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چکیده:

تحلیل اگزرژی ،ابزاری برای تعیین سهم فرایندهای دخیل در انتقال قابلیت کاردهی ورودی به سیستم و مکانی اسـت کـه در ن ،

افت انرژی مفید در یک سیستم یا فرایند رخ میدهد .در این پژوهش ،تحلیل اگزرژیک عملکرد موتور توربوپراپ ( )Turbopropدر شرایط
کاری مختلف مدنظر است .برای این منظور ،یک موتور توربوپراپ بر اساس روش صفربعدی با استفاده از نرمافزار گزترب ()GASTURB
مدلسازی شده و عملکرد ن ابتدا در نقطۀ طرح و سپس در چندین نقطه خارج از طرح ،برای شرایط کاری مختلف ارتفاع و ماخ پـروازی
مشخص گردیده است .سپس پایههای مفهومی الزم برای تحلیل اگزرژی سیستم ،با تعریف عبارات اگزرژی و ایجاد معادلۀ تعادلی مربوط بنا
نهاده شده و روابط مربوط به بازده قانو دوم بر اساس تعاریف مربوط به عایدی و مصرفی در هر جزء ارائه گردیده است .در مرحلۀ بعد ،با
استفاده از دادههای ترمودینامیکی بهدستنمده از نرمافزار برای مقاطع مشخصۀ سیستم ،اگزرژی اجزای مختلف موتور ننالیز شده اسـت .از
نتایج تحلیل اگزرژی سهم هر جزء موتور در تخریب اگزرژی میتوا دریافت که فرایند احتراق عامل غالب در بازگشتناپـییری سیسـتم
است.

واژههای کلیدی:
* نویسندۀ مسئول

موتور توربوپراپ ،ننالیز انرژی ،ننالیز اگزرژی ،تحلیل صفربعدی ،نرمافزار گزترب.
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تحلیل انرژی و اگزرژی یک موتور توربوپراپ در شرایط کاری مختلف

موتور توربوپراپ در مقایسه با یک موتور توربوفن 5قادر به تأمین

 .۸مقدمه
آن موتور هواپیمای جت میباشد .هاوای ورودی باه موتاور ،پا

از

ورود به کمپرسور ،در آن متراکم میشود؛ در نتیجاه دماا و فشاار هاوا
هوای فشردهشده وارد محفظۀ احتراق میشاود.

افزایش مییابد .سپ

در واقع این موتاور مللاور رقیقای از ساوخت را باا هاوای فشارده
میسوزاند .گازهای محترقشدۀ فشردۀ داغ در باین یاک ساری رار
دوار توربین و مجموعۀ پرهها منبسا مایشاود کاه نتیجاۀ آن ،تولیاد
موتور توربین گازی که بر اساس سیکل برایتون 1کار مایکناد ،شاامل
ورودی ،کمپرسور ،محفظۀ احتراق ،توربین و ناازل اسات .پارامترهاای
فشار و دما در طول سیکل بر اساس ارتفاع پروازی و سرعت پروازی و
نسبت سوخت به هوا در محفظۀ احتراق محاسابه مایشاوند .طراحای
موتورهای هواپیما بهدلیل دارا بودن دهها هازار قط اه ،بسایار پیییاده
است .این طراحی با بررسی سیکل پارامتری آغاز میشاود کاه شاامل
ت یین نسبت تراکمهای کمپرساور ،دماای خروجای محفظاۀ احتاراق،
نسبت کنار گذر و از این قبیل پارامترهاست .بهینهسازی این پارامترهاا
برای دستیابی به اهادا

طراحای از قبیال بیشاینهساازی تراسات 2یاا

ملصوص سوخت در هر فازی از توسا ۀ موتاور

بسیار مهم است؛ زیرا هزینۀ رفع یک اشکال مرتب با طراحی موتور در
مرحلۀ ساخت و تولید بسیار زیاد است و این هزینه در مرحلۀ ساخت
بهصورت نمایی افزایش مییابد [.]1
امروزه موتورهای توربوپراپ 3نقاش زیاادی در حمالونقالهاای
هوایی نظامی و مسافربری ایفا میکند .در موتورهای توربوپراپ ،ملا
توان خود را از توربین قدرت دریافت میکند .بهسبب محدودیتهاای
تنشی ،مل که قطر بزرگی دارد ،با سارعت بسایار کمتاری نسابت باه
توربین قدرت نسبتاً کورک باید بیرخد .بناابراین باه واحاد کاهنادۀ
سرعتِ نبستاً بزرگ نیاز است .مل و مکانیزم کنترل گام مل  ،و توربین
قاادرت ساابب افاازایش وزن ماایشااوند؛ بااهگونااهای کااه وزن موتااور
توربوپراپ ممکن است  1/5برابر وزن موتور توربوجات 4متاداول باا
مولد گازی به همان اندازه باشاد .اماا برتاریهاای عملکاردی موتاور
توربوپراپ در حین برخاساتن و در سارعتهاای پاروازی کام ،ایان
افزایش وزن را جبران میکنند [.]2

1. Brayton
2. Thrust
3. Turboprop
4. Turbojet

کنارگذر باال موجب کاهش سرعتهای خروجی از شایپورۀ خروجای
موتور میشود؛ در نتیجه بازدههای پیشرانشای بااالتری بارای موتاور
کسب میشود .محدودیت عدد ما نوک مل که گفته مایشاود بایاد
کمتر از  1/3باشد ،منجر به سرعت ماا پاروازی حادود  3/7تاا 3/8
برای توربوپراپهای پیشرفته و حدود  3/4تا  3/6برای توربوپراپهای
م مولی میگردد ،در حالی که این محدودیت برای موتورهای توربوفن
وجود ندارد .همینین قطار بازرگ ملا اغلاب باعا
گیربک

نیااز باه یاک

کاهنده میگردد که وزن و پیییدگی موتور را میافزاید [.]3

تیمورتاااو و رحمانیااان بااه شاابیهسااازی عملکاارد یااک موتااور
توربااوپراپ در شاارای نقطااۀ طراحاای و شاارای خااارر از طاار
پرداختهاند .در این کار با استفاده از برنامۀ نوشتهشده باه زباان فرتارن،
برخی از پارامترهای عملکردی موتاور از قبیال دبای جرمای جریاان،
نسبت فشار کمپرسور ،دبی جرمی سوخت ،مصر

ملصوص سوخت

و دمای ورودی به توربین برحسب ارتفاعاات ملتلاو و اعاداد ماا
پروازی ملتلو بررسی شده است [ .]4پاالمر و یاانرنا ،،یاک کاد
کامپیوتری به نام توربوترن  6را در سال  1558توس ه دادهاناد کاه باه
شبیهسازی عملکردی حالت پایا و حالت گاذرای موتورهاای تاوربین
گااازی ماایپااردازد .برنام اۀ توربااوترنز از روو حاال تحلیلاای باارای
شبیهساازی موتورهاای تاوربین گاازی اساتفاده مایکناد [ .]5برناماۀ
کامپیوتری دیگری به نام توربوکال 7را داگالس در سال  1586توسا ه
داده است که به شبیهسازی موتورهای توربین گااز در شارای حالات
طراحی و شرای خارر از طر میپردازد [ .]6شاوبیری و همکااران،
برنامه ای به نام جتران 8توس ه دادهاند که قاادر باه شابیهساازی رفتاار
دینامیک غیرخطی موتورهای توربین گاازی اسات [ .]7سالر و دانیال
برنامهای به نام داینجن 5تهیه کردناد کاه مایتواناد بارای محاسابات
عملکردی حالت پایا و حالات گاذرای باازۀ محادودی از موتورهاای
توربوجت و توربوفن استفاده شاود .برناماۀ دایانجان از روو اویلار
اصال شده برای حل م ادالت دیفرانسیل دینامیکی استفاده میکند [.]8
برنامۀ گزکن 13نیز یک کاد بارای تحلیال حرارتای یاک تاوربین گااز
خنککاریشده است که از فرمولهای بدون ب د ترمودینامیکی ،انتقال
حرارتی و دینامیک سیاالتی بارای حال مسائله اساتفاده مایکناد [.]5
5. Turbofan
6. TURBOTRANS
7. TURBOCAL
8. GETRAN
9. DYNGEN
10. GASCAN
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قدرت محوری خروجی ،نیروی رانش یا ترکیبی از هر دو خواهد بود.

نسبت کنارگذرهای خیلی باالیی حدود بین  33تاا  133باشاد .نسابت

] [ DOI: 10.22052/9.1.64

توربین گاز ،یک موتور احتراق داخلی دوار است که باارزترین نموناۀ

کمینهسازی مصر
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همکاران از الگوریتم ژنتیک برای بهینهساازی موتورهاای تورباوپراپ

و محاساابۀ مقاادار تلریاابهااای اگاازرژی در اجاازای موتااور اساات.

مااورد بررساای باارای

محاسبات در رهار مقدار بار ملتلو انجام شدهاند .از نتایج ایان کاار

سوخت ویاژه ،باازده راناش،

مشلص شده که مقادیر تلریاب اگازرژی بارای محفظاۀ احتاراق در

ماورد

مقایسه با سایر اجزا ،بیشترین مقدار است [ .]23توران ،تأثیر ارتفاعهای

ملصاوص

مرجع را روی بازده اگزرژیک یاک موتاور تورباوفن باا کماک روو

سوخت ویژه ،بازده پیشرانشی ،بازده حرارتای و باازده ملا در نظار

اگزرژی ملصوص بررسی کرده اسات .در ایان کاار ،باازده اگازرژی

گرفته شده بودند [ .]11کراینیک و همکاران مدل گذرای ترمودینامیکی

موتور توربوفن در ارتفاع  4333متری برابر  %53/3و در ارتفااع 5333

را برای موتور توربوپراپ سهمحوره بررسی کردهاند .این مدل قابلیات

متری برابار  %48/5محاسابه شاده اسات [ .]21وی همیناین مطال اۀ

شروع از سرعت صفر و برگشت به سرعت صفر در هنگام خاموشی را

مشابهی برای موتور یک موتاور توربوشافت 3انجاام داده اسات [.]22

اسااتفاده کااردهانااد .در ایاان کااار ،توابااع هااد
بهینهسازی ،نیروی تراست ویژه ،مصر

بازده حرارتی و بازده مل در نظر گرفته شدهاناد .تواباع هاد
بررسی برای بهینهسازی ،نیاروی تراسات ویاژه ،مصار

4

دارد .این مدل بر مبنای یک موتور تورباوپراپ ساهمحاوره اسات کاه

بالی و همکاران تحلیلهای اگزرژی و اگزرژیاقتصادی را روی یاک

شامل اثرات کامل انتقال حرارت و اثرات دینامیکهای حجمای اسات

موتور جت هواپیما بررسی کردهاند .بازده اگزرژی ایان موتاور %34/8

[ .]12راناا،دوک و هوناا،ساااک عملکاارد حالاات پایااای موتااور

برای  2421/5کیلووات محصوالت گازهاای خروجای محاسابه شاده

توربوپراپ  PT6را با اساتفاده از نارمافازار سایمولینک 1شابیهساازی

است [ .]23بالی و هپباسلیبه بررسای تحلیالهاای انارژی و اگازرژی

کردهاند .مدل سیمولینک زیرسیستمهایی دارد که بیانگر اجزای موتاور

موتااور توربااوپراپ  T56پرداختااهانااد .در ایاان کااار ،آنااالیز موتااور

از قبیل ورودی ،کمپرسور ،محفظۀ احتراق ،توربین کمپرساور ،تاوربین

توربوپراپ  T56در حالتهای عملکردی ملتلو توان و بار ،دورهای

توان و کانال شیپورۀ خروجای اسات [ .]13باا توجاه باه محادودیت

 %75و  %133برخاست ،بررسی شده است .همینین ارزیابی عملکردی

دسترسی و در برخی موارد ،عدم وجود منحنیهاای مشلصاۀ اجازای

اگزرژی و انرژی برای توان شافت و تاوان شافت باهعاالوۀ گازهاای

موتورهای توربینی ،جرت و همکاران در کاری ،صحهگذاری یک مدل

خروجی صورت پذیرفته است [ .]24نتایج این مطال ات نشان میدهند

ترمودینامیکی توربین گاز بدون منحنی مشلصههای دقیق اجزا را مورد

کاهش بازده اگزرژی و افازایش باازده انارژی

توجه قرار دادند [.]14

که افزایش ارتفاع باع

میشود .بالی همینین درباارۀ یاک موتاور تورباوپراپ نشاان داد کاه
2

تحلیل ترمودینامیکی ،شامل آنالیز انرژی و اگزرژی  ،برای ارزیابی
بازده و عملکرد سیستمهای حرارتی استفاده میشود .تحلیل انارژی در

سیسااتم پتانساایل بهبااود پااایینی دارد؛ زیاارا ناار تلریااب اگاازرژی
اجتنابناپذیر آن  %54است [.]25

رابطه با کمیت انرژی است .این تحلیل فق بهصورت یک ابزار ماورد

توران به بررسی اثرات اگزرژی پارامترهاای طراحای یاک موتاور

نیاز برای بهدستآوردن انرژی در طی یک فرایند به کار گرفته میشود.

توربوجت کوراک بارای کااربرد روی هواپیماهاای بادون سرنشاین

ولی تحلیل اگزرژی ،کیفیت انرژی را بررسی میکند .اگزرژی مرباور

پرداخته است .نتایج این کاار نشاان مایدهاد کاه بارای یاک موتاور

به افت انرژی در طای یاک فرایناد ،تولیاد انتروپای و از دسات دادن

توربوجت کورک ،با افزایش دمای ورودی به توربین ،باازده اگازرژی

موق یتهای انجام کار است .تحلیل اگزرژی میتواند پتانسایل ت یاین

کاهش مییابد و هرگونه افزایش نسبت فشار کمپرسور با افزایش عدد

موق یت ،نوع و اندازۀ صحیح تلفات اگزرژی را بیاان کناد [ 16 ،15و

ما پروازی منجر به افزایش بازده اگزرژی میشود [ .]26ساوهرت و

 .]17اتلاای و روزن ،تحلیاال اگاازرژی روی یااک موتااور جاات باارای

همکاران آنالیز اگزرژی یاک موتاور تورباوفن یاک هواپیماای بادون

ارتفاعهای پروازی از سطح دریا تا  15333متری را انجام دادهاند [.]18

سرنشین را در طی مأموریت دیدهبانی بررسی کردهاند .در این کاار ،در

تورگوت و همکاران تحلیل اگازرژی روی یاک موتاور تورباوفن در

ابتدا مدل موتور بر پایۀ شرای و پارامترهای طراحی موتور با اساتفاده

سطح دریا و در ارتفاع  11333متری انجام دادهاند و اتالفات اگازرژی

از یک کد توس ه یافته و سپ

آناالیز اگازرژی باا اساتفاده از قاوانین

و بااازده اگاازرژی اجاازای موتااور را ت یااین کااردهانااد [ .]15کوبااان و

ترمودینامیکی انجام گرفته است .در پایان این مطال ه ،محفظاۀ احتاراق

®1. SIMULINK
2. Exergy

3. Turboshaft
4. Exergoeconomy

] [ DOI: 10.22052/9.1.64

برای آماوزو مقادماتی بررسای کاردهاناد [ .]13تسالیمی طالقاانی و

نظامی بررسی کردهاند .اهدا

اصلی این مطال ه ،ارزیابی کارایی موتور
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رن،دوک و همکاران شبیهسازی عملکردی یک موتور تورباوپراپ را

همکاران کاربرد قوانین ترمودینامیکی را روی یک موتاور هلایکاوپتر
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درحالیکه توربین فشار باال و کمپرسور فشار باال بهعنوان کارآمادترین

مجهز به موتور توربوپراپ ،شامل ارتفاع کاری و عدد ما پرنده ،مورد

اجزای موتور در طول پرواز شناخته شدهاند .کمتارین باازده اگازرژی

توجه قرار گرفته است.

برابر  %58/24برای محفظۀ احتراق در ابتدای فااز شاروع پارواز باود،
درحالیکه بیشترین بازده اگزرژی مربور باه تاوربین فشاار بااال و در

 .2مشخصات موتور توربوپراپ مورد بررسی

حدود  %55/35بود [ .]27عباس و ریگیناز باه بررسای عملکارد یاک

برای مدلسازی ،یک موتور توربوپراپ ساادۀ تاکمحاوره متشاکل از

موتور توربوجت تکمحوره بر پایۀ آنالیز اگزرژی پرداختهاناد .در ایان

کمپرسااور ،محفظااۀ احتااراق و تااوربین در نظاار گرفتااه شااده اساات.

اگزرژی در اجزای موتور به دسات آماده و روی

مشلصات نقطۀ طر موتور بارای شارای اساتاندارد ساطح دریاا در

کار ،جزئیات اتال

از آنالیز اگزرژی برای ارزیابی عملکرد یک موتور توربوجت نظامی باا

جدول ( :)۸مشخصات موتور توربوپراپ مورد بررسی در شرایط استاتیک

سیستم پ سوز استفاده کرده است .به عنوان یک نتیجاۀ ایان مطال اه،

استاندارد سطح دریا در نقطۀ طرح

مقادیر باازده اگازرژی موتاور در حادود  %35/41در حالات نظاامی،

کمیت

تراست بیشینه موتور بدون پ سوز ،و در حدود  %17/53در حالت با

نسبت فشار کمپرسور

13

پ سوز ،تراست ماکزیمم موتور با پ سوز روشن ،است [.]25

دبی جرمی اصال شدۀ هوا ()kg/s

8

مقدار

دمای ورودی به توربین ()K

موتورهای توربوپراپ م ماوالً تاا سارعتهاای ماا  3/6پارواز
میکنند کاه در ایان باازه ،باازده پایشرانشای آنهاا بسایار بیشاتر از
توربوجتهاست .بازده ملا باا اساتفاده از رووهاای طراحای ملا

مصر

سوخت ()kg/h

مصر

ملصوص سوخت ()kg/kW.h

توان ()kW

1253
474
3/323
1467/7

م مولی ،در سرعتهای پروازی بیشتر از عدد ما  3/6بهشدت کاهش

در بررسی حالت پایای نقطۀ طر  ،از رواب ترمودیناامیکی بارای

مییابد .امروزه تالوها برای دستیابی به مل های با بازده  3/8در عدد

ت یین مشلصات عملکردی اجزای ملتلو موتور استفاده میشود .در

ما پروازی  3/8صورت میپذیرد .توس ۀ موفقیتآمیز اینگونه مل ها

این مسئله ،شرای استاتیک استاندارد سطح دریا و در دور 133درصاد

ساوخت نسابت باه

م ادل  18633دور بر دقیقه ،بهعنوان شرای نقطۀ طر انتلاب شده و

میتواند باع

صارفهجاویی زیاادی در مصار

موتورهای توربوفن گردد [.]33

سپ

در تحقیق حاضر ،آنالیز انرژی و اگزرژی موتور توربوپراپ مدنظر

عملکرد خارر از طر در دورهای ملتلو ،اعداد ما ملتلاو

و ارتفاعهای ملتلو و در شارای 63درصاد رطوبات نسابی در هاوا

است .برای این منظور ،از نرمافزار تجاری گزترب برای تحلیل انارژی

بررسی شده است .طر واره موتور بررسی با شمارهگذاریهای مرتب

و صفرب دی سیستم در نقطۀ طر و ناواحی خاارر از طار اساتفاده

در ناارمافاازار گزتاارب در شااکل ( )1مشاااهده ماایشااود .مشلصااات

میشود و به ایان ترتیاب شارای ترمودیناامیکی در مقااطع مشلصاه

موق یتهای ترمودینامیکی ملتلو موتور نیز با توجه به شکل ( )1در

سیستم به دست می آید .ساپ

ت ااریو الزم بارای تحلیال اگازرژی

جدول ( )2ارائه شده است.

سیستم بیان میشود .در انتها تحلیلهای بح شده برای طیو وسای ی
از شرای عملکردی سیستم ،شامل ارتفاع و ما پروازی متفااوت ،باه
کار گرفته میشوند و عملکرد سیستم از منظر قانون دوم ترمودینامیاک
ارزیابی میگردد .از نکات شایان توجه دربارۀ این تحقیق میتوان به در
نظر گرفتن شرای ترمودینامیکی متفاوت برای حالات مارده برحساب
ارتفاع کاری و همیناین تغییارات ررفیات گرماایی ویاژۀ گوناههاای
تشکیلدهندۀ مللور سیال عامل برحساب دماا و باهکاارگیری قاانون
مللور گازهای ایدئال در محاسبۀ خاواص سایال عامال اشااره کارد.
همینین در این تحقیق ،بررسی اگزرژی موتور توربوپراپ ،بار اسااس
پارامترهای مشلصۀ ترمودینامیکی و اگزرژیاک ،در شارای خاارر از
شکل ( :)۸طرحوارۀ موتور مورد بررسی در نرمافزار گزترب
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اتالفات عملکردی ناشی از تولید انتروپی بح

شده است [ .]28باالی

جدول ( )1نشان داده شده است.

] [ DOI: 10.22052/9.1.64

بهعنوان اصلیترین منباع بازگشاتناپاذیریهاا شاناخته شاده اسات،

طر برای مؤلفههای مشلصۀ شرای کاری حاین پارواز یاک پرنادۀ

 56نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
تحلیل عملکرد موتورهای توربوپراپ در نقار خارر طر نیازمند
] [ DOI: 10.22052/9.1.64

اطالع از رگونگی عملکرد اجزای موتور است .م موالً عملکرد اجزای
موتور ،به منظور مقایسهپذیری نتایج آزمایشگاهی با نتاایج واق ای ،بار
اساس منحنیهای مشلصۀ بیب د توصایو مایشاود .در موتورهاای
توربینی بیشترین تأثیرپذیری کارکرد موتور از منحنی مشلصۀ تاوربین
و کمپرسور و میزان سوخت مصرفی است .به این ترتیب در شکلهای
( )2و ( )3به ترتیب منحنی مشلصۀ توربین و کمپرسور موتور حاضر،
بر اساس پارامترهای رابطۀ ( )1ارائاه شاده اسات .در ایان منحنایهاا
عامل ثابت از مشلصات هندسی و خاواص سایال صار نظار شاده
است .پارامترهاای رابطاۀ ( )1عباارت اسات از پاارامتر دبای جرمای
اصال شده ،بازده ایزنتروپیک ،پارامتر دور اصال شده و نسبت فشاار.
ت ریو عبارات بازده و نسبت فشار ،در حالت سکون به سکون ،بارای
توربین و کمپرسور بهترتیب در رواب ( )2و ( )3ارائه شده است.
جدول ( :)2مشخصات موقعیتهای ترمودینامیکی مختلف موتور
نقطه

ت ریو

2

ورودی کمپرسور

3

خروجی کمپرسور

31

ورودی محفظۀ احتراق

شکل ( :)۹منحنی مشخصۀ کمپرسور

32

نشت جریان کمپرسور به خارر موتور

33

نشت جریان کمپرسور برای خنککاری توربین

F

سوخت ورودی

4

خروجی محفظۀ احتراق

41

ورودی توربین پ

قابلیت کاردهی ،اگزرژی ،سیستم در یک حالات مشالص ،باهعناوان

از اختالر جریان خروجی محفظه و جریان
خنککاری استاتور

رسیدن به ت ادل گرمایی ،ت ادل مکانیکی و ت ادل شیمیایی و در حاالی

5

خروجی توربین

8

خروجی موتور

به حالتی که در آن سیستم به ت ادل با محی میرسد ،حالت مرده گفته
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()3

بیشترین کار قابل تولید از طریق برهمکنش سیستم با محی اطرافش تا
که تنها انتقال حرارت سیستم با محی صورت گیرد ،ت ریو میشاود.

()1

()2

 .۹تحلیل اگزرژی

 P0  
 o
1
 P0 
i 

tt 
,
T0o
1
T0i

میشود [ 31و  .]32عباارات اگازرژی گرماایی و اگازرژی مکاانیکی
درمجموع ،اگزرژی ترمومکانیکی نامیده مایشاود .اگازرژی شایمیایی
بهصاورت قابلیات کااردهی سیساتم در اثار وقاوع واکانش شایمیایی
برگشااتپااذیر بااین اجاازای سیسااتم و اجاازای محاای و یااا عبااور
بازگشتپذیر اجزای سیستم به شرای محی و اخاتالر باا محای تاا
رسیدن از حالت مردۀ محدود به حالت مرده ت ریو شده و بهصاورت
مجزا از اگزرژی ترمومکانیکی مورد مطال ه قارار مایگیارد [ 34 ،33و
.]35
انتلاب شرای محیطی مرجع تأثیر بسزایی در ت یین میزان قابلیت
کاردهی سیستم دارد؛ زیرا این مرجع ت یینکنندۀ شرای وقاوع ت اادل
بین سیستم و محی است .برای دما و فشاار م ماوالً شارای محیطای
بهعنوان مرجع در نظر گرفته میشوند ،که البته بر اساس شرای کااری
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بهمنظور کاربرد گروههای بیب د برای یک توربوماشین م ین باا سایال

شکل ( :)2منحنی مشخصۀ توربین

تحلیل انرژی و اگزرژی یک موتور توربوپراپ در شرایط کاری مختلف
سیستم قابل تغییرند .ترکیب شیمیایی محای باهصاورت مللاوطی از
()5

ایدئال فرض مایشاود .در تحقیاق حاضار ،درصاد حجمای اجازا در
رطوبت نسبی هاوای 63درصاد طباق مرجاع [ ]36باهعناوان شارای

bch
f
LHV

عبارت آخر در رابطۀ ( )4نشاانگر نار بازگشاتناپاذیری ،نار

محیطی در نظر گرفته شده است.

تلریب اگزرژی ،درون سیستم طی فرایناد ساپریشاده اسات .ت یاین

 .۸.۹رابطۀ تعادلی اگزرژی

محل مرز سیستم تأثیر بسزایی بر مقدار بهدستآمده برای این عباارت

رابطۀ ت ادلی اگزرژی برای یک حجم کنترل طباق رابطاۀ ( )4ت ریاو
 EQ  EW  E f ,out  E f ,in  I  0

()4

dAsys
dt

در رابطۀ ( ،)4عبارت اول مرباور باه نار تغییار اگازرژی درون
سیستم است .عبارت دوم مربور به نر اگازرژی منتقالشاده توسا
انتقال حرارت است که در تحلیل حاضر با توجه به فرض ادیاباتیاک،1
از این عبارت صر نظر شده است .عبارت ساوم در رابطاۀ ( )4نار
انتقال اگزرژی همراه با کار است که با توجه به تحلیال حجام کنتارل
برابر مقدار کار میباشد .عبارات رهارم و پنجم در رابطۀ ( )4بهترتیب
نر اگزرژی جریان ورودی باه سیساتم و خروجای از آن اسات و از
رابطۀ ( )5به دست میآیند.

درون سیستم بهمنظور محاسبۀ نر تولید انتروپی است که بهوسایلۀ آن
میتوان از

رابطۀ I  T0 S gen

به میزان بازگشتناپذیری رساید .شار

مبسور رگونگی بهدستآمدن رواب ( )4تا ( )5در مراجع [ 43 ،35و
 ]41آورده شده است.
محاسبۀ خواص سیال شامل انتاالپی و انتروپای باهترتیاب توسا
رواباا

 h T    c p T  dTو dT

c p T 
T

 s T   باار اساااس

مقدار ررفیت گرمایی ویژه در فشار ثابت محاسبه میشوند .در تحقیق
حاضر ،مقادیر ررفیت گرمایی ویژه در فشار ثابات وابساته باه دماا در
نظر گرفته شده و طبق رابطۀ ( )13و بر اساس ثوابت موجود در مرجع
[ ]42محاسبه میشوند.
r s

E f   mk bk

()5

()13

k

در رابطۀ ( b ،)5اگزرژی جریاان جرمای اسات و مشاتمل بار دو
قسمت اگزرژی ترمومکانیکی و اگزرژی شیمیایی بر اساس رابطاۀ ()6

c p T    Fi .T r i
i 1

 .2.۹بازده اگزرژی
محاسبۀ بازده بر اساس ت ریفی که از عایدی ،مصرفی و حالت ایادئال

میباشد.

bi  b  b

در سیستم صورت میگیرد انجام میشود .بر این اساس طیو وسای ی

شارای

از رواب برای محاسبۀ بازده قابل ارائه است .در تحقیق حاضر ،میازان

ch
i

( )6

tm
i

اگزرژی جاری ترمومکانیکی و شیمیایی جزء  iاز اختال

حاضر با شرای محیطی به ترتیاب طباق روابا ( )7و ( )8باه دسات

اگزرژی خروجای از هار جازء باهعناوان عایادی و اگازرژی ورودی

میآید.

بهعنوان مصرفی در نظر گرفته شده است .اگزرژی ورودی و خروجای

( )7
( )8





bitm  hi  hi ,0  T0 si  si ,0

شامل اگزرژی جریان و کار جزء است .توجه باه ایان نکتاه ضاروری

bich  RT0ln

است که در تحلیل تاوربین و کال موتاور اگازرژی جریاان خروجای

yi
yi ,00

که در رابطۀ ( y ،)8نسبت ماولی در مللاور و  y 00نسابت ماولی در
شرای محیطی است.
اگزرژی شیمیایی ملصوص سوختهای مایع با فرماول شایمیایی
عمومی  CxHyOzSσطبق رابطاۀ ( )5قابال محاسابه اسات [ 38 ،37و
 .]35سوخت مورد اساتفاده در تحقیاق حاضار ،کراساین 2باا فرماول
شیمیایی  C11H21و ارزو حرارتی پایین  43373/556 kJ/kgاست.
1. Adiabatic
2. Kerosene

بهدلیل عدم امکان استفاده و بازیابی کاار ،باهدلیال ناوع موتاور ماورد
بررسی ،بهعنوان عایدی محساوب نمایشاوند .بار اسااس شاکل ()1
مؤلفههای اگزرژی ورودی و خروجی مشلص شاده اسات و روابا
بهکارگرفتهشده برای محاسبۀ میزان تلریب اگزرژی و بازده قانون دوم
برای اجزای سیستم مورد مطال ه در جدول ( )3ارائه شده است .شایان
ذکر است که تحلیل حاضر بر اساس عملکرد ادیاباتیک اجزای موتاور
توس ه یافته است.
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میشود [.]36

دارد .روو دیگر محاسبۀ این عبارت ،استفاده از رابطۀ ت ادلی انتروپای

] [ DOI: 10.22052/9.1.64

اکسیژن ،نیتروژن ،دیاکسیدکربن و بلار آب با شرر مللور گازهاای

y
z
 0.0432
x
x

y
 0.2196 1  2.0628 
x
x

 1.0401  0.01728

56

 67نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی

 .۶ارائه نتایج و بحث
] [ DOI: 10.22052/9.1.64

در این قسمت ،نتایج حاصل از مدلسازی موتور و آناالیز اگازرژی آن
ارائه میشود .نتایج تحلیل مربور به شرای کارکردی خاارر از طار
برای ارتفاع پروازی  1333تا  8333متر و ما پروازی صافر تاا 3/85
است.
ابتدا موتور در شرای خاارر طار مادلساازی شاده اسات کاه
شکلهای ( )4و ( )5باهترتیاب نمودارهاای تغییارات تاوان موتاور و
تغییرات مصر

ساوخت را برحساب تغییارات ارتفااع و عادد ماا

شرای خارر طر  ،آنالیز اگازرژی اجازای ملتلاو موتاور صاورت
پذیرفته است.

شکل ( :)۷نمودار تغییرات مصرف سوخت موتور برحسب تغییرات ارتفاع

همان گونه که در شکلهای ( )4و ( )5مشاهده میشود با افزایش

و تغییرات عدد ماخ پروازی

ارتفاع بهدلیل کاهش رگالی ،دبی هوای ورودی به موتور کاهش یافتاه

شکل ( )6نمودار بازده ایزنتروپیک کمپرسور را نشان مایدهاد .از

و در نتیجه قابلیت پاشش سوخت کاهش یافته و مت اقباً توان موتور باا

نتایج این شکل میتوان دریافت کاه باا افازایش ارتفااع ،کااهش ایان

سوخت

پارامتر برای عدد ما صفر و ما  3/85بهترتیب دارای بیشینۀ محدودۀ

با افزایش ارتفاع نسبت به ارتفاع  1333متر تا بیشینۀ مقادار 56درصاد

تغییرات 7درصاد و 4درصاد اسات .از ساوی دیگار ،افازایش باازده

در ارتفاع  8333متر است .البته این تغییرات بهنحوی است که مصر

ایزنتروپیک کمپرسور با افزایش ما پروازی برای ارتفاع  1333متار و

ملصوص سوخت درار تغییرات بسیار اندک برحسب ارتفاع میشود.

 8333متاار بااهترتیااب دارای بیشااینۀ محاادودۀ تغییاارات 1/2درصااد و

همینین با افزایش عدد ما پروازی ،دبی ورودی باه موتاور افازایش

5درصد است.

افزایش ارتفاع کاهش یافته است .میزان کاهش توان و مصر

سوخت افازایش یافتاه و در نتیجاه تاوان موتاور

در شکل ( )7نمودار بازده اگزرژی کمپرسور نشان داده شده است.

یافته ،میزان مصر

ساوخت باا افازایش

مشلص است کاه باا افازایش ارتفااع و ماا مقادار باازده اگازرژی

عدد ما نسبت به مقدار صفر ،بهترتیب تا بیشاینۀ مقادار 53درصاد و

کمپرسور بهترتیب کاهش و افزایش مییابد .بیشینۀ محادودۀ تغییارات

34درصد در ما  3/85است .این تغییرات بهنحوی است کاه مصار

این پارامتر با متغیرهای مذکور 2درصد است .از ساوی دیگار ،مقاادیر

ملصوص سوخت با افزایش عدد ما تا 23درصد بهبود مییابد.

باالی این پارامتر گویاای ساهم انادک تلریاب اگازرژی از اگازرژی

افزایش یافته است .میزان افزایش توان و مصر

ورودی به کمپرسور است .همین میزان انادک تلریاب اگازرژی هام
حاصل دوری از شرای کاری ایزنتروپیک بر مبنای باازده ایزنتروپیاک
کمپرسور است.
از مقایسۀ نمودار شکلهای ( )6و ( )7واضح اسات کاه محادودۀ
تغییرات بازده ایزنتروپیک وسیعتر است .نتایج حاصل و روند یکساان
قابل مشاهده با توجه به نحوۀ ت ریو این دو بازده منطقی است .روند
تغییرات بازده ایزنتروپیک از تغییرات شرای ورودی کمپرسور و تغییر
شرای کارکردی آن بر اساس شکل ( )3منتج میشود.
شکل ( )8تغییرات بازده اگزرژی محفظۀ احتراق را نشان میدهاد
و مشاهده میشود که با افزایش ارتفاع ،بازده اگزرژی محفظۀ احتاراق
با بیشینۀ بازه 3/4درصد افزایش یافته و با افزایش عادد ماا پاروازی،
شکل ( :)۶نمودار تغییرات توا موتور برحسب تغییرات ارتفاع و تغییرات
عدد ماخ پروازی

بازده اگزرژی آن با بیشینۀ بازه 1/2درصد کاهش مییابد .روند تغییرات
در این شکل دقیقاً عک

روند مشاهدهشده در شکل ( )5است .به این
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پروازی نشان میدهند .سپ

با استفاده از نتایج مدلساازی موتاور در
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احتراق سبب افازایش نسابت تلریاب اگازرژی باه اگازرژی ورودی

همینین با افزایش ما پروازی ،افزایش باازده حرارتای بارای ارتفااع

میشود .به این ترتیب افزایش میزان فرایند احتاراق منجار باه کااهش

 1333متاار و  8333متاار بااهترتیااب دارای بیشااینۀ محاادودۀ تغییاارات

بازده اگزرژی در محفظه میشود .شایان ذکر است که باازده اگازرژی

17/5درصد و 13درصد و در مورد اگزرژی موتور برای ارتفااع 1333

محفظه در مقایسه با سایر اجزای موتور ،مقادیر کمتری دارد؛ ایان امار

متر و  8333متر بهترتیب دارای بیشینۀ محدودۀ تغییارات 11درصاد و

گویای بیشینۀ تلریاب اگازرژی در فرایناد احتاراق نسابت باه ساایر

5درصد است .گفتنی است که مقادیر بازده حرارتی موتور بیشتر است.

فرایندهای موتور توربوپراپ است.

نتیجۀ حاصل با توجه به ت ااریو ارائاهشاده بارای باازده حرارتای و

شکل ( )5نماودار باازده ایزنتروپیاک تاوربین را نشاان مایدهاد.

اگزرژی موتور منطقی هستند.
بازده اگزرژی سایر اجزای مندرر در جدول ( )3تقریباً برابر یاک

صفر و ما  3/85بهترتیب دارای بیشینۀ محدودۀ تغییارات 2درصاد و

است و از ارائه نتایج به صورت شکل پرهیز شده است .در ایان باین،

3/7درصد است .از سوی دیگر ،کاهش باازده ایزنتروپیاک تاوربین باا

کمترین مقادیر مربور به فرایند اختالر است.

افزایش ما پروازی برای ارتفاع  1333متر و  8333متر بهترتیب دارای
بیشینۀ محدودۀ تغییرات 2درصد و 3/7درصد است.
در شکل ( )13نمودار بازده اگزرژی توربین نشان داده شده است.
مشلص است که با افزایش ارتفاع و ما مقدار بازده اگزرژی تاوربین
کاهش مییابد .بیشینۀ محدودۀ تغییرات این پارامتر با عدد ما 2درصد
است و ارتفاع بر آن تأثیر بسایار نااریز دارد .از ساوی دیگار ،مقاادیر
باالی این پارامتر گویاای ساهم انادک تلریاب اگازرژی از اگازرژی
ورودی به توربین است .همین میزان اندک تلریب اگزرژی هم حاصل
دوری از شرای کاری ایزنتروپیک بر مبنای بازده ایزنتروپیاک تاوربین
است .بر اساس ت ریو ارائهشده در جدول ( )3بازده اگزرژی تاوربین
متأثر از میزان اگزرژی خروجی از آن است ،درحالیکه در موتورهاای
توربوپراپ این میزان کاردهی بازیابی نمیشود .نتایج نشان میدهد کاه
سهم اگزرژی خروجی توربین از اگازرژی ورودی باه آن باا افازایش

شکل ( :)۴تغییرات بازده ایزنتروپیک کمپرسور برحسب تغییرات ارتفاع و
عدد ماخ

ارتفاع و عدد ما بهترتیب افزایش و کاهش مییابد و بیشینۀ مقدار آن
32/5درصد و کمینۀ مقدار آن 25/2درصد است.
از مقایسۀ نمودار شکلهای ( )5و ( )13واضح است که محادودۀ
تغییرات بازده ایزنتروپیک وسیعتر است .نتایج حاصل و روند یکساان
قابل مشاهده با توجه به نحوۀ ت ریو این دو بازده منطقی است .روند
تغییرات بازده ایزنتروپیک از تغییرات شرای ورودی تاوربین و تغییار
شرای کارکردی آن بر اساس شکل ( )2منتج میشود.
شکلهای ( )11و ( )12بهترتیب تغییرات بازده حرارتی و اگزرژی
موتور را نشان میدهند و مشاهده میشود که هر دو بازده باا افازایش
ارتفاع کاهش یافته و با افزایش عدد ما پروازی افزایش مییابناد .باه
این ترتیب که با افزایش ارتفاع ،کاهش بازده حرارتی برای ما صفر و

شکل ( :)۵نمودار تغییرات بازده اگزرژی کمپرسور برحسب تغییرات

مااا  3/85بااهترتیااب دارای بیشااینۀ محاادودۀ تغییاارات 1/5درصااد و

ارتفاع و تغییرات عدد ماخ پروازی

7/5درصد و در مورد اگزرژی موتاور بارای ماا صافر و ماا 3/85
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مشاهده میشود که با افزایش ارتفاع ،کااهش ایان پاارامتر بارای ماا

] [ DOI: 10.22052/9.1.64

ساوخت در محفظاۀ

بهترتیب دارای بیشینۀ محدودۀ تغییرات 1/5درصد و 6/5درصد اسات.
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جدول ( :)۹روابط بازده قانو دوم برای اجزای سیستم

کمپرسور

E2 , WC

E3

نشت سیال

E3

E31, E32 , E33

Ed  E3   E31  E32  E33 

محفظۀ احتراق

E31 , EF

E4

Ed   E31  EF   E4

اختالر

E4 , E33

E41

Ed   E4  E33   E41

توربین

E41

E5 ,WT

Ed  E41  WT  E5 

کانال خروجی

E5

E8

Ed  E41  WT  E5 

موتور

E2 , EF

W , E8 , E32

Ed   E2  EF   W  E8  E32 

جزء

WC  E2   E3



Ed

E3
WC  E2

C 

E31  E32  E33
E3

E4
E31  EF

E41
E4  E33

WT  E5
E41

WT
E41

B 

CC 

M 

T 

D 

W
E2  E F

E 

شکل ( :)۱نمودار تغییرات بازده اگزرژی محفظۀ احتراق برحسب تغییرات

شکل ( :)۳تغییرات بازده ایزنتروپیک توربین برحسب تغییرات ارتفاع و

ارتفاع و تغییرات عدد ماخ پروازی

عدد ماخ

] [ DOI: 10.22052/9.1.64

ورودی

خروجی

تلریب اگزرژی
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] [ DOI: 10.22052/9.1.64

و تغییرات عدد ماخ پروازی

و تغییرات عدد ماخ پروازی

شکل ( :)۸2نمودار تغییرات بازده اگزرژی موتور برحسب تغییرات ارتفاع و تغییرات عدد ماخ پروازی

م ادلۀ ت ادلی مربور و همینین روابا مرباور باه باازده قاانون دوم

 .۷نتیجهگیری
در ایاان تحقیااق ،تحلیاال اگاازرژی عملکاارد یااک موتااور توربااوپراپ
به منظاور دساتیابی باه رگاونگی تغییار پارامترهاای ترمودیناامیکی و
اگزرژیک موتور و اجزای آن در شرای کاری ملتلو ،شاامل ارتفااع
پروازی و عدد ما پرنده ،مدنظر قرار گرفته است .برای ایان منظاور،
یااک موتااور توربااوپراپ باار اساااس روو صاافرب دی بااا اسااتفاده از
نرمافزار گزترب مدلسازی شده است .عملکارد ایان موتاور ابتادا در
نقطۀ طر و سپ

در رندین نقطه خارر از طر برای بارای ارتفااع

پروازی  1333تا  8333متر و ما پروازی از صفر تاا  3/85مشالص
شااده اساات .در مرحلاۀ ب ااد ،بااا اسااتفاده از دادههااای ترمودینااامیکی
بهدستآمده از نرمافزار برای مقاطع مشلصۀ سیستم ،به آنالیز اگزرژی
اجزای ملتلو موتور بار اسااس ت ریاو عباارات اگازرژی و ایجااد

پرداخته شده است .نتایج تحلیل ترمودینامیکی گویای تغییرات تاوان و
مصر

سوخت برحسب افازایش ارتفااع و ماا پاروازی باهترتیاب

بهصورت کاهش و افزایش بوده است .بر اساس نتایج بهدستآماده از
تحلیل اگزرژی اجزای ملتلاو موتاور ،مشااهده شاده اسات کاه باا
افزایش ارتفاع ،بازده اگازرژی کمپرساور ،محفظاۀ احتاراق و تاوربین
بهترتیب کاهش ،افزایش و کاهش یافته و با افزایش عدد ما پاروازی
بازده اگزرژی این اجزا به ترتیب افزایش ،کاهش و کاهش یافته اسات.
بازده اگزرژی کل موتاور نیاز باا افازایش ارتفااع ،کااهش یافتاه و باا
افزایش عدد ما پروازی افزایش ماییاباد .همیناین از نتاایج تحلیال
اگاازرژی مشاالص ماایشااود کااه فراینااد احتااراق عاماال غالااب در
بازگشتناپذیری سیستم است.
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شکل ( :)۸1نمودار تغییرات بازده اگزرژی توربین برحسب تغییرات ارتفاع

شکل ( :)۸۸نمودار تغییرات بازده حرارتی موتور برحسب تغییرات ارتفاع
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