2
ของรถยนต์น่ งั ใหม่ (17 ธันวาคม 2018) ได้มีการตัดสินใจว่าเป้าหมายจะเป็ น:

•
•

ลดลง 15% ในปี ค.ศ. 2025
ลดลง 37.5% ในปี ค.ศ. 2030

Source: https://theicct.org/sites/default/files/publications/EU-LCV-CO2-2030_ICCTupdate_201901.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/regulation_en
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ระเบียบควบคุมการปล่ อยมลพิษสาหรับรถยนต์ เพื่อการพาณิชย์
LD ในสหภาพยุ
โ
รป
No. 715/2007 : pollutant emission standards for LDVs (CO, HC, NO , PM, PN)
x

Euro 1

Euro 2

Euro 3

Euro 4

Euro 5a

Euro 5b

Euro 6

1992
1996
2000
2005
2009
2014
2011
+PN
• กาหนดมาตรฐานการปล่อยมลพิษสาหรับการอนุมตั ิประเภทรถยนต์
• เป้าหมายการปล่อยไอเสียที่แตกต่างกันสาหรับรถยนต์ท่ีใช้ เครื่องยนต์สนั ดาปภายใน SI/CI
• ข้อกาหนดในการทดสอบ Real Driving Emissions (RDE) กาลังอยู่ในช่วงระหว่างปี 2017 ถึง 2021 เพื่อควบคุมการปล่อย
ยานพาหนะในการใช้งานจริง นอกการทดสอบการปล่อยมลพิษในห้องปฏิบตั ิการ
No. 510/2011: เพือ่ ลด CO2 จากยานพาหนะขนาดเล็ก
•
•
•
•
•

ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม LDV ทัง้ หมดที่จดทะเบียนในสหภาพยุโรปคือ 175 กรัม CO2/กม.
จาก 2020: CO2 เฉลี่ยทางนา้ = 147 กรัม CO2/กม.
2025: CO2 เฉลี่ยทางนา้ = -15% wrt 2021
2030: CO2 เฉลี่ยทางนา้ = -31% wrt 2021
ค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษส่วนเกิน
Source: https://theicct.org/sites/default/files/publications/EU-LCV-CO2-2030_ICCTupdate_201901.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/regulation_en
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การทดสอบด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Combustion simulation
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การจาลองโมเดล 1D-CFD
Simulink exchange data block

การจาลองแบบสมบูรณ์ของเครื่องยนต์มกั จะใช้กบั รุน่ 1D-CFD (เพื่อสร้างแบบจาลองเทอร์โม-ฟลู
อิดไดนามิกในท่อและท่อร่วมไอดี/ไอเสียของระบบเครื่องยนต์) ซึ่งประกอบกับแบบจาลองศูนย์ของ
กระบอกสูบ , หัวฉีด, วาล์ว, ระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์และข้อเหวี่ยง

BMEP
controller

Intake side

วิธีการ 1D นัน้ ใช้สมการของ Navier-Stokes (มวล โมเมนตัม และพลังงาน) สาหรับกระแสอัด
ที่ไม่เสถียรในท่อ โดยพิจารณาเพียง 1 พิกดั (ทิศทางตามแนวแกนของท่อ) และช่วยให้ปรากฏการณ์
การแพร่กระจายคลื่น เช่นเดียวกับผลกระทบเฉื่อยที่จะถูกจับในสภาวะคงตัวและสภาวะชั่วคราว.

EGR cooler

VGT
controller

Intercooler

Exhaust side

EGR circuit

EGR
controller

Source: SAE 2017-01-0794

F1C 3.0L diesel engine
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การจาลองโมเดล 1D-CFD
Simulink exchange data block

รหัสทางการค้าที่ใช้กนั อย่างแพร่หลายซึ่งใช้แนวทางก่อนหน้าสาหรับการจาลองเครื่องยนต์ทงั้ หมด
คือ

BMEP
controller

Intake side

GT-power
Ricardo Wave
AVL Boost
ในการนาเสนอนี ้ จะมีการแสดงตัวอย่างโมเดลบางส่วนที่ใช้ซอฟต์แวร์ GT-power

EGR cooler

VGT
controller

Intercooler

Exhaust side

EGR circuit

EGR
controller

Source: SAE 2017-01-0794
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อินเทอร์ เฟซ GT-power ที่นิยม
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GT-power
เลย์เอาต์เครือ่ งยนต์ดว้ ย “Parts”

ที่เก็บแม่แบบ

ส่วนประกอบ
ส่วนผสม
วัตถุอา้ งอิง

การเชื่อมต่อ

วัตถุท่ีมีคณ
ุ สมบัติท่ีกาหนดไว้
50

GT-power
ท่อร่วมไอดีและไอเสียแสดงด้วยท่อและข้อต่อ

เครื่องยนต์สูบเดียว
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GT-power
เครื่องมือ 1D CFD ช่วยให้นกั ออกแบบสามารถ:
 ตรวจสอบเชิงตัวเลขและคาดการณ์สมรรถนะของเครื่องยนต์และการปล่อยมลพิษ (v, imep, bmep, BSFC, NOx…);
 ประเมินผลกระทบของพารามิเตอร์ทางเรขาคณิตของเครื่องยนต์หรือการกาหนดเวลาวาล์วต่อประสิทธิภาพ เพื่อลดจานวนการทดสอบทดลองที่จาเป็ น;

 ประมาณการปริมาณบางอย่างที่ยากต่อการวัด เช่น อัตราการไหลของมวลทันทีท่ีผ่านวาล์ว

52

GT-power: สมมติฐานการสร้ างแบบจาลองหลัก
•
•
•
•
•

การไหลชั่วคราวในโดเมนทัง้ หมด;
การไหล 1-D ในท่อ วิวฒ
ั นาการ 0-D ภายในกระบอกสูบ;
การไหลแบบบีบอัด;
อนุญาตให้ใช้ท่อที่มีหน้าตัดแบบแปรผันได้;
คานึงถึงการแลกเปลี่ยนความร้อนและการสูญเสียการไหล (สมการออยเลอร์ท่ วั ไปในรูปแบบกึ่ง-1D ถูกนามาใช้และแก้ไข).
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GT-power: คุณสมบัตหิ ลัก
• ข้อมูลทางเรขาคณิตและจลนศาสตร์ของเครือ่ งยนต์;

• ประวัติเวลายกวาล์วและค่าสัมประสิทธิ์การไหล;
• โมเดลถ่ายเทความร้อนในกระบอกสูบ;
• โมเดลสาหรับการฉีด;
• โมเดลสาหรับการเผาไหม้;
• โมเดลสาหรับความเสียดทานและอุปกรณ์เสริม
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การวินิจฉัยการเผาไหม้
วิธีการเรียลไทม์โซนเดีย่ ว
 ปริมาณในกระบอกสูบถือเป็ นเขตเนือ้ เดียวกัน
 ตามการประยุกต์ใช้หลักการอนุรกั ษ์พลังงานกับปริมาณในกระบอกสูบ
 สามารถประมาณค่า Qch (พลังงานเคมีท่ีปล่อยออกมาของเชือ้ เพลิงเป็ นฟั งก์ชนั ของมุมข้อเหวี่ยง) และอนุพนั ธ์ท่ีสมั พันธ์กบั มุมข้อเหวี่ยง กล่าวคือ HRR (อัตราการปล่อยความร้อน)
บนพืน้ ฐานของแรงดันในกระบอกสูบที่วดั ได้
วิธีการหลายโซน
 ขึน้ อยู่กบั การรวมโปรไฟล์ตวั แปรแบบคาดการณ์ล่วงหน้าที่ไม่อยู่กบั ที่โมเดล 1D spray ด้วยแบบจาลองทางอุณหพลศาสตร์ MULTIZONE ของการเผาไหม้ในกระบอก
สูบและแบบจาลองย่อยของการก่อกาเนิดมลพิษ (NOx, PM, CO, HC).
 อินพุตที่ตอ้ งการ:
 ประวัติเวลาแรงดันในกระบอกสูบ
 ประมาณการอัตราการฉีด
 เอาท์พตุ หลัก:
 อุณหภูมิและมวลเวลา-ประวัติศาสตร์ของโซน
 ประวัติเวลาของการปล่อยมลพิษ (NOx, PM, CO, HC) ในห้องเผาไหม้
Source: Heywood, 1988
Finesso, 2012
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วิธีการเรียลไทม์โซนเดียว
dQch
g
dV
1
dp

p

V
dq
g  1 dq g  1 dq
Qch: พลังงานที่ปล่อย (หรือรวม) พลังงานเคมี
Qn: พลังงานสุทธิของประจุ
q: มุมข้อเหวี่ยง
V: ปริมาณกระบอกสูบ
p: วัดความดันในกระบอกสูบ
Qht: ความร้อนแลกเปลี่ยนโดยประจุกบั ผนัง
mf: มวลเชือ้ เพลิง
QLHV: ค่าความร้อนที่ต่ากว่าของเชือ้ เพลิง
g=cp/cv (อัตราส่วนความร้อนจาเพาะ)

Qn



dQcr
dq



Losses due to
crevices

dQht
dq
Heat losses

SI engine

Crank angle

Source: Heywood, 1988

56

บรรณานุกรม
1.

Plotkin S. et al. Hybrid Electric Vehicle Technology Assessment : Methodology , Analytical Issues , and
Interim Results
2. EDWARDS Robert, LARIVE' Jean-Francois, BEZIAT Jean-Christophe ”Well-to-Wheels Analysis of Future
Automotive Fuels and Power Trains in the European Context – Report”, Version 3c, available on
http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec
3. Edwards R, Mahieu V, Griesemann JC, Larivé JF, Rickeard DJ. Well-to-wheels analysis of future automotive
fuels and powertrains in the European context. SAE transactions. 2004 Jan 1:1072-84.
4. WEO-2016 Special Report: Energy and Air Pollution
5. Heywood J.B., “Internal Combustion Engine Fundamentals”, McGraw-Hill Education, 2nd edition, 2018.
6. El-Mahallawy F. and Habik S., “Fundamentals and Technology of Combustion”, Elsevier, 1st edition, 2002.
7. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/share-of-eea-33-emissions-4#tab-chart_1
8. https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WorldEnergyOutlookSpecialReport2016E
nergyandAirPollution.pdf
9. www.dieselnet.com
10. “Diesel Engine Management Systems and Components”, Bosch Professional Automotive Information,
Springer Vieweg, 2014.
57

บรรณานุกรม (ต่ อ)
11.

“Gasoline-Engine Management Systems and Components”, Bosch Professional Automotive Information, Springer Vieweg, 2015.

12.

d’Ambrosio S. and Ferrari A., “Effects of exhaust gas recirculation in diesel engines featuring late PCCI type combustion
strategies”, Energy Conversion and Management 105 (2015) 1269–1280.

13.

Finesso R, Spessa E. Analysis of combustion and emissions in a EURO V diesel engine by means of a refined quasi-dimensional
multizone diagnostic model. SAE International Journal of Engines. 2012 Aug 1;5(3):886-908.

14.

https://www.ertrac.org/

15.

IEA, WEO 2016, Special report on Energy and Air Pollution
(https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WorldEnergyOutlookSpecialReport2016EnergyandAirPollution
.pdf)

16.

Klaus Land “Potential for reducing emissions from road traffic and improving air quality” European Parliament ENVI Committee
– Public Hearing on Air Quality Policy

17.

Reducing CO2 emissions from passenger cars https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_el

18.

CO2 Emission Standards For Passenger Cars And Light-commercial Vehicles In The European Union
(https://theicct.org/sites/default/files/publications/EU-LCV-CO2-2030_ICCTupdate_201901.pdf)

19.

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/regulation_en

20.

Lecture materials from Prof. Ezio Spessa, Stefano d’Ambrosio and Mirko Baratta of Politecnico di Torino

58

Engineering Knowledge Transfer Units to Increase
Student´s Employability and Regional Development

https://www.facebook.com/unitederasmus/

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and
the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.598710-EPP-12018-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP

