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ارزیابی عملکرد یک موتور توربوجت با تحلیل
اگزرژی اجزای آن
 با تحلیل اگزرژی اجزایJ85-GE21 در این تحقیق عملکرد موتور توربوجت
 عملکرد، با استفاده از روابط تعادل اگزرژی.تشکیلدهندة آن مورد ارزیابی قرار گرفته است
موتور توربوجت و اجزای آن برای بارگذاریهای توانی مختلف در دو ارتفاع سطح دریا و
 باالترین بازدة اگزرژی در. متری و در چندین سرعت پروازی بررسی شده است11,000
 بوده و پس از آن نازل و توربین به ترتیب با%96/72 سطح دریا مربوط به كمپرسور با
، با كاهش سرعت هوای ورودی به موتور در هر ارتفاعی. قرار دارند%92/31  و%93/70
 كمترین بازدة اگزرژی در سطح دریا.بازده تمامی اجزاء موتور و بازده كلی كاهش یافت
 افزایش ارتفاع. بود%80/42  و پس از آن محفظة احتراق با%54/81 مربوط به پسسوز با
 بازده كلی موتور با فرض ثابت بودن. اتالف اگزرژی موتور میشود%70 باعث كاهش
فشار هوا با افزایش درجه حرارت هوای ورودی به ازای هر یک درجه افزایش درجه
. كاهش مییابد%0/45 ،حرارت
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Performance Evaluation of a Turbojet
Engine by Exergy Analysis of its
Components
In this research, the performance of the J85-GE21 turbojet engine by
exergy analysis of engine components was evaluated. The performance
of the engine and its components for different power loads, at S.L. and
11000 meters and several different speeds, was investigated by the
equilibrium exergy and energy equations. The highest exergy efficiency
at sea level was related to the compressor by 96.72%, and then the
nozzle and turbine by 93.70% and 92.31%, respectively. By reducing
the inlet air speed to the engine at any altitude, the efficiency of all
engine components and overall efficiency decreased. The lowest exergy
efficiency at sea level related to afterburner was 54.81%, and then the
combustion chamber was 80.42%. Increasing the altitude reduces the
exergy destruction of the engine by 70%. It was found that the overall
efficiency of the turbojet engine was reduced by 0.45% due to
increasing one air inlet engine temperature rise by assuming that the
air pressure was constant.
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نوآوریها در نیروی محركه ،عامل اصلی پیشرفت در حمل و نقل
هوایی میباشد .پیشرفتهای شگفتانگیز در بازده و كارایی نیروی
محركه ،این امکان را فراهم میسازد تا هواپیماها در سرعتهای
باالتر و در مسافتهای طوالنیتری با حمل محمولههای بیشتری،
حركت كنند [ .]1در سالهای  1989تا  ،2009ترافیک برنامهریزی
شدة كلی كه در واحد تن كیلومتر انجام گرفته بود ،افزایش 4/4
درصدی در نرخ متوسط سالیانه را نشان میدهد .]2[ .انتظار میرود
كه مصرف انرژی در صنعت حمل و نقل هوایی و تولید آالینده
افزایش پیدا كرده و تا زمانیکه اقداماتی انجام نشود كه نرخ تغییرات
غالب در تکنولوژی و عملکردها را به صورت قابل توجهی تغییر
دهد ،تأثیر انتشار گازهای آالیندة صنعت حمل و نقل هوایی در
كیفیت هوای محلی و آب و هوا ،افزایش پیدا خواهد كرد [.]3
كاهش مصرف انرژی همراه با بهبود تأثیرات زیست محیطی از
اهمیت زیادی برخوردار است [ .]4تأثیرات زیست محیطی گازهای
آالینده را میتوان با افزایش بازدة استفاده از سوخت ،كاهش داد
[ .]5تجزیه و تحلیلهای ترمودینامیکی (انرژی و اگزرژی) برای
ارزیابی و بررسی بازده و كارایی سیستمهای گرمایی مورد استفاده
قرار گرفته است .اگزرژی كه با افت انرژی در حین پروسه ،تولید
آنتروپی و فرصتهای از دست رفته برای انجام كار مرتبط است،
میتواند به عنوان ابزاری برای تعیین موقعیت ،نوع و اندازة حقیقی
افتهای انرژی و خرابیها ،مورد استفاده قرار گیرد [ .]6محققان
تحقیقات بسیاری در زمینة كاراییهای انرژی ،اگزرژی ،اقتصاد
اگزرژی و اقتصاد زیست محیطی موتورهای هواپیمایی گزارش
كردهاند .در مورد عملکرد موتور هواپیما تأثیر محیط و ارتفاع بر روی
میتوان به كار اتیل و روزین ]7[1اشاره كرد كه با تحلیل اگزرژی،
كاهش بازده موتور توربوجت را با افزایش ارتفاع نشان داد .تورگات2
[ ]8به تحلیل اگزرژی موتور توربوفن همراه با واحد افزاینده ،در
سطح دریا و ارتفاع  11,000متری پرداخته و افت و بازدة اگزرژی
هر یک از اجزای موتور را تعیین كردند .توران ]9[ 3تأثیر ارتفاع
مرجع را بر بازدة اگزرژی موتور توربینی پرهدار با استفاده از روش
اگزرژی ویژه مورد تحلیل قرار داد و نشان داد كه افزایش در ارتفاع
مرجع ،كاهش بازدة اگزرژی و افزایش بازده انرژی را به همراه دارد.
اقتصاد اگزرژی شاخهای از مهندسی میباشد كه به صورت مناسبی
در سطح اجزای سیستم ،ارزیابیهای ترمودینامیک را براساس
تحلیل اگزرژی با اصول اقتصاد انجام میدهد تا اطالعاتی را برای
1. Etele and Rosen
2. Turgut
3. Turan

كاربر یا اپراتور سیستم دربارة سیستم بدهد كه برای طراحی و
عملکرد مقرون به صرفة سیستم مفید میباشند [ .]10بالی ]11[4به
تحقیق در مورد اگزرژی و اقتصاد اگزرژی موتور هواپیما به نام
 J69-T25Aپرداخت .وی بازدة اگزرژی موتور را  %34/8و هزینة
اگزرژی و هزینة واحد اگزرژی گازهای خروجی موتور جت را $/h
 618/6و  70/96 $/GWبدست آورد .تورگات [ ]12پارامترهای
نرخ هزینة نیروی جلوبرندگی را برای موتور توربینی پرهدار توسعه
داد .نرخ هزینة نیروی جلوبرندگی در حدود  138/9 $/hkNبرای
نیروی جلوبرندگی فن و  304/4 $/hkNبرای نیروی جلوبرندگی
هسته موتور محاسبه شد .آیدین ]13[ 5تحلیلهای اگزرژی و
اقتصاد اگزرژی موتور توربینی ملخدار را  396 $/hو 78/5 $/GW
تعیین كرد.
تحلیل اگزرژی-زیست محیط برای نظارت بر روی تأثیرات
زیست محیطی هم توربینهای گازی [ ]14و هم توربینهای
هوایی [ ]15انجام میشود .در تحلیل اگزرژی-زیست محیطی،
ارزیابی سیکل عمر به صورت موثر و مناسبی با تحلیل اگزرژی
تركیب شده و اطالعاتی دربارة اثرات مرتبط با ناكارآمدی
ترمودینامیک (افت اگزرژی) از یک سو و اثرات مرتبط با ساخت،
عملکرد و نگهداری و انهدام اجزا از سوی دیگر تولید مینماید.
التونتاس ]16[ 6تحلیل اگزرژی-زیست محیطی موتور هواپیمای
ملخدار پیستونی خنکكاری شده با هوا و احتراق جرقهای برای
حالتهای برخاست ،سیر مستقیم و فرود،انجام دادند .عالوهبراین،
بعضی از تحقیقات در مورد بهینهسازی ترمودینامیکی موتورها،
تحلیل سیکل پرواز و تأثیر افتهای انرژی بر روی طراحی موتورها
و هواپیماها صورت گرفته است .بیجان و زیمس ]17[ 7الزامات
تحلیل اگزرژی و بهینهسازی ترمودینامیکی در توسعة هواپیماها را
تعیین نمودند .بالی [ ]18عملکرد یک موتور توربوپراپ را با
تحلیلهای اگزرژی و پایداری مورد بررسی قرار داد .در كار سهرت8
[ ]19عملکرد موتور جت فضایی بر حسب محرکهای پایة
ترمودینامیکی شرح داده شد.
قانون بقای انرژی ،اطالعاتی در مورد بازگشتناپذیری
ترمودینامیکی ارائه نمیدهد ولی آنالیز اگزرژی بیان میكند كه
انرژی همانطوركه دارای كمیت میباشد ،دارای كیفیت نیز بوده و
فرآیندها در جهت كاهش كیفیت انرژی صورت میپذیرند .تالشها
برای اندازهگیری كیفیت یا پتانسیل كار انرژی منجر به تعریف
مشخصههای آنتروپی و اگزرژی شده است [.]20
4. Balli
5. Aydin
6. Altuntas
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در این پژوهش در ابتدا روابط تعادل اگزرژی و انرژی برای
موتور توربوجت  J85-GE-21و اجزای آن استخراج شده و سپس
عملکرد این سیستم و اجزای آن در بارگذاریهای توانی مختلف كه
در شرایط پروازی متفاوت روبرو خواهد شد ،با استفاده از پارامترهای
انرژی و اگزرژی ارزیابی شده است .با این روش ،بررسی سریع و
مطمئنی از موتور و اجزای سازنده آن در هر شرایط پروازی جدید
فراهم خواهد شد .همچنین ،سهم اجزای موتور در افزایش و یا
كاهش راندمان و عملکرد موتور در شرایط پروازی جدید مشخص
بهدست خواهد آمد.

 -2تحلیل انرژی
هر موازنة انرژی برای هر حجم كنترلی در حالت پایا به صورت
رابطة ( )1نوشته میشود.
Q  W   Ein   Eout  0,

()1

in

out

كه در آن Q ،و  Wنرخهای خالص انتقال انرژی توسط گرما و كار
میباشند و نشاندهندة نرخ انرژی ورودی و خروجی جریان است
[ .]21معادالت موازنة انرژی و جرم برای اجزای اساسی موتور
توربوجت  J85-GE-21نشان داده شده شکل  1اعمال شدند.
اجزای موتور شامل دیفیوزر ورودی هوا ،كمپرسور ،توربین ،محفظة
احتراق ،پسسوز و نازل خروجی میباشد كه ترتیب آنها در شکل 1
نشان داده شده است .هر یک از اجزای موتور به صورت حجم
كنترلی و پایا در نظر گرفته شده است .مقادیر آنتالپی ،نرخ انرژی
گرمایی ،نرخ كار در جریان ورودی و خروجی هر جزء با معادالت
حاكم محاسبه شد .معادالت حاكم برای كمپرسور ،محفظة احتراق،
توربین گاز و دیگر اجزا به صورت معادالت زیر داده شدهاند [-22
.]23
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در روابط ( )7تا ( )8ترمهای  Cp , m , m , LHVو  به
ترتیب مقادیر گرمای كم سوخت ،جریان جرمی گاز احتراق ،جریان
جرمی سوخت ،ظرفیت گرمایی ویژة گاز احتراق و بازده انرژی
احتراق هستند [ .]10زیرنویس  gبه گاز داغ ،زیرنویس  fبه سوخت
و زیرنویس  CCبه محفظة احتراق اشاره دارد.
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در روابط ( )9تا ( )12ترمهای  Rg , WGT ,GT , gبه ترتیب
نسبت گرمای ویژة گاز احتراق ،بازده ایزنتروپیک توربین ،نرخ كار
توربین و ثابت جهانی گاز احتراق هستند .زیرنویس  GTبه توربین
اشاره دارد.


نازل4

دما در خروجی نازل طبق رابطة ( )13محاسبه میشود [ ]7كه در
آن  Tinدمای ورودی و  Toutدمای خروجی نازل بر حسب درجة
كلوین و  cسرعت صوت در خروجی نازل بر حسب متر بر ثانیه
است .فشار خروجی نازل فشار محیط میباشد.
()13

) Tout  Tin  c 2 / (2c p

(

)1. Air Compressor (AC

حسن ناصح

)2. Combustion Chamber (CC
)3. Gas Turbine (GT
)4. Exhaust Diffuser (ED
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()3

min  mout  ma

در روابط ( ،)12-9ترمهای  cP, a , ma , P, Ra , WAC , ACو
 به ترتیب بازده آیزنتروپیک كمپرسور ،نرخ كار كمپرسور ،ثابت
جهانی گاز هوا ،فشار ،جریان جرم هوا ،ظرفیت گرمای ویژه و نسبت
گرمای ویژة هوا هستند .زیرنویس  ACبه كمپرسور و زیرنویس a
به هوا اشاره دارد.
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 -3تحلیل اگزرژی
موازنة انرژی برای یک حجم كنترلی در حالت پایا به صورت
زیر نوشته میشود:
()14

) Qk  W   Exin  Exout  ExD  0,
in

out

To

 (1  T

K

()21

كه در آن  ،و  Exknبیانگر بازدة اگزرژی و نرخ اگزرژی
جنبشی گاز خروجی است.

كه در آن Q k ،نرخ انتقال گرما از مرزها در دمای  W ، TKنرخ
كار Ex ،نرخ اگزرژی جریان ورودی و خروجی و  ExDنرخ
تخریب اگزرژی میباشد .در غیاب اثرات نیروهای هستهای،
مغناطیسی ،الکتریکی و تنشهای سطحی در سیستمهای
گرمایی ،اگزرژی كلی برای جریان از طریق سیستم از رابطة
( )15تعیین میشود.
كه در آن  kn ,  pt ,  ph ,  ch ،به ترتیب اگزرژی جنبشی ویژه،
اگزرژی پتانسیل ویژه ،اگزرژی فیزیکی ویژه و اگزرژی شیمیایی
ویژه میباشند .در این پژوهش ،از تغییرات در اگزرژی پتانسیل
صرفنظر شده و اگزرژی جنبشی فقط در نازل لحاظ شده است.
با توجه به تعریف گاز ایدهال ،اگزرژی فیزیکی ویژه برای هوا و
گازهای احتراق با ظرفیت گرمایی ویژة ثابت به صورت رابطة
( )16نوشته میشود [.]21
()16

T
P
) ()]  RT0 ln
T0
P0

( ph  cP (t) [T T0  T0 ln

اگزرژی شیمیایی ویژة سوخت مایع )  (Cx H y Oz Sدر واحد
جرم از رابطة ( )17تعیین میشود.
()17

شكل ( :)1دیاگرام نمایش موتور توربوجت.

Ex  m( kn   pt   ph   ch ),

()15

y
z
 0.0432
x
x

  f  1.0401  0.01728

 ch, f

LHV



y
0.2196 (1  2.0628 ),
x
x

تابستان  /1400دوره چهارم  /شماره ( 2دوره پنجم ،پیاپی )17

كه در آن  f ،نشان دهندة تابع درجة اگزرژی سوخت میباشد
كه برای نوع نفت سفید ( )JP-4برابر با  1/06789است.
اگزرژی جنبشی هم از رابطه  mV 2 / 2حساب شده است.
معادلة بازدة اگزرژی اجزای اساسی موتور توربوجت مد نظر به
صورت روابط زیر تعریف میشوند.

 -4موازنة احتراق و ظرفیت گرمايی ويژة
انتشار آاليندهها
در معادلة موازنة احتراق و ظرفیت گرمایی ویژة انتشار آالیندهها
با توجه به مشخص بودن دمای ورودی و خروجی هر جزء،
مقدار نسبت هوا به سوخت و تركیبات در خروجی اتاق احتراق
مجهول است .با تقسیم كردن معادلة احتراق به دبی سوخت
میتوان مقدار نسبت مولی سوخت به هوا را به عنوان مجهول
در نظر گرفت .معادلة احتراق به صورت رابطة ( )22نوشته
میشود.
()22

Exout  Exin
WAC

Exout , g
Exout

Exin
m f . ch  Exin , a

qloss  h f  hCO2 ,Pr  2h H 2O,Pr  2hO2 ,Pr

 AC 

) 0.2035(hO2 , air  hO2 ,Pr

()23
 CC 

 توربین گاز
()20

)  Qcv  nPr hPr  (n f h f  nair h air

) 0.7653(h N 2 ,air  h N 2 ,Pr

 محفظة احتراق
()19

Qcv  Wcv  n f h f  nair h air  nPr hPr  0

مشاهده میشود كه درصد تركیبات خروجی تنها به نسبت مولی
سوخت به هوا (  ) و درصد تركیبات ورودی وابسته است .در
نتیجه در معادلة قانون اول ترمودینامک در محفظة احتراق فقط
 مجهول خواهد بود .با قرار دادن معادلة احتراق در یک
طرف میتوان مقادیر آن را به سادگی محاسبه نمود .پس از
محاسبهی  طبق رابطة ( ،)23مقادیر درصد تركیبات قابل
محاسبه خواهند بود.

 كمپرسور هوا
()18

Exout
Exin

 ED 

qloss  h f  hCO2 ,Pr  2h H 2O,Pr  2hO2 ,Pr
) 0.0303(h H 2O ,air  h H 2O ,Pr
qloss  h f  hCO2 ,Pr  2h H 2O,Pr  2hO2 ,Pr
) 0.000345(hCO2 ,air  hCO2 ,Pr

WGT
Exin  Exout

 GT 

qloss  h f  hCO2 ,Pr  2h H 2O,Pr  2hO2 ,Pr
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همچنین ،در محفظة احتراق به مقدار  %5فشار ورودی ،افت
فشار در نظر گرفته میشود .با توجه به مشخص بودن میزان 
مقدار دبی سوخت با توجه به دبی هوا از رابطة ( )24تعیین
میشود [.]10
()24

nPr
nair

, 1  

nf
nair



در این كار ،فرضیاتی كه در نظر گرفته شدهاند كه عبارتند از:
 -1موتور  J85-GE-21در حالت پایا و جریان پایا عمل
می كند،
 -2اصول تركیب گاز ایدهال برای گازهای هوا و احتراق اعمال
شدهاند،
 -3واكنش احتراق یک واكنش كامل میباشد،
 -4سوخت تزریقی به محفظة احتراق سوخت جت JP-4
میباشد،
 -5ارزش حرارتی پایین 1سوخت به مقدار  42,800 kJ/kgدر
نظر گرفته شده است،
 -6كمپرسور و محفظة احتراق ،آدیاباتیک در نظر گرفته شدهاند،
 -7تغییرات انرژی پتانسیل و اگزرژی پتانسیل در موتور J85-
 GE-21قابل صرف نظر كردن هستند،
 -8دما و فشار محیط به ترتیب  298/15 Kو 100/01 kPa
است و
 -9هوا متشکل از  %77/48نیتروژن %20/59 ،اكسیژن%0/03 ،
دی اكسید كربن و  %1/9بخار آب میباشد و دیگر ذرات ناچیز
در نظر گرفته شدهاند.

 -5اعتبارسنجی كد
جهت اعتبارسنجی كد تهیه شده ،سیکلی مشابه مرجع [ ]24با
شرایط كاری آن پیاده سازی شد و نتایج جدول  1بدست آمد.

 -6نتايج و بحث
در این تحقیق آنالیز اگزرژی انجام گرفته بر روی موتور
توربوجت  J85-GE-21برای دو ارتفاع انتخابی سطح دریا و
ارتفاع  11,000متری در عدد ماخ های  0/3 ،0/2 ،0/1و 0/6
)1. Lower Heating Value (LHV

بازدة اگزرژی نسبت اگزرژی خروجی جزء به اگزرژی
ورودی به آن جزء است .همچنین ،نرخ اتالف اگزرژی
اختالف بین اگزرژی ورودی و اگزرژی خروجی می باشد .نرخ
آنتروپی تولیدی هم نسبت تخریب اگزرژی در دمای
 298/15كلوین می باشد .بازده آیزو نتروپیک %90برای
كمپرسور و  %85برای توربین در نظر گرفته شده است .طبق
محاسبات انجام شده اتالفات ناشی از لحاظ كردن راندمان
آیزنتروپیک برای كمپرسور در سطح دریا مقدار 95/767kW
و برای توربین در همین شرایط  38/2761 kWخواهد بود.
جهت مقایسه بهتر مقادیر جدول  ،3این مقادیر توسط
گراف هایی در شکل های  4-2ارائه شده اند .باالترین بازدة
اگزرژی مربوط به كمپرسور می باشد  .پس از آن نازل و
توربین و در آخر پس سوز است .علت پایین بودن بازده
پس سوز در مقایسه با محفظة احتراق را میتوان اینگونه
توجیه كرد كه در پس سوز تقریباً سه برابر محفظة احتراق
سوخت مصرف شده ولی در حدود یک سوم نیروی پیشرانش
افزایش می یابد .باالترین اتالف اگزرژی مربوط به پس سوز و
پس از آن محفظة احتراق و نازل است.
با توجه به نرخ آنتروپی تولیدی از شکل  ،4از نظر
بازگشت ناپذیری فرآیندها ،پس سوز در رتبة اول و محفظة
احترا ق در رتبة دوم بازگشت ناپذیری قرار دارد .بنابراین،
فرآیند احتراق در موتور به شدت بازگشت ناپذیر است .نازل
خروج به جهت تغییر سریع در سطح مقطع در رتبة سوم قرار
دارد .جدول  4مقادیر بازده و اتالف اگزرژی و همچنین نرخ
آنتروپی تولیدی را در عدد ماخ  0/3در سطح دریا نشان داده
و با دادههای مرجع [ ]25مقایسه میكند .با كاهش سرعت
هوای ورودی و در نتیجه كاهش جریان جرمی هوا ،بازده
تمامی قسمتهای موتور به همراه بازده كلی موتور كاهش
می یابد.

حسن ناصح
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همانطوركه از نتایج جدول  1مشخص است ،بین فشار ،دما و
نرخ اگزرژی اجزای مدل شده با دادههای مرجع ،اختالف دماها
زیر  10درجه كلوین ،اختالف فشارها زیر  5كیلوپاسکال و درصد
اختالف نرخهای اگزرژی زیر  5درصد است.

انجام شده است .همچنین تأثیر درجه حرارت هوای ورودی بر
بازده كلی موتور مورد ارزیابی قرار گرفته است .جدول 2
اطالعات مربوط به دما ،فشار ،نرخ جریان جرمی ،اگزرژی
فیزیکی ،شیمیایی و جنبشی به همراه نرخ اگزرژی مجموع برای
قسمتهای مختلف موتور در سطح دریا و عدد ماخ  0/6نشان
میدهد .با استفاده از مقادیر جدول  ،2بازده اگزرژی ،اتالف
اگزرژی و نرخ آنتروپی تولیدی قسمتهای مختلف موتور
محاسبه شده كه در جدول  3آورده شده است .همچنین ،مقادیر
آنتروپی تولیدی و بازه اگزرژی با دادههای مرجع [ ]25مقایسه
شده است.

(علمی-ترويجی)
مرتضی بیاتی

24
جدول ( :)1مقایسه دادههای مدل با دادههای مرجع [.]24

فشار ()kPa
مرجع []24
مدل
101/325
101/325
415/433
419/23
101/325
101/325
394/661
397/64
133/783
136/214
131/108
132/82

جزء موتور
ورودی كمپرسور
خروجی كمپرسور
محفظه احتراق
ورودی توربین
ورودی نازل
خروجی نازل

دما ()K
مدل
288/15
478/2
298/15
1032/55
891/3
889/06

نرخ اگزرژی ()kW
مرجع []24
مدل
0
0
1436/53
1382/63
7324/87
7599/25
5164/55
5287/4
3186/76
3248/3
3136/36
3112/15

مرجع []24
288/15
470/5
298/15
1028/15
889/9
885/45

جدول ( :)2مشخصات ترمودینامیکی اجزای موتور توربوجت در سطح دریا و ماخ .0/6

اجزای موتورتوربوجت
J85GE-21

دما ()K

فشار ()kPa

دبی جرمی
()kg/s

نرخ اگزرژی
فیزیکی ()kW

ورودی دیفیوزر
خروجی دیفیوزر
ورودی كمپرسور
خروجی كمپرسور
ورودی محفظه احتراق
ورودی توربین
ورودی پسسوز
خروجی پسسوز
خروجی نازل
سوخت محفظه احتراق
سوخت پسسوز

298/15
318/05
318/05
625/68
625/68
1709/6
1184/02
2933/54
2866/05
353/00
353/00

101/300
124/246
124/246
1118/216
1118/216
2138/786
534/696
1263/825
101/300
2757/00
1103/152

28/412
28/412
24/150
24/150
14/490
14/890
14/890
18/950
18/950
0/400
1/218

0/00
514/563
437/378
7679/526
4607/716
18409/220
10297/360
36170/400
32781/320
0/00
0/00

نرخ اگزرژی
شیمیایی
()kW
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
18282/33
55687/97

نرخ اگزرژی
جنبشی ()kW

نرخ اگزرژی
كل ()kW

568/243
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
1111/103
0/00
0/00

568/243
514/563
437/378
7679/526
4607/716
18409/22
10297/36
36170/40
33892/43
18282/33
55687/97

جدول ( :)3بازده و اتالف اگزرژی و نرخ آنتروپی تولیدی اجزای موتور در سطح دریا و ماخ .0/6

آنتروپیتولیدی ()kW/K
مرجع []25
مدل
0/1
0/180
0/15
0/2243
14/5
15/029
2/1
2/093
54/8
59/9
7/64
7/640
132/5
136/327

اجزاء موتور
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دیفیوزر
كمپرسور
محفظه احتراق
توربین
پسسوز
نازل خروجی
موتور توربوجت
از

93.7

اگ ر ی

92.3

96.7

80.4

ناز

روجی

پ

تور ین

م

ه

کم ر ور

ات ف اگ ر ی

4,480.8

90.5
2,278.0

54.8

وز

اتالفاگزرژی ()kW
مرجع []25
مدل
5/368
245/778
4480/824
623/937
29814/930
2277/973
40646/123
29,814.9

ی یوزر

ا را

شكل ( :)2بازدة اگزرژی اجزا در سطح دریا در ماخ .0/6

درصدبازدة اگزرژی
مرجع []25
مدل
90
90/47
97
96/72
82
80/42
91
92/31
58
54/81
96
93/70
50
45/47

ناز

روجی

623.9

پ

وز

تور ین

م

ه

245.8

5.4

کم ر ور

ی یوزر

ا را

شكل ( :)3مقایسه نرخ اتالف اگزرژی اجزای موتور در سطح دریا در ماخ
.0/6

(علمی-ترويجی)
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نر تولید آن روپی

100.00

7.64

2.09

پ

ناز

وز

تور ین

15.03

م

0.18

0.82

ه

ی یوزر

کم ر ور

ا را

روجی

شكل ( :)4آنتروپی تولیدی اجزا در سطح دریا و ماخ .0/6
جدول ( :)4بازده و اتالف اگزرژی و نرخ آنتروپی تولیدی اجزای موتور در سطح دریا و ماخ .0/3

اجزاء موتور
دیفیوزر
كمپرسور
محفظه
احتراق
توربین
پسسوز
نازل خروجی
موتور
توربوجت

آنتروپیتولیدی ()kW/K
مرجع []25
مدل
2/358
2/356
3/98
4/665
32
36/646
2/849
139/769
3/682
187/961

2/85
135/8
3/68
185/48

اتالفاگزرژی ()kW
مدل
7/024
139/082
10871/680

درصدبازدة اگزرژی
مرجع []25
مدل
90/1
90/11
97/5
96/10
48
46/63

مرجع []25
-

849/644
41672/230
1097/965
56040/600

80/77
31/43
93/25
24/31
از

حسن ناصح

اگ ر ی
نازل خروجی

پس سوز
M 0.1 , S.L.

توربین

M 0.3 , S.L.

محفظه احترا

M 0.6 , S.L.

کمپرسور

M 0.2 , S.L.

دیفیوزر
100

80

40

60

20

0

شكل ( :)5مقایسه بازدة اگزرژی اجزای موتور در سطح دریا نسبت به سرعت.
ا ت ف اگ ر ی

نازل خروجی
پس سوز
M 0.1 , S.L.

توربین

M 0.2 , S.L.

محفظه احترا

M 0.3 , S.L.
M 0.6 , S.L.

کمپرسور

دیفیوزر
80000

60000

40000

20000

0

شكل ( :)6مقایسه اتالف اگزرژی اجزای موتور در سطح دریا نسبت به سرعت.
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در شکل های  5و  6جهت بررسی عملکرد قسمت های
مختلف موتور نسبت به سرعت بازدة اگزرژی و اتالف آن در
ارتفاع سطح دریا در عدد ماخ های  0/3 ،0/2 ،0/1و 0/6
آورده شده است .كمپرسور باالترین بازدة اگزرژی  96%/7در
عدد ماخ  0/6را دارا می باشد و با كاهش سرعت بازدة
اگزرژی آن به حدود  %93در عدد ماخ  0/1می رسد .غیر از
نازل خروجی كه كاهش سرعت ،تأثیر زیادی بر بازدة
اگزرژی آن ندارد ،در بقیه اجزا كاهش بازدة اگزرژی با
كاهش سرعت محسوس است .بیشترین اتالف اگزرژی
مربوط به پس سوز با  26,373/534 kWدر عدد ماخ  0/1كه
با افزایش عدد ماخ به  ،0/6مقدار ا تالف اگزرژی كم شده و
به  29,814/9 kWمی رسد .پس از آن محفظة احتراق با
 4,480/8 kWدر مکان بعدی قرار دارد .همان طوركه
مشاهده می شود بازدة اگزرژی با افزایش سرعت برای تمامی
اجزا افزایش یافته است و محفظة احتراق نسبت به بقیه اجزا
بیشتر تحت تأثیر افزایش سرعت است.

80/8
33/1
93/3
25/6

(علمی-ترويجی)
مرتضی بیاتی

26

تأثیر دمای هوای ورودی به موتور بر بازده كلی موتور در
شکل  7نشان داده شده است .بازده كلی موتور توربوجت با افزایش
درجه حرارت هوای ورودی به موتور به ازای افزایش هر یک درجه
حرارت 0/45 ،درصد كاهش مییابد .با توجه به ثابت بودن فشار،
علت این امر پایین آمدن چگالی هوای ورودی به موتور میباشد.
بنابراین ،برنامهریزی برای پرواز در ساعات اولیة روز یا در شب كه
درجه حرارت هوا كمتر است ،اقتصادیتر میباشد.

شكل ( :)7تأثیر دمای هوای ورودی بر بازده موتور.
از

اگ ر ی
نازل خروجی

M 0.3 , 11000 m

100

60

80

محفظه احترا

0

شكل ( :)8مقایسه بازدة اگزرژی اجزای موتور در ارتفاع  11,000متری نسبت به
سرعت.
ا ت ف اگ ر ی
نازل خروجی
پس سوز
توربین

M 0.6 , 11000 m

محفظه احترا

M 0.3 , 11000 m

کمپرسور
دیفیوزر
15000

10000

5000

با افزایش ارتفاع فشار محیط كاهش مییابد .در نتیجه،
تغییرات ارتفاع و فشار محیط با در نظر گرفتن ثابت بودن سایر
شرایط تأثیر چندانی در راندمان اگزرژی ندارد .این بدان معناست
كه فقط به دلیل كاهش چگالی هوا با افزایش ارتفاع و در نتیجه
كاهش كار انجام شده توسط كمپرسور ،بازدة اگزرژی كل موتور
اندكی افزایش مییابد.

تحلیل اگزرژی اجزای موتورهای هوایی ،میتواند به عنوان یک
روش مفید و سریع برای ارزیابی موتور در شرایط مختلف پروازی
بکار گرفته شود .در این پژوهش با تحلیل اگزرژی از موتور
توربوجت  J85-GE-21با پسسوز و با سوخت مایع نفت سفید در
شرایط پروازی مختلف نتایج عمده بدست آمده عبارتند از:

دیفیوزر
40

شکلهای  5و  6نشان میدهد كه با افزایش ارتفاع ،بازدة
اگزرژی كمپرسور كمتر از  %1كاهش ،محفظة احتراق كمتر از
 16%افزایش ،توربین حدود  %40كاهش و پسسوز كمتر از
 10%افزایش خواهد داشت .اتالف اگزرژی كلیة اجزای موتور به
غیر از توربین كه روند افزایشی داشته است ،در بقیه اجزا و در
كل موتور حدود  %70كاهش اتالف اگزرژی مشاهده میشود.

پس سوز

کمپرسور

20

مختلف در ماخ  0/3نشان میدهد .مقایسه شکلهای  7و  8با

 -7نتیجهگیری

توربین

M 0.6 , 11000 m

شکلهای  7و  8به ترتیب تغییرات بازده و اتالف
اگزرژی را در دو ماخ  0/3و  0/6در ارتفاع  11,000متری متری
نشان میدهد و شکل  9بازده كلی موتور را در ارتفاعهای

0
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شكل ( : :)9مقایسه اتالف اگزرژی اجزای موتور در ارتفاع  11,000متری نسبت
به سرعت.

 -1باالترین بازدة اگزرژی در سطح دریا مربوط به كمپرسور با 96%/72
و كمترین بازدة اگزرژی مربوط به پسسوز با  %54/81است.
 -2با توجه به نرخ آنتروپی تولیدی قسمتهای مختلف موتور در سطح
دریا از نظر بازگشتناپذیری فرآیندها پسسوز در رتبة اول قرار دارد.
محفظة احتراق و نازل خروجی نیز در مکانهای دوم و سوم قرار دارند.
 -3بازدة اگزرژی كمپرسور و توربین با افزایش ارتفاع كاهش یافته
ولی بازده كلی موتور افزایشی بوده هرچند مقدار افزایش آن كمتر از
 1%است.
 -4اتالف اگزرژی در تمام اجزای موتور به غیر از توربین با افزایش
ارتفاع از سطح زمین تا ارتفاع طراحی موتور كاهش  %70دارد.
 -5بازده كلی موتور و همچنین بازده تمامی قسمتهای آن در هر
ارتفاعی با كاهش سرعت هوای ورودی به موتور از سرعت طراحی
آن كاهش پیدا میكند .علت آن كاهش دبی جریان جرمی با
كاهش سرعت است.

شكل ( : :)10تأثیر افزایش ارتفاع (كاهش فشار) بر بازدة اگزرژی موتور.

 -6بازده كلی موتور توربوجت با فرض ثابت بودن فشار هوا با
افزایش درجه حرارت هوای ورودی به موتور به ازای هر یک درجه
حرارت افزایش %0/45 ،كاهش مییابد.

)ترويجی-(علمی
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ارزيابی عملكرد يک موتور توربوجت با تحلیل اگزرژی اجزای آن
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