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مروری بر مطالعات انجام شده بر روی موتورهای
رمجت و اسکرمجت از دیدگاه اگزرژی و انرژی
قانون دوم ترمودینامیک و اگزرژی در تحلیلهای سیستمهای پیشرانش موضوع مهمی
 بررسیها.میباشد كه در سالهای اخیر به شد مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است
نشان میدهد كه تحلیل قانون اول در سیستمهای پیشرانش هوایی به تنهایی دارای ارزش و
اعتبار علمی پایینی بوده و جهت بررسی دقیق یک سیستم باید قانون دوم و اگزرژی نیز مورد
 تحلیل ترمودینامیکی موتورهای هواتنفسی مافوق صو به ویژه موتورهای.بررسی قرار گیرد
رمجت و اسکرمجت با هدف مطالعه بر روی عملکرد آن در دهه اخیر توجه پژوهشگران
 در این روش با استفاده از قوانین ترمودینامیکی و.زیادی را به خود جلب كرده است
 موتورهای رمجت و اسکرمجت به صور سیستمی مورد تحلیل و،تحلیلهای اگزرژی
 هدف عمده این پژوهش بررسی و.بررسی قرار گرفته و حالت بهینه آنها استخراج میشود
ارائة آخرین یافتههای تحقیقاتی در این حوزه با تمركز بر موتورهای رمجت و اسکرمجت
.میباشد

1**زلفی

 و علیرضا1*جاماسب پیركندی

 دانشکگاه صکنعتی، مجتمع دانشگاهی هوافضکا-1
: كدپسکککتی، ایکککران، تهکککران،مالکککک اشکککتر
315۹۹16111
: ایمیل،)* دانشیار (نویسنده پاسخگو
jpirkandi@mut.ac.ir

** دانشجوی كارشناسی ارشد

 اگزرژی، قانون دوم ترمودینامیک،  مافوق صو، اسکرمجت، رمجت:واژههای كلیدی

محمد
توكلی

)18  پیاپی، (دوره پنجم3  شماره/  دوره چهارم/1400 پاییز

صابری

A Review of Studies on Ramjet and Scramjet
Engines from an Energy–exergy Viewpoint
The second law of thermodynamics and exergy is an important issue in
the analysis of propulsion systems that have been highly regarded by
researchers in recent years. Studies show that the analysis of the first
law in air propulsion systems alone has low scientific value, and for a
complete study of a system, the second law and exergy should also be
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 -1مقدمه
عملکرد یک موتور هوا تنفسی كه با متغیر ضربه ویژه محاسبه
می شود ،به طور قابل مالحظه ای باالتر از راكت است .این در
حالی است كه مطابق شکل  1با استفاده از موتورهای رمجت
و اسکرمجت ،این مزیت تا رژیمهای جریان با عددهای ماخ
باالتر نیز پیش میرود .سوختها ی مورد استفاده در این
موتور ها به خصوص در موتور اسکرم جت به دو صور
هیدروژنی و هیدروكربنی می باشند .با این حال ،ظرفیت باالی
خنک كاری هیدروژن و واكنش سریع آن سبب میشود كه
سوخت هیدروژنی در عددهای ماخ باال تر نیز استفاده شود [.]1

شكل ( :)1مشخصا عملکرد موتورهای هواتنفسی [.]1

انتخاب نوع موتور برای هواپیما و موشکهای با سرعت
باال به نوع مأموریت انتخابی و بازه سرعتی مورد نظر بستگی
دارد .در شکل  2نمونهای از روند انتخاب موتورهای مختلف به
صور تابعی از عدد ماخ و ارتفاع پروازی نشان داده شده است.
با استفاده از تركیب سیستمهای پیشرانش مختلف مانند تركیب
موتور توربوجت و رمجت بردهای عملیاتی میتوانند گسترش
یابند [.]1
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شكل ( :)2گزینههای انتخاب موتور به صور تابعی از عدد ماخ [.]1

به دلیل استفاده گسترده از انواع موتور ها ی هواتنفسی
در جهان ،تحلیل ترمودینامیکی آنها از اهمیت بسزا یی
برخوردار است .توسعه انواع این موتور ها بر اساس نیاز و
كاربرد ها ی مختلف آن ها ،طراحی موتور ها ی كارآمد تر و
همچنین بهینه سازی موتور ها ی موجود ،از مواردی هستند
كه در مسیر خود از روش ها ی ترمودینامیکی و اگزرژی
بهره می برند [.]2-3
بسیاری از فعالیته ا و تحقیقا پژوهشگران و محققان،
سمت و سویی صرفه ج ویانه دارد و اینکه چطور می توان یک
سامانه را ضمن حفظ كارآمدی آن ،با كاهش هزینه و
اتالفا در قسمت های مختلف سامانه ،بهینه سازی نمود .از
جمله تحلیل ه ایی كه در زمینه شناخت و اصالح سامانههای
انرژی پا به عرصه تحقیقا نهاده ،روش تحلیل اگزرژی
می ب اشد .تحلیل اگزرژی در تاریخ علمی جهان ،از اوایل قرن
گذشته مورد توجه واقع شده و از سال  1۹30میالدی ،این
تحلیل ،بسط و توسعه بیشتری نموده است .با شروع بحران
انرژی در دهه  ۷0میالدی ،تحلیل اگزرژی در رأس
تحقیقا ترمودینامیکی سه دهه اخیر قرار گرفت و امروزه
مدل س ازی ترمودینامیکی سامانههای مرتبط با انرژی شامل
تحلیل سامانهه ا از نظر قانون اول و دوم ترمودینامیک،
توسعه زیادی پیدا كرده است [.]3-4
روش تحلیل اگزرژی به بیان پتانسیل و قابلیت انجام كار
سامانه نسبت به محیط مرجع خود پرداخته و بر همین اساس،
میتوان تک تک اجزای سامانه یا چرخه را به طور مجزا تحلیل
كرده و سهم هر یک از اجزا را در اتالفا كل چرخه به دست
آورد .این روش میتواند در مشخص نمودن ناكارآمدیهای یک
چرخه به طور دقیق عمل كند .از طرف دیگر ،نابودی اگزرژی یا
بازگشتناپذیری نیز میتواند به عنوان معیاری برای عدم كارآیی
سامانهها معرفی شود .به طور كلی تحلیل اگزرژی سامانههای
انرژی به طراحان این امکان را میدهد تا:
 تاثیر هر فرایند یا جزء سازنده یک سامانه را روی
بازده كل آن تعیین كنند،
 فرایندها یا اجزایی كه بازده را كاهش میدهند،
شناسایی و حذف كنند،
 بیشترین بازده سامانه را نسبت به بهترین حالت
فرایند یا اجزاء سازنده مورد نظر تعریف كنند و
 روشهایی جهت بهبود در عملکرد سامانه بیان كنند
[.]3
طبق قانون دوم ترمودینامیک در هر فرآیند واقعی ،آنتروپی
تولید شده متناسب با از دست رفتن اگزرژی و نابودی آن در
طی فرآیند میباشد .این تحلیل شامل دو مرحله اساسی است.

(علمی-ترویجی)

مرحلة اول شامل شناسایی و بررسی فرآیندهای نامطلوب
ترمودینامیکی سیستم بر پایه تعیین اتالفا اگزرژی بوده و
اتالفا اگزرژی نیز با نوشتن موازنه اگزرژی در قسمتهای
مختلف سیستم به دست میآید .مرحلة دوم شامل تعیین
بیشترین اصالحا ممکن درسیستم بر پایه مفاهیم اتالفا
اگزرژی اجتنابپذیر و اتالفا اگزرژی اجتناب ناپذیر است.
كمترین میزان اگزرژی در سیستم طی فرآیندی كه نمیتوان با
تکنیکهای موجود و مالحظا اقتصادی مانع نابودی آن شد،
اتالفا اگزرژی اجتنابناپذیر میباشد .با این تعریف ،اتالفا
اگزرژی قابل اجتناب بیشترین پتانسیل بهینه شدن فرآیند را
تعیین میكند .بنابراین ،یک سیستم به سرعت توسط تحلیل
اگزرژی بررسی شده و فرآیندهای نامطلوب ترمودینامیکی و
بیشترین اصالحا ممکن در آن ،مشخص میشود [.]3-4
واكنشهای شیمیایی ،افت فشار ،انتقال حرار  ،انبساط
ناگهانی ،شاکهای قائم و مایل و غیره منبع اصلی تخریب
اگزرژی در اجزای موتورهای اسکرم جت و رم جت میباشد .در
این میان بیشترین سهم در تخریب اگزرژی مربوط محفظه
احتراق و واكنشهای شیمیایی میباشد.

 -2موتور رمجت
موتور رمجت یک موتور هواتنفسی و فاقد تجهیزا دوار از
جمله توربین و كمپرسور بوده و محدوده پروازی فراصو آن
بین عدد ماخ  2الی  5میباشد .پدیدهای كه در موتور رمجت رخ

میدهد ،پدیدهی رم افکت1نام دارد .رم افکت به معنای فشرده
شدن و تراكم خودبهخودی هوا در اثر حركت وسیله متحرک با
سرعت بسیار باال است .پدیدة رم افکت از سرعت های نزدیک
به  500كیلومتر بر ساعت شروع شده و خود را نمایان میكند.
این فرآیند تا سرعتهای باالی سرعت صو و گاه تا عدد ماخ
 2به حداكثر كارایی خود نمیرسد .در این چنین سرعت هایی،
فشرده شدن هوا به حدی است كه به راحتی میتواند ضریب
تراكم الزم برای كاركرد یک موتور جت احتراق داخلی را فراهم
آورد .اگر به موتور توربوجت توجه شود مشاهده میشود كه با
وجود پدیدة رم افکت ،دیگر وجود كمپرسور بیمعنی است .از
سوی دیگر اگر كمپرسوری وجود نداشته باشد ،پس توربینی هم
برای چرخاندن این كمپرسور الزم نیست .حذف مجموعه
كمپرسور و توربین و شفت اصلی ،در حقیقت حذف كلیة
مجموعههای متحرک موتور جت است .نتیجة كار یک لوله تو
خالی با یک ورودی هوا ،محفظه احتراق و نازل خروجی است
كه همان موتور رم جت نام دارد .نام این موتورها هم از شیوه
كاركردشان گرفته شده است .در شکل  3نمایی كلی از یک
موتور رمجت نشان داده شده است.

شكل ( :)3نمایی از یک موتور رمجت [.]1

این موتور با ایجاد موجهای مایل و عمودی ،مولفه سرعت
هوای ورودی را به فشار تبدیل كرده و آن را به صور پایدار با
عدد ماخ تقریبا  0/2به سمت محفظه احتراق میفرستد تا با
سوخت مخلوط شده و مشتعل شود .بعد از اشتعال گازهای داغ
با سرعت بسیار باال (در حدود عدد ماخ بین  2تا  )5از نازل
خارج میشوند .موتور رمجت از چهار بخش اصلی دهانه ورودی
مافوق صو  ،دیفیوزر مادون صو  ،محفظه احتراق و نازل
خروجی تشکیل شده است.
دهانة ورودی مافوق صوت :قسمت مخروطی یا گوهای
شکل كه در قسمت جلویی موتور قرار دارد و با ایجاد یک یا
چند شوک مایل و یک شوک عمودی ،سرعت هوای ورودی را
به زیر صو رسانده و فشار آن را افزایش میدهد.
1. Ram-Effect
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در سالهای اخیر مسائلی همچون هزینههای روز افزون انرژی
در جهان ،حفظ محیط زیست با مصرف سرانه كمتر انرژی،
تولید كمتر آالیندههای محیط زیستی و همچنین كسب
بیشترین كار مفید از میزان معینی از سوخت ،باعث شده است
كه صاحبان صنایع جهت افزایش بهرهوری و بهینهسازی
سامانهها ،تحقیقا و اقداما گستردهای را انجام دهند .در
داخل كشور ،بیشتر تحقیقا انجام شده در زمینه اگزرژی بر
روی چرخههای نیروگاهی بوده و چرخههای هوایی همچون
موتورهای توربوجت ،توربوفن و دیگر مشتقا موتورهای
هوایی ،كمتر مورد توجه قرار گرفته است .در تحلیل اگزرژی
موتورهای هوایی میتوان با تشخیص علل تخریب یا اتالف
اگزرژی در بخشهای مختلف موتور ،آن دسته از این اتالفا را
كه قابل جلوگیری بوده و رفع آن هزینه نامتعارفی ندارد ،كاهش
داد [ 3و  .]5هدف عمده این مقاله بررسی تحقیقا علمی و
مطالعا ترمودینامیکی و اگزرژیک انجام شده در حوزه
موتورهای رمجت و اسکرمجت به عنوان یک سیستم پیشرانش
مافوق صو میباشد.
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دیفیوزر مادون صوت :این قسمت هوای مادون صو را
متراكم كرده و در نتیجه سرعت آن را كاهش و فشار آن را
افزایش میدهد .این بخش جریان هوایی پایدار و بدون
اغتشاش ایجاد كرده و آن را به سمت محفظه احتراق انتقال
میدهد.
محفظة احتراق :در این قسمت هوا ی مادون صو با
سوخت تركیب شده و اشتعال رخ می دهد .محفظه احتراق
شامل نازل های سوخت ،آتشزنه و شعلهن گهدار می باشد.
شعله حین اش تعال توسط شعلهن گهدار در محفظه نگه داشته
می شود تا از انحراف آن به سمت دیواره و آسیب به بدنه
جلوگیری كند.
نازل :به صور یک مجرای همگرا-واگرا میباشد كه با تغییر
مولفه فشاری گازهای خروجی به سرعت ،باعث میشود كه
گازها با سرعت باالیی از نازل خارج شده و ایجاد تراست كنند.
موتورهای رمجت برحسب نوع پیشران به دو دسته
سوخت جامد و سوخت مایع تقسیمبندی میشوند .همچنین این
موتورها از لحاظ ساختار به سه دسته چند لولهای یا ،CRJ
یکپارچه یا  IRRو مولد گاز یا  DRتقسیم میشوند .انواع
مختلف موتورهای رمجت در جدول  1ارائه شده است.
جدول ( :)1مقدار تأخیر میانگین و تعداد پرواز در ساعت [.]6
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موتور رمجت سوخت مایع

LFRJ

موتور رمجت سوخت جامد

SFRJ

موتور رمجت سوخت مایع با محفظه احتراق
مشترک با بوستر

LFIRR

موتور رمجت سوخت جامد با محفظه احتراق
مشترک با بوستر

SFIRR

موتور رمجت مجرا دار (مولد گاز)

DR

موتور رمجت مولد گاز سوخت جامد

SFDR

موتور رمجت مولد گاز با قابلیت تنظیم دبی

VFDR

ترکیب موتور رمجت با موتور توربوجت

ATRJ

ترکیب موتور رمجت با موتور راکت

ERJ

در سال  1۹30اولین هواپیمای رمجت در فرانسه ایده سازی
شد و تستهای مختلف بر روی آن انجام شد .اولین پرواز
هواپیمای رمجت  Leduce-010كه در شکل  4نشان داده شده
است ،در آوریل سال  1۹4۹از طریق هواپیمایی پرتابگر انجام
شد .سالها بعد نمونههای اصالح شدهای تحت عنوان Griffin
 IIایجاد شد ].[1

شكل ( :)4اولین هواپیمای رمجت تست شده [.]1

در اواخر دهه  1۹30یورگن سانگر ،یکی از ایده پردازان
عالی رتبه آلمانی در زمینه دینامیک ماورای صو و رمجت،
شروع به توسعه یک بمب راكتی زیر مداری به نام سانگر 11
كرد كه قابلیت حمله به اهداف در بردهای باال و بین قارهای
را دارا بود .كمی بعد از جنگ جهانی دوم ،ارتش آمریکا توسعه
و تست موتورهای رمجت مادون صو را برای كاربردهای
آزمایشگاهی شروع كرد .موشک كروز مافوق صو ناواهو2در
دههی  1۹50به منظور كاربردهای بین قارهای توسعه داده
شد .این موشک با قطر  48اینچ ،طول  ۹0فو و با وزن120
كیلو پوند بزرگترین موشک رمجت توسعه یافته در ایاال
متحده بود .برای این موشک از دو موتور رمجت كنار هم و با
سوخت مایع  JP-4و  JP-5استفاده شده بود .هم زمان با
توسعه موشک ناواهو ،روسیه موشک رمجت بوریا 3را توسعه
داد .این موشک برای كاربرده ای بین قاره ای ایجاد شده بود.
در این موشک از موتور رمجت سوخت مایع با دو بوستر كه
سوخت آن كروسین 4بود استفاده شده بود و تست پروازی
موفقی از این موشک گزارش شد .كمی بعد از توقف تولید
موشک ناواهو توسعه موشک بوریا نیز در سال  1۹58متوقف
شد .در دهه  1۹50میالدی ،موشکهای بومارک 5و تالوس6
به طور كامل ت وسعه یافتند و به ترتیب در نیروهای هوایی و
نیروی دریایی ایاال متحده آمریکا عملیالتی شدند .موتور
این موشکه ا از نوع رم جت سوخت مایع با سوخت
هیدروكربن به همراه بوستر بود .این موشکها معموالً با
سرعت بین ماخ  2تا  3و در ارتفاع  40,000تا  ۷0,000از
سطح دریا پرواز میكردند .در اواخر دهه  1۹50میالدی،
موشک دوربرد بلودهون ۷توسط نیروی دریایی انگلستان
ساخته شده و توسعه یافت .موتور آن از نوع رمجت سوخت
1. Sanger I
2. Navaho
3. Burya
4. Kerosene
5. Bomark
6. Talos
7. Bloodhoun

(علمی-ترویجی)

مایع به همراه دو بوستر سوخت جامد بود .از زمان عملیاتی
شدن این موشک در سال  1۹64تا توقف تولید آن در سال
 1۹۹1میالدی ،تعداد  800موشک تولید شد .موشکهای
زمین به هوای رمجت در اوایل دهه  1۹60میالدی شروع به
ساخت و توسعه در كشور روسیه شدند .از نمونههای این
موشکها میتوان به  SA-4و  SA-6نام برد .توسعه و
ساخت موشک  SA-6از اواسط دهه  1۹60میالدی شروع
شده و در سال  1۹۷0میالدی عملیاتی شد .موتور این موشک
از نوع مولد گاز  DRاست .از سال  1۹۹4میالدی تا به امروز،
تمركز بر روی ساخت و توسعه موشکهای مولد گاز DR
بیشتر شد .موشک  AS-17ساخت كشور روسیه ،موشک
متئور 1ساخت كشور انگلستان (شکل  )5و موشک SSST
ساخت كشور ایاال متحده آمریکا نمونههایی از این نوع
موشکها هستند ].[1

شكل ( :)5نمایی از راكت رمجت متئور.

 -3موتور اسكرمجت

1. Meteor

سرعت هوای ورودی از موتور خارج میشوند ،كه این مساله
رانش مورد نیاز برای حركت رو به جلوی موتور را تولید میكند.
در شکل  6نمایی از موتور اسکرمجت نشان داده شده است.

شكل ( :)6نمایی از موتور اسکرمجت.

در موتور اسکرمجت هوای ورودی با سرعت باالی صو
وارد محفظه احتراق میشود .چون هوا چندان فشرده نمیشود و
با آزادی نسبی وارد اتاقک احتراق میشود ،دمای آن افزایش
چندانی نمییابد .طراحی آیرودینامیکی ورودی هوای موتور
اسکرمجت به گونهای كه هوا را تنها تا حد احتراق در مد چند
هزارم ثانیه متراكم كند و در عین حال از سرعت هوای ورودی
چندان نکاهد ،امر بسیار پیچیدهای است .بدنه موتور و سایر
قسمتهای جسم پرنده نیز باید بسیار مستحکم باشد تا در برابر
نیروهای آیرودینامیکی در سرعتهای باال مقاومت كند .كاهش
شتاب در محفظه احتراق موتورهای رمجت موجب از دست
دادن مقداری از آنتالپی كل شده كه این مساله كارایی موتور
رمجت را پایین میآورد .در موتورهای اسکرمجت با برقراری
جریان مافوق صو به جای مادون صو در محفظه احتراق،
مقدار كمتری از آنتالپی كل در محفظه احتراق از دست میرود و
در نتیجه كارایی موتور اسکرمجت در مقابل رمجت افزایش
مییابد.
با وجود اینکه از لحاظ ادراكی اسکرمجت سیستم سادهای
است ،اما به كارگیری عملی آن توسط چالشهای تکنیکی
جدی محدود شده است .پرواز با سرعت مافوق صو در
اتمسفر به شد تولید نیروی درگ میكند و در نتیجه دمای
داخل موتور بیشتر از دمای هوای اطراف خواهد شد .از طرفی
احتراق با سرعت مافوق صو چالشهای جدیدی به دنبال
دارد ،چرا كه سوخت باید پس از پاشش با هوا مخلوط شود و
عمل احتراق در كسری از ثانیه رخ دهد .در یک اسکرمجت،
انرژی جنبشی جریان آزاد هوای ورودی به موتور در مقایسه با
انرژی آزاد شده واكنش سوخت و اكسیدكننده بزرگتر بوده به
طوری كه حرار آزاد شده از احتراق در عدد ماخ  25در حدود
 10درصد آنتالپی كل سیال عامل است .با توجه به نوع سوخت،
در عدد ماخ  8تقریباً نیروی جنبشی هوا و انرژی حرارتی آزاد
شده از احتراق با هم برابر خواهند بود .با این توضیحا در
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موتورهای رمجت نمیتوانند زیر عدد ماخ  2یا  3كار كنند،
زیرا به سرعت باال برای متراكم كردن هوا در جلوی موتور نیاز
دارند .سرعت باالتر از ماخ  5نیز برای آنها دست نیافتنی است،
زیرا باعث داغ شدن گازهای احتراق تا حد تجزیه محصوال
احتراق و آسیب زدن به بدنه موتور میشود .برای حل این
مشکل از موتورهای اسکرمجت استفاده میشود .موتور رمجتی
كه عمل احتراق در آن در سرعت فراصو انجام میپذیرد،
رمجت فراصو یا اسکرمجت نامیده میشود .انجام احتراق در
سرعت بیش از سرعت صو  ،باعث میشود كه اسکرمجت
بتواند به سرعتهایی باالتر از رمجتهای متداول برسد .ساختار
موتور اسکرمجت همانند موتور رمجت میباشد كه در آن هوا
ابتدا متراكم شده و سپس با سوخت تركیب و در نهایت احتراق
روی میدهد .گازهای حاصل از احتراق با سرعتی باالتر از
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طراحی اسکرمجتها كاهش درگ در مقایسه با افزایش تراست
بیشتر مد نظر قرار دارد.
موتورهای اسکرمجت میتوانند سرعتی معادل عدد ماخ
حدود  25را فراهم كنند و سقف پروازی قابل دسترسی توسط آنها
نیز بسیار باالتر از سایر موتورهای جت است .این در حالی است
كه موتورهای توربوجت مدرن حداكثر میتوانند به ارتفاع 40
كیلومتری دست یابند .این سقف برای موتور رمجت  55و برای
اسکرمجت  ۷5كیلومتر یا حتی باالتر است .باالترین سرعتی كه
تاكنون با موتور اسکرمجت حاصل شده توسط هواپیمای بدون
سرنشین  X-43Aاست (شکل  )7كه در  16نوامبر سال 2004
توسط ناسا با استفاده از یک بمب افکن  B-52به عنوان
هواپیمای مادر به پرواز درآمده و به عدد ماخ  ۹/68معادل
 11,858كیلومتر بر ساعت دست یافته است.

شكل ( :)7نمایی از هواپیمای اسکرمجت .X-43A

پاییز  /1400دوره چهارم  /شماره ( 3دوره پنجم ،پیاپی )18

تکنولوژی اسکرمجت از سال  1۹50میالدی در حال
پیشرفت و توسعه بوده و نمونه های مختلفی از آن در آمریکا
و انگلستان ساخته و آزمایش شد .در بین سال های  1۹81تا
 1۹8۷آزمایش های مختلفی در خصوص موتورهای
اسکرمج ت در استرالیا انجام شد .در سال  1۹۹3میالدی بود
كه یک نمونه كامل از موتور اسکرم جت توسط آلن پاول و
همکاران وی به پرواز درآمد .در بین سال های  1۹86تا
 1۹۹3تالش های جدی و مستدلی برای ساخت یک فضاپیما
با قابلیت استفاده مجدد با استفاده از موتور اسکرم جت
صور گرفت .این هواپیما با نام  X-30توسط ناسا و وزار
دفاع آمریکا پشتیبانی مالی گردید ولی در سال  1۹۹3به
دلیل كمبود اعتبارا مالی متوقف شد .در سال های اخیر
وزار دفاع آمریکا و ناسا ،با كمک شركت های صنعتی،
پیشرفت ه ای چشمگیری در زمینه سامانههای پیشرانشی
هواتنفسی با سرعت باال داشته اند .ناسا برای اولین بار در
سال  2004با هواپیمای بدون سرنشین  X-43Aپرواز
ماورای صو را تجربه نمود .این پرنده كه از سوخت
هیدروژن با موتور اسکرم جت بهره میب رد ،توانست به ماخ
 6/8برسد .البته ناسا چند ماه بعد توانست با این پرنده
محدوده ماخ  ۹/8را نیز برای  12ثانیه تجربه كند .در ماه

می سال  2010هواپیمای شركت بویینگ با نام
برای  3دقیقه با ماخ  5پرواز كرد .این پرنده از موتور
اسکرمجت  SJY 61با سوخت  JP-7بهره می برد كه توسط
شركت پراتت اند ویتنی 1ساخته شده بود .در آخرین آزمایش
موفق این پرنده پروازی با عدد ماخ  5/1به مد  3دقیقه
ثبت شد .در ماه می سال  2013نیز هواپیمای  X-51Aبا
سرعت  4828كیلومتر در ساعت به مد  3دقیقه پرواز كرد.
X-51A

 -4مروری بر مطالعات ترمودینامیكی انجام
شده در حوزه موتورهای رمجت و اسكرمجت
در سال  200۹میالدی التیپوف 2در تحقیقی به تحلیل و
بررسی اگزرژی جریان در یک داكت رم جتی پرداخت (شکل
 .] 6[ )8مدل انتخابی او به صور یک داكت رم جت همراه
با انتق ال انرژی به صور گرما ی متناوب بود .وی در این
مقاله با استفاده از معادال اگزرژی و قوانین ترمودینامیکی
اثرا عدد های ماخ متغیر و افزودن انرژی حرارتی را در
عملکرد مدل انتخابی خود بررسی كرد .روابط اگزرژی و
آنتروپی به صور یک بعدی در مدل سیستم رم جت وی
مورد ب ررسی و تحلیل قرار گرفت.

شكل ( :)8نمای مفهومی مدل رمجت التیپوف [.]6

در سال  2010میالدی كین 3و همکاران [ ]۷در تحقیقی به
مطالعه و بررسی ترمودینامیکی یک سیکل حرارتی موتور
اسکرمجت بر پایه سیکل برایتون پرداختند (شکل  .)9این سیستم
حرارتی بر پایه سیکل بسته برایتون عمل كرده و بر پایه قوانین
ترمودینامیکی خنک كاری اسکرمجت را انجام میداد .سیکل بسته
برایتون شامل كمپرسور ،توربین ،یک مبدل حرارتی دما پایین و دو
گذرگاه خنک كن بود .آنالیز ترمودینامیکی در این سیستم انجام شد
و اثرا راندمان حرارتی مبدلها ،راندمان كمپرسور و توربین ،افت
فشار در هر قسمت مورد بررسی قرار گرفت.
1. Pratt & Withney
2. Latypov
3. Qin

(علمی-ترویجی)

در سال  2010میالدی كین و همکاران [ ]8به بهینهسازی
یک موتور اسکرمجت با سیکل بازگرمایش پرداختند (شکل
 .)10در این تحقیق مطالعا ترمودینامیکی با هدف بررسی
پارامترهای ترمودینامیکی موثر در عملکرد موتور اسکرمجت و
بهینهسازی آن انجام شده بود .در مدل پیشنهادی آنها هیدروژن
مایع توسط پمپی كه به یک توربین متصل بود ،به سمت سینک
گرمایی تعبیه شده در باالی كانال اسکرمجت منتقل میشد .این
سینک گرمایی در سرتاسر كانال اسکرمجت تعبیه شده بود.
دمای سوخت بعد از عبور از سینک گرمایی افزایش یافته و به
سمت محفظه احتراق منتقل میشود .آنالیز ترمودینامیکی
سیکل انتخابی آنها انجام شد و قانون اول ترمودینامیک در تمام
اجزای سیکل مورد بررسی قرار گرفت .اثرا دمای خروجی از
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گذرگاه خنکكن دوم و نسبت فشار سیکل و راندمان توربین
مورد بررسی قرار گرفت.
در سال  2012میالدی كین و همکاران [ ]۹به بررسی
ترمودینامیکی یک موتور اسکرمجت با بازیاب شیمیایی پرداختهاند
(شکل  .)11در این مقاله ،عملکرد اسکرمجت با سوخت هیدروژن
مورد بررسی قرار گرفت .در مدل پیشنهادی آنها گرمای تلف شده
موتور بوسیله سوخت هیدروژنی از دیواره اسکرمجت گرفته میشود
و با سوخت به محفظه احتراق برگردانده میشود تا عملیا احتراق
برای تولید تراست انجام شود .باالنس انرژی در قسمت بازیاب
شیمیایی و محفظه احتراق انجام شد .در آخر اثرا بازیاب فشار در
ارزش حرارتی سوخت و پارامترهای عملکردی اسکرمجت مورد
بررسی قرار گرفت.

شكل ( :)9نمایی از مدل سیستم حرارتی كین [.]۷
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شكل ( :)10مدل اسکرمجت سیکل پیشنهادی كین [.]8

(علمی-ترویجی)
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در سال  2014میالدی یانگ 2و همکاران [ ]11به بررسی
ترمودینامیکی روی تراست مخصوص یک موتور اسکرمجت با
سوخت هیدروكربنی پرداختند .آنها با ایجاد یک سیکل
ترمودینامیکی ایدهآل برایتون به بررسی عملکرد موتور
اسکرمجت و تراست تولیدی آن در شرایط محیطی مختلف
پرداختند .آنها برای هر قسمت موتور تحلیلهای ترمودینامیکی
مختلفی را انجام دادند .آنالیز ترمودینامیکی در هر بخش سیکل
انجام شد .همچنین اثرا نسبت همارزی بر روی حداكثر نسبت
فشار و اثرا دمای حداكثر بر تراست مخصوص بررسی شد .در
شکل  13مدل پیشنهادی چان یانگ ارائه شده است.
شكل ( :)11نمونه مدل اسکرمجت با بازیاب شیمیایی [.]۹

در سال  2012میالدی یانگ و ماوگنگ ]10[ 1به
بررسی ترمودینامیکی موتور رم جت با سوخت پایه منیزیم
پرداخته اند .آنها با مدل كردن سیکل ترمودینامیکی موتور
رمجت ،پارامتر های عملکردی آن از جمله بازده حرارتی،
بازده پیشران و ضربه ویژه را مورد بررسی قرار دادند .این
مطالعه با تکیه بر سیستم پیشرانشی با سوخت منیزیم در
محیط های زیر دریا انجام شده است .سوخت پایه منیزیم
شامل درصد باالی منیزیم به عنوان سوخت اصلی ،درصد
كمی آمونیوم پركلرا به عنوان اكسید كننده و درصد كمی
ماده چسبنده  HTPBاست .در مدل انتخابی یانگ ،سوخت
به صور خام در محفظه مولد گاز می سوزد و در محفظه
احتراق با آب تركیب شده و عمل احتراق اصلی برای تولید
تراست رخ می دهد .در نهایت اكسید منیزیم به همراه
هیدروژن با سرعت باال از نازل خارج می شود .در شکل 12
مدل پیشنهادی یاجینگ یانگ ارائه شده است.
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شكل ( :)12مدل رمجت پیشنهادی یانگ [.]10

1. Yang and Maogang

شكل ( :)13مدل اسکرمجت كینگ یانگ [.]10

در سال  2015میالدی ژانگ3و همکاران [ ]12به مطالعه و
بررسی ترمودینامیکی عملکرد بهینه یک موتور اسکرمجت در
اعداد ماخ باال پرداختهاند .هدف آنها از این مطالعه یافتن یک
مدل ترمودینامیکی برای اسکرمجت در شرایط كاری با اعداد
ماخ باال بود .آنالیز ترمودینامیکی در تمام اجزای سیکل انجام
شد .آنها با این مدل توانستند اثرا متغیرهای طراحی دلخواه از
جمله نسبت فشار ورودی و نسبت همارزی سوخت و راندمان
ورودی هوا را بر متغیرهای عملکردی موتور كه شامل تراست
ویژه و ضربه ویژه بود ،را بررسی كنند .در شکل  14مدل
پیشنهادی دوژانگ ارائه شده است.

شكل ( :)14مدل انتخابی موتور اسکرمجت ژانگ [.]12

2. Yang
3. Zhang

(علمی-ترویجی)

در سال  201۷میالدی ،او 1و همکاران [ ]13در تحقیقی به
تحلیل ترمودینامیکی یک موتور رمجت در شرایط كاری مختلف
پرداختهاند (شکل  .)15آنها در این مطالعه یک مدل معمولی از
موتور رمجت را برای بررسی كرده و مشخصههای عملکردی آن
را در شرایط كاری مختلف بررسی كردند .آنها در این تحقیق
ضمن بررسی كامل سیکل اثرا نسبت همارزی بر عملکرد موتور
را مورد بررسی قرار دادند .همچنین در این مقاله مشخصههای
تراكم برحسب نسبت هوا به سوخت ،مساحت گلوگاه ورودی هوا،
مساحت گلوگاه نازل مورد بررسی قرار گرفت.
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در سال  201۷میالدی شهر 3و همکاران [ ]15به بررسی
مفهومی عملکرد یک موتور رمجت با سوخت هیدروژنی با
استفاده از معادال اگزرژی پرداختهاند (شکل  .)17آنها در این
مطالعه ،با حل معادال ترمودینامیکی از جمله باالنس اگزرژی
در هر قسمت موتور ،بازده و نرخ اگزرژی و برگشت ناپذیری
قسمتهای مختلف موتور را بدست آوردند

شكل ( :)17مدل رمجت تحلیل شده توسط شهر

شكل ( :)15مدل انتخابی موتور رمجت او [.]13

در سال  201۷میالدی ،چنگ 2و همکاران [ ]14به بررسی
بازیاب گرما در نازل یک موتور اسکرمجت همراه با خنکكن
دیواری پرداختهاند (شکل  .)16در این مطالعه یک فرایند
انبساطی با بازیاب ارائه شده بود .آنها برای بدست آوردن
عملکرد نازل با بازیاب ،یک مدل یک بعدی انبساطی كوپل
شده با سیستم خنک كن دیواری انتخاب كردند .در این تحقیق
محاسبا نازل به دو صور خنکكاری كامل و جزئی انجام
شده و همچنین اثرا دمای گازهای خروجی ،عدد ماخ و نسبت
مساحت نازل نیز مورد بررسی قرار گرفته بود.

[.]15

در سال  201۷میالدی ،او و همکاران [ ]16به تحلیل
ترمودینامیکی عملکرد موتور اسکرم جت در شرایط گسترده
كاری پرداخته اند (شکل  .)18آن ها در این مطالعه عملکرد
ترمودینامیکی مدل موتور اسکرم جت خود را بر پایه سیکل
بسته برایتون مورد بررسی قرار دادند .در این تحقیق اثرا
نسبت هم ارزی و بازده محفظه احتراق بر عملکرد موتور
اسکرم جت در شرایط پروازی و فشار دینامیکی ثابت مورد
بررسی قرار گرفت.

شكل ( :)18نمونه مدل اسکرمجت تحلیل شده توسط او [.]16

شكل ( :)16مدل نازل انتخابی چنگ [.]14
1. Ou
2. Cheng

3. Şöhret
4. Ayaz
5. Gas Turb
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در سال  201۷میالدی آیاز 4و همکاران [ ]1۷به بررسی
ترمودینامیکی موتور رمجت در اعداد ماخ مختلف پرداختهاند
(شکل  .)19هدف آنها بدست آوردن عملکرد بهینه یک موتور
رمجت در اعداد ماخ مختلف بود .تحلیلهای ترمودینامیکی در
سه شرایط پروازی مختلف در نرم افزار گس تورب5انجام شد و
اثرا امواج شوک در ورودی هوا و اثرا دیگر قسمتهای
موتور رمجت بر تولید آنتروپی بررسی شد.

(علمی-ترویجی)
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شكل ( :)19نمونه مدل رمجت آیاز [.]1۷

در سال  201۷میالدی جی 1و همکاران [ ]18به بررسی
ترمودینامیکی موتور اسکرمجت با سوخت هیدروژن در اعداد
ماخ باال پرداختهاند (شکل  .)20هدف آنها از این مطالعه،
بدست آوردن مشخصههای حالت پایدار یک مدل موتور
اسکرمجت بر پایه سیکل ترمودینامیکی بود .آنالیز ترمودینامیکی
در هر بخش موتور انجام شد .در این تحقیق اثرا متغیرهای
فشاری و انبساطی و اثر نسبت فشار استاتیکی و دمای خروجی
از محفظه احتراق بر مشخصههای حالت پایدار موتور بررسی
شد.

شكل ( :)20نمونه مدل اسکرمجت جی [.]18
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در سال  201۷میالدی ،ما 2و همکاران [ ]1۹به بررسی
ترمودینامیکی یک مدل اسکرمجت در مودهای متفاو محفظه
احتراق پرداختهاند (شکل  .)21مودهای محفظه احتراق به
صور احتراق مادون صو (رمجت) و مافوق صو
(اسکرمجت) بود .در این مطالعه اثرا تغییر پارامترهای
آیروترمودینامیکی در طول كانال بر عملکرد مدل انتخابی
1. Ji
2. Ma

بررسی و محاسبه شده و در ادامه تحقیق نمودارهای دما-
آنتروپی و فشار-حجم مخصوص در مودهای مختلف رمجتی و
اسکرمجتی استخراج شد.
در سال  2020میالدی ،ژیونگ 3و همکاران [ ]20به
بررسی اثرا تزریق آب بر عملکرد موتور اسکرمجت پرداختهاند
(شکل  .)22آنها در این مطالعه یک مدل ترمودینامیکی از
موتور اسکرمجت با مساحت مقطع ثابت در محفظه احتراق
بدست آوردند .آنالیز ترمودینامیکی در هر بخش موتور انجام شد.
اثرا تزریق آب بر نسبت همارزی ماكزیمم ،تراست ویژه و
ضربه ویژه موتور اسکرمجت نیز بررسی شد .همچنین یک
بهینهسازی برای بدست آوردن تراست مخصوص حداكثری نیز
انجام گرفت.
با توجه به بررسی های انجام شده مشخص شد كه در
یک دهه اخیر مطالعا ترمودینامیکی و اگزرژیک قابل
توجهی در خصوص موتور های رم جت و اسکرم جت انجام
شده است .این مطالعا عمدتاً شامل بررسی های عملکردی
سیستمی موتور رم جت یا اسکرم جت بوده و در برخی موارد
به سیستم های جانبی آنها از جمله سیستم خنک كاری نیز
پرداخته شده است .در شکلهای  23-25به ترتیب روند
رشد تحقیقا در خصوص موتور رم جت ،اسکرم جت و
مجموع دو موتور از دیدگاه ترمودینامیکی نشان داده شده
است .در جدول  1نیز خالصه تحقیقا بررسی شده ارائه
شده است.

3. Xiong

(علمی-ترویجی)
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شكل ( :)21نمونه مدل انتخابی ما [.]1۹

شكل ( :)22نمونه مدل اسکرمجت ژیونگ [.]20

 -5جمعبندی

شكل ( :)24روند تحقیقا انجام شده در خصوص موتورهای
اسکرمجت.

قانون دوم ترمودینامیک و اگزرژی در تحلیلهای سیستمهای
پیشرانش موضوع مهمی میباشد كه در سالهای اخیر به شد
مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است .بررسیها نشان می-
دهد كه تحلیل قانون اول در سیستمهای پیشرانش هوایی به
تنهایی دارای ارزش و اعتبار علمی پایینی بوده و جهت بررسی
دقیق یک سیستم باید قانون دوم و اگزرژی نیز مورد بررسی
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شكل ( :)23روند تحقیقا انجام شده در خصوص موتورهای
رمجت.

شكل ( :)25روند تحقیقا انجام شده در خصوص موتورهای
رمجت و اسکرمجت.

(علمی-ترویجی)
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قرار گیرد .با توجه به اهمیت موتورهای رمجت و اسکرمجت در
سیستمهای پیشرانش هوایی در این مقاله سعی شده است
تمامی مقاال و پژوهشهای علمی انجام شده در سالهای
اخیر بررسی و ارائه شود .بررسیها نشان میدهد كه در ده سال
اخیر تحلیلهای ترمودینامیکی در خصوص موتورهای رمجت و
اسکرمجت روند رو به رشد مناسبی دارد .از سوی دیگر ،بررسی

تحقیقا انجام شده نشان میدهد بیشترین تخریب اگزرژی در
محفظه احتراق و ورودی هوا رخ میدهد .واكنشهای شیمیایی
در محفظه احتراق و شاکهای رخ داده در ورودی هوا منبع
اصلی تخریب اگزرژی در موتورهای اسکرم جت و رم جت
میباشد.

جدول ( :)1خالصه تحقیقا بررسی شده در این پژوهش.
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ردیف

محقق

سال

نوع موتور

مطالعات

1

التیپوف []6

2۰۰9

رمجت

تحلیل اگزرژی در یک داکت رم جتی

2

کین و همکاران []7

2۰1۰

اسکرمجت

بررسی ترمودینامیکی سیستم حرارتی اسکرمجت بر پایه سیکل
برایتون

3

کین و همکاران ][۸

2۰1۰

اسکرمجت

بهینه سازی یک موتور اسکرمجت با سیکل بازگرمایش

4

کین و همکاران ][9

2۰12

اسکرمجت

بررسی ترمودینامیکی یک موتور اسکرمجت با بازیاب شیمیایی

5

یانگ و ماوگنگ

][1۰

2۰12

رمجت

بررسی ترمودینامیکی موتور رمجت با سوخت پایه منیزیم

6

یانگ و همکاران

][11

2۰14

اسکرمجت

بررسی ترمودینامیکی روی تراست مخصوص یک موتور
اسکرمجت با سوخت هیدروکربنی

7

ژانگ و همکاران ][12

2۰15

اسکرمجت

بررسی ترمودینامیکی عملکرد بهینه یک موتور اسکرمجت در
عددهای ماخ باال

۸

او و همکاران ][13

2۰17

رمجت

تحلیل ترمودینامیکی یک موتور رمجت در شرایط کاری گسترده

9

چنگ و همکاران ][14

2۰17

اسکرمجت

بررسی بازیاب گرما در نازل موتور اسکرمجت همراه با خنککن
دیواری

1۰

][15

2۰17

رمجت

بررسی عملکرد یک موتور مفهومی رمجت با سوخت هیدروژنی با
استفاده از معادالت اگزرژی

11

او و همکاران ][16

2۰17

اسکرمجت

تحلیل ترمودینامیکی عملکرد موتور اسکرمجت در شرایط
گسترده کاری

12

ایاز و همکاران ][17

2۰17

رمجت

بررسی ترمودینامیکی موتور رمجت در اعداد ماخ مختلف

13

][1۸

2۰17

اسکرمجت

بررسی ترمودینامیکی موتور اسکرمجت با سوخت هیدروژن در
اعداد ماخ باال

14

ما و همکاران ][19

2۰17

اسکرمجت

بررسی ترمودینامیکی اسکرمجت در مودهای مختلف محفظه
احتراق

15

ژیونگ و همکاران ][2۰

2۰2۰

اسکرمجت

بررسی اثرات تزریق آب بر عملکرد اسکرمجت

شهرت و همکاران

جی و همکاران

)ترویجی-(علمی
79

مروری بر مطالعا انجام شده بر روی موتورهای رمجت و اسکرمجت از دیدگاه اگزرژی و انرژی

 مراجع-6
[1] Fry, R.S., “A Century of Ramjet Propulsion

Technology
Evolution”,
Journal
of
Propulsion and Power, Vol. 20, No. 1,
pp. 27-58, 2004.
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Pirkandi, J., Mahmoodi, M., Hassanifar, M.,
and Ommian, M., “Thermodynamic and
Exergical Modeling and Analysis of a
Turbojet
Engines
without
Afterburner”,
University of Tabriz, Journal of Mechanical
Engineering, Vol. 49, No. 2, pp. 31-40, 2019.
Balli, O., Aras, H., Aras, N., and Hepbasli,
A., “Exergetic and Exergoeconomic Analysis
of
an
Aircraft
Jet
Engine
(AJE)”,
International Journal of Exergy, Vol. 5, No’s.
5/6, pp.567–581, 2008.
Aliehyaei, M., Anjiridezfuli, A., and Rosen,
M., “Exergetic Analysis of an Aircraft
Turbojet
Engine
with
an
Afterburner”,
Journal of Thermal Science, Vol. 17, No. 4,
pp. 1181-1194, 2013.
Turgut, E.T., Karakoc, H., and Hepbasli, A.,
"Exergy Analysis of a Turbofan Engine: Cf680."
3rd
International
Green
Energy
Conference, Sweeden, 2007.

Latypov, A.F., “Exergy Analysis of
Ramjet”,
Thermophysics
and
Aeromechanics, Vol. 16, No. 2, pp. 303313, 2009.
Qin, J., Zhou, W., Bao, W., and Yu, D.,
“Thermodynamic Analysis and Parametric
Study of a Closed Brayton Cycle Thermal
Management
System
for
Scramjet”,
International Journal of Hydrogen Energy,
Vol. 35, No. 1, pp. 356-364, 2010.
Qin, J., Zhou, W., Bao, W., and Yu, D.,
“Thermodynamic Optimization for a Scramjet
with Re-cooled Cycle”, Acta Astronautica,
Vol. 66, No. 9-10, pp. 1449-1457, 2010.
Qin, J., Zhou, W., Bao, W., and Yu, D.,
“Thermodynamic Analysis for a Chemically
Recuperated Scramjet”, Journal of Science
China Technological Sciences, Vol. 55, No.
11, pp. 3204-3212, 2012.

)18  پیاپی، (دوره پنجم3  شماره/  دوره چهارم/1400 پاییز

[10] Yang, Y. and He, M., “Thermodynamic Cycle

Analysis of Ramjet Engines Using
Magnesium-based Fuel”, Aerospace Science
and Technology, Vol. 22, No. 1, pp. 75-84,
2012.
[11] Yang, Q., Chang, J., and Bao, W.,
"Thermodynamic Analysis on Specific Thrust of

the Hydrocarbon Fueled Scramjet", Energy, Vol.
76, pp. 552-558, 2014.
[12] Zhang, D., Yang, Sh., Zhang, S., Qin, J., and
Bao, W., “Thermodynamic Analysis on
Optimum Performance of Scramjet Engine at
High Mach Numbers”, Energy, Vol. 90, pp.
1046-1054, 2015.
[13] Ou, M., Yana. L., Tang, J.-f., Huanga, W.,
Chenc, X.-q., “Thermodynamic Performance
Analysis of Ramjet Engine at Wide Working
Conditions”, Journal of Acta Astronautica,
Vol. 132, pp. 1-12, 2017.
[14] Cheng, K., Feng, Y., Jiang, Y., Zhang, S.,
Qin,
J.,
Zhang,
D.,
and
Bao,
W.,
“Thermodynamic Analysis for Recuperation
in a Scramjet Nozzle with Wall Cooling”,
Applied Thermal Engineering, Vol. 121, pp.
153-162, 2017.
[15] Şöhret, Y., Ekici, S., and Karakoc, T.H.,
“Using Exergy for Performance Evaluation of
a
Conceptual
Ramjet
Engine
Burning
Hydrogen Fuel”, International Journal of
Hydrogen Energy, Vol. 43, No. 23, pp.
10842-10847, 2018.
[16] Ou, M., Yan, L., Huang, W., and Chen, X.-q.,
“Thermodynamic Performance Analysis of
Scramjet at Wide Working Condition”, 7th
Europian Conference for Aeronautics and
Space Science (EUCASS), Milan, Italy, 2017.
[17] Ayaz, S.K. and Altuntaş, Ö., “Assessment of
a Ramjet Engine for Different Mach
Numbers”,
International
Journal
of
Sustainable Aviation, Vol. 3, No. 4, pp. 325340, 2017.
[18] Ji, Z., Wang, B., and Zhang. H., “Steady

State Characteristics of Scramjet Engines
Using
Hydrogen
for
High
Mach
Numbers”,
21st
AIAA
International
Space
Planes
and
Hypersonics
Technologies
Conference,
Xiamen,
China, 2017.
[19] Ma, W., Yin, Z., Pan, C., Li, B., and
Zhang,
H.,
“Thermodynamics
Cycle
Analysis of a One-Dimensional Scramjet
Model in Different Combustion Modes”,
21st AIAA International Space Planes
and
Hypersonics
Technologies
Conference, Xiamen, China, 2017.
[20] Xiong, Y., Qin, J., Cheng, K., and Wang,
Y., “Influence of Water Injection on
Performance
of
Scramjet
Engine”
Energy, Vol. 201, p. 117477, 2020.

