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1. Tổng quan về động cơ đốt trong (ĐCĐT)
1.1. Định nghĩa động cơ nhiệt, ĐCĐT.
1.2. Vai trò của ĐCĐT.
1.3. Phân loại và phạm vi sử dụng ĐCĐT.
1.4. Cấu tạo tổng quát ĐCĐT.
1.5. Những khái niệm và định nghĩa cơ bản
1.6. Nguyên lý hoạt động của ĐCĐT bốn kỳ, không tăng áp.
1.7. Nguyên lý hoạt động của ĐCĐT hai kỳ.
1.8. So sánh ĐCĐT bốn kỳ và ĐCĐT hai kỳ.
2. Chu trình lý tưởng của ĐCĐT
2.1. Những khái niệm cơ bản:
- Những đặc điểm của chu trình lý tưởng và mục đích nghiên cứu.
- Các chỉ tiêu đánh giá chu trình lý tưởng.
2.2. Các chu trình lý tưởng thông dụng:
- Chu trình cấp nhiệt đẳng tích (Chu trình Otto)
- Chu trình cấp nhiệt đẳng áp (Chu trình Diesel)
- Chu trình cấp nhiệt hỗn hợp (Chu trình Sabathe)
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất nhiệt và áp suất chỉ thị trung bình của chu trình
2.4. So sánh đánh giá hiệu suất các chu trình lý tưởng của ĐCĐT
3. Môi chất công tác trong ĐCĐT
3.1. Môi chất công tác.
3.2. Đánh giá tính tự cháy của nhiên liệu diesel.
3.3. Đánh giá tính chống kích nổ của nhiên liệu xăng.
3.4. Phản ứng cháy của nhiên liệu và sản vật cháy.
3.5. Định nghĩa và ý nghĩa của hệ số dư lượng không khí (lambda).
3.6. Ảnh hưởng của hệ số lambda đến đặc tính công suất, sự cháy và sự phát thải ĐCĐT.
3.7. Tỉ nhiệt của môi chất công tác.

4. Chu trình thực tế của ĐCĐT
4.1. Các đặc điểm của chu trình công tác thực tế của ĐCĐT
4.2. Quá trình nạp
- Diễn biến của quá trình nạp và hệ số nạp.
- Những thông số cơ bản của quá trình nạp.
- Những nhân tố ảnh hưởng đến hệ số nạp.
4.3. Quá trình nén
- Diễn biến và các thông số cơ bản của quá trình nén.
- Cân bằng nhiệt trong quá trình nén
- Những nhân tố ảnh hưởng đến chỉ số n1 và vấn đề chọn tỷ số nén .
4.4. Quá trình cháy
- Khái niệm cơ bản và cơ sở lý hóa của quá trình cháy
- Quá trình cháy trong động cơ xăng
- Quá trình cháy trong động cơ diesel
4.5. Quá trình dãn nở
- Diễn biến quá trình dãn nở
- Cân bằng nhiệt trong quá trình dãn nở
- Các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ số n2
- Xác định nhiệt độ của môi chất công tác trong quá trình dãn nở.
4.6. Quá trình thải
4.7. Đặc điểm quá trình công tác động cơ 2 kỳ.
- Các hệ thống quét thải của động cơ 2 kỳ.
- Pha phối khí và tiết diện thời gian.
- Diễn biến quá trình trao đổi khí và các thông số cần thiết khi tính toán
- Tính toán lý thuyết quá trình trao đổi môi chất
5. Thông số chỉ thị, có ích và cân bằng nhiệt ĐCĐT
5.1. Những thông số chỉ thị
- Áp suất và công suất chỉ thị
- Hiệu suất và suất tiêu hao nhiên liệu chỉ thị
5.2. Những thông số có ích
- Áp suất và công suất có ích
- Hiệu suất và suất tiêu hao nhiên liệu có ích
6. Tính năng kỹ thuật của ĐCĐT
6.1. Cân bằng nhiệt trong ĐCĐT
6.2. Các thông số đánh giá tính năng kỹ thuật ĐCĐT
6.3. Chế độ làm việc tối ưu và các đặc tính của ĐCĐT
7. Một số phát triển mới của ĐCĐT
7.1 Khái niệm downsizing trong ĐCĐT
7.2 Tăng áp trên ĐCĐT

7.3 Xu hướng phát triển động cơ đốt trong
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