
گازی نیروگاه در میان کن خنک و بازگرمایش فشاربهینه محاسبه

ادیبی توحید

بناب اه دانش ، انی م مهندس گروه استادیار

tohidadibi@bonabu.ac.ir

ايران اني م مهندسان انجمن ترويج علم مجله

ISSN: 1605-9719

۴٧
 –۴

٢
ت

حا
صف

،١
٢٣

ره
ما

ش
،٢

٧
ال

س

کلیدی ◀واژگان

گازی نیروگاه
بازگرمایش
فشاربهینه

بازده
میان کن خنک

مقاله ◀تاریخچه
١٣٩٧٫٠١٫٢۵ دریافت تاریخ
١٣٩٨٫٠١٫١٩ پذیرش تاریخ

یده ◀چ

توربین، دو شامل ( واقع برایتون (چرخه گاز نیروگاه در میان کن خنک در فشاربهینه و بازگرمایش فشاربهینه مقاله این در
فشاری فشاربهینه، از منظور است. شده محاسبه بازیاب و بازگرمایش ، میان کن خنک احتراق، محفظه کمپرسور، دو
EES افزار نرم با واقع برایتون چرخه مختلف حالتهای سازی شبیه با شود. حداکثر برایتون چرخه بازده آن در که است
به میان کن خنک فشاربهینه حالت هر در ، میان کن خنک فشار به نسبت چرخه بازده تغییرات نمودار آوردن بهدست و

میان کن خنک و بازیاب کمپرسورها، ها، توربین بازده پارامترهای به نسبت فشار این تغییرات روند و است آمده دست
هندس میانگین با نتیجه حاالت تمام در است. شده تکرار نیز بازگرمایش فشار برای مراحل این تمام است. شده تعیین

باال فشار هندس میانگین از فشاربهینه حاالت تمام در که میدهد نشان نتایج است. شده مقایسه چرخه پایین و باال فشار
تغییرات تاثیر همچنین است. بیشتر چرخه پایین و باال فشار هندس میانگین از بازگرمایش فشاربهینه و کمتر چرخه پایین و
از بازگرمایش فشاربهینه نیز حالت این در شد. محاسبه و بررس بازگرمایش فشاربهینه روی برایتون، چرخه بیشینه دمای

است. بیشتر چرخه پایین و باال فشار هندس میانگین

مقدمه ١

امروزی مسائل مهمترین از ی آن به مربوط مباحث و انرژی سازی بهینه

پژوهش زمینههای مهمترین از ی انرژی مصرف سازی بهینه دنیاست.

رود، نم بین از انرژی عمال انرژی، پایستگ قانون به توجه با البته است.

یابد. م کاهش جهان در فرآیندها تمام در (اگزرژی) انرژی کیفیت ه بل

کردن کند انرژی، مصرف سازی بهینه از منظور گفت توان م نوع به پس

دو به جهان در موجود های نیروگاه است. فرآیندها در اگزرژی کاهش روند

چرخه با گازی های نیروگاه و رانکین چرخه با بخار های نیروگاه عمده گروه

در برایتون چرخه از گسترده استفاده به توجه با شوند. م بندی تقسیم برایتون

نرخ کردن کند برای چرخه این بازده بردن باال جهان، در موجود های نیروگاه

کن خنک از ها چرخه این در عموما دارد. زیادی اهمیت انرژی کیفیت کاهش

ی میشود. استفاده چرخه بازده افزایش برای بازیاب و بازگرمایش و میان

ارانش هم و ادیبی است. چرخه بازده برایتون چرخه پارامترهای مهمترین از

با دادند. قرار مطالعه مورد را برایتون ل سی در انرژی سازی بهینه مقوله [١]

کند. م تغییر ل سی بازده میان کن خنک فشار تغییر

رابطه از خروج کار حداکثر در چرخه ی بازده داد نشان [٢] لف

بازده با آمده دست به بازده کار این در میآید. دست به η = ١ −
√

TL

TH

ی کارنو چرخه اینکه به توجه با است. شده مقایسه کارنو پیشنهادی چرخه

است، ن مم غیر ای چرخه چنین اجرای عمال و است پذیر برگشت چرخه

موتورهای ناپذیر بازگشت های چرخه برای بهتری زین جای لف پیشنهاد

ی و سرد منبع ی گرفتن نظر در با ،[٣] چا و چینگ است. گرمایی

برای بازده گرفتن نظر در و برایتون، چرخه برای ثابت دمای با گرم منبع

کار روی را میان کن خنک تاثیر چرخه در موجود گرمای های کن مبادله

خروج گرمای افزایش با که دادند نشان آنها کردند. بررس چرخه خروج

داد نشان توان م یابد. م افزایش تولیدی خالص کار ، میان کن خنک در

کن خنک با برایتون چرخه در کمپرسورها مجموع مصرف کار حداقل که

باال فشار هندس میانگین با برابر کن خنک داخل فشار که است زمان میان

اران هم و لینقن باشد.
(
p optimized =

√
plow · phigh

)
چرخه پایین و

تعریف توان ال چ عنوان به را مخصوص حجم ماکزیمم به خروج [۴]توان

با همراه ناپذیر بازگشت برایتون چرخه در مختلف متغییرهای تغییر با و کردند

و و دی سن آوردند. دست به را بهینه توان ال چ بازیاب، و میان کن خنک

را میان کن خنک با همراه برایتون چرخه زیست محیط دید با [۵] اران هم

زیست تابع برای مختلف، پارامترهای تغییر با و است داده قرار بررس مورد

این در آنها همچنین است. آورده بهدست را بهینه شرایط بیشینه، محیط

میان کن خنک با همراه برایتون چرخه با ساده برایتون چرخه مقایسه به مقاله

خنک با را جدیدی برایتون [۶]چرخه اران هم و چن اند. پرداخته بازیاب و

اگزرژی تحلیل با دادند. قرار اگرزژی و انرژی بررس مورد بازیاب و میان کن

داشتن نگه ثابت با دادند. قرار سازی بهینه و تحلیل مورد را جدید چرخه این

و چن شد. تعیین میان کن خنک داخل فشاربهینه چرخه، کل فشار نسبت

مورد را بازیاب و کن خنک با معکوس برایتون چرخه رد [٧]عمل ارانش هم

باالترین و توان باالترین برای میان کن خنک فشاربهینه دادند. قرار بررس

منابع دماهای مثل مختلف شرایط بررس این در آمد. دست به ترتیب به بازده

[٨] حاصل گرفت. قرار بررس مورد کمپرسور و توربین بازده ، حرارت

مختلف هدف توابع و داد قرار بررس مورد را نیروگاه ترمودینامی تحلیل
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ها بررس این در کرد. تعریف ترمودینامی ودوم اول قانون حسب بر را

چرخه بازیاب، با برایتون چرخه برایتون، ساده چرخه مثل مختلف های حالت

و بازده آن در که شرایط شد. تحلیل میان کن خنک و بازیاب با برایتون

با همراه برایتون چرخه [٩] ارانش هم و تیاگ شد. تعیین بود بیشینه توان

که بهینهای فشارهای دادند. قرار بررس مورد را بازیاب و میان کن خنک

در کردند. محاسبه را بود بیشینه چرخه خروج توان یا و چرخه بازده آن در

بازده روی بازگرمایش فشار و میان کن خنک فشار تاثیر بررس به مقاله این

است. شده پرداخته مختلف های حالت در

سازی مدل و حاکم معادالت ٢

در بازگرمایش و میان کن خنک بازیاب، با برایتون چرخه با گازی نیروگاه

برایتون چرخه مختلف های حالت مقاله این در است. شده داده ل١نشان ش

است. بوده توجه مورد

[١٠] بازگرمایش و خنک کن میان بازیاب، با برایتون چرخه :١ ل ش

است. شده استفاده (١) رابطه از کمپرسور مصرف کار محاسبه برای

wc١ = h٢ − h١
wc٢ = h۴ − h٣
wc = wc١ + wc٢

(١)

در نیاز مورد گرمای محاسبه برای است. کار w آنتالپی، h باال رابطه در

است. شده استفاده (٢) رابطه از احتراق محفظه

q = h۶ − h۵ (٢)

رابطه از توربین تولیدی کار محاسبه برای است. گرما q باال رابطه در

است. شده استفاده (٣)

wt١ = h٧ − h۶
wt٢ = h٩ − h٨
wt = wt١ + wt٢

(٣)

است شده فرض آیزنتروپی آل ایده حالت در توربین و کمپرسورها در جریان

میآید. دست (۴)به رابطه از توربین و کمپرسور مصرف کار واقع حالت در و

ηc =
W cs

W ca

ηt =
W ta

W ts

(۴)

و ( آیزنتروپی ) آل ایده حالت s اندیس است. بازده ηباال رابطه در

داخل ، میان کن خنک داخل جریان دهد. م نشان را واقع aحالت اندیس

بازیاب برای بازده شود. م فرض ثابت فشار بازیاب داخل و احتراق محفظه

زیراست. صورت به

ηr =
T۵ − T۴

T٩ − T۴
(۵)

استفاده سرمایش چرخه ی از توان م میان کن خنک در گرما دفع برای

بر عالوه و کرد خواهد ایجاد زیادی بسیار های هزینه صورت این در که کرد

چرخه آن مصرف کار باید باشد، تراکم رفته، کار به سرمایش چرخه اگر آن،

کار باید باشد جذبی رفته کار به سرمایش چرخه اگر و شود گرفته نظر در نیز

کردن پیدا برای موارد این است الزم و شود گرفته نظر در هم آن گرمای و

مبدل ی را میان کن خنک توان م اما شوند. گرفته نظر در بهینه حالت

این در کند. م حرارت تبادل محیط هوای با که گرفت نظر در ساده حرارت

کرد. تعریف بازده زیر صورت به هم میان کن خنک برای توان م صورت

ηi =
T ٢ − T ٣

T ٢ − T∞
(۶)

دست به (٧) رابطه از چرخه بازده است. محیط دمای T∞ باال رابطه در

آید. م

η =
wt −wc

q
(٧)

بحث و نتایج ٣

ی و توربین دو و کمپرسور دو با آل ایده غیر برایتون چرخه ی ابتدا در

فشار و راد سانتی درجه ٢۵ دمای با هوا است. شده گرفته نظر در بازیاب

میان کن خنک از عبور از بعد و میشود اول کمپرسور وارد ال پاس کیلو ١٠٠

و ال پاس کیلو ٣٠٠ کن خنک داخل فشار شود. م دوم کمپرسور وارد

توربین دو هر ورودی دمای و ال پاس کیلو ٩٠٠ احتراق محفظه داخل فشار

توربین کمپرسورها، بازده است. شده گرفته نظر در راد سانتی درجه ١٠٠٠

نمودار است. شده گرفته نظر در درصد ٨٠ میان کن خنک و بازیاب ها،

است. شده داده نشان ٢ ل ش در نظر مورد چرخه T-S

بازیاب و کمپرسور دو و توربین دو با آل ایده غیر برایتون چرخه :٢ ل ش

۴٣
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شرایط در بازگرمایش و میان کن خنک برای فشاربهینه مقاله این در

بازده آن در که است فشاری فشاربهینه، از منظور است. شده بررس مختلف

با نتیجه با آمده دست به نتایج ها، بررس تمام در است. بیشینه نیروگاه

است. شده مقایسه ((٨) (رابطه چرخه پایین و باال فشار هندس میانگین

poptimized =
√

plow × phigh (٨)

میان کن خنک فشاربهینه کردن پیدا برای هایی سازی شبیه اول مرحله در

بازگرمایش برای فشاربهینه سازی، شبیه بعدی مرحله در و است شده انجام

EES افزار نرم در کدهایی ها بررس تمام در گیرد. م قرار بررس مورد

شده داده نشان نمودار صورت به آمده دست به نتایج و است شده نوشته

بررس میان کن خنک فشاربهینه روی کمپرسور بازده تاثیر ابتدا در است.

نمودار ηi = ηr = ηt = ٠٫٨, ηc = ١ فرض با حالت این در است. شده

.(٣ ل است(ش آمده دست به میان کن خنک فشار به نسبت بازده تغییرات

سپس آورد. دست به حالت این برای را فشاربهینه توان م نمودار این روی از

در و است شده تکرار نیم تا ازی کمپرسور بازده تغییر با سازی شبیه همین

آمده بهدست میان کن خنک فشاربهینه آمده بهدست نمودار روی از بار هر

نمودار در آمده بهدست نمودارهای از شده استخراج بهینه نقاط سپس است.

است. شده رسم جدیدی

کمپرسور بازده به نسبت میان کن خنک فشاربهینه تغییرات ۴ ل ش در

فشاربهینه کمپرسور بازده افزایش با ،۴ ل ش به توجه با است. شده رسم

فشار هندس میانگین از کمتر مقداری حاالت تمام در ول یابد م کاهش

دارد. چرخه پایین و باال

شده بررس آن فشاربهینه روی میان کن خنک بازده تاثیر مرحله این در

نمودار ηc = ηr = ηt = ٠٫٨, ηc = ١ فرض با حالت این در است.

این روی از است. آمده دست به میان کن خنک فشار به نسبت بازده تغییرات

شبیه همین سپس آورد. دست به حالت این برای را فشاربهینه میتوان ل ش

بار هر در و است شده تکرار نیم تا ی از میان کن خنک بازده تغییر با سازی

سپس است. آمده دست به میان کن خنک فشاربهینه دست به نمودار روی از

رسم جدیدی نمودار در آمده دست به نمودارهای از شده استخراج بهینه نقاط

.(۵ ل است(ش شده

از نیز حالت این در فشاربهینه است مشخص هم ۵ ل ش در که همانطور

خنک بازده کاهش با فشاربهینه است. کمتر شرایط تمام در هندس میانگین

تغییرات نمودار بودن نزول خالف بر یعن کند. م پیدا کاهش میان کن

فشاربهینه تغییرات نمودار کمپرسور، بازده به نسبت میان کن خنک فشاربهینه

است. صعودی میان کن خنک بازده به نسبت

بررس میان کن خنک فشاربهینه روی بازیاب بازده تاثیر بخش این در

بازده تغییر با و ηc = ηt = ηc = ٠٫٨ فرض با ها سازی شبیه است. شده

دست به نمودار روی از بار هر در و است شده تکرار نیم تا ی از بازیاب

استخراج بهینه نقاط سپس است. آمده دست به میان کن خنک فشاربهینه

.(۶ ل است(ش شده رسم جدیدی نمودار در آمده دست به نمودارهای از شده

نیز شرایط این در فشاربهینه است مشخص هم ۶ ل ش در که همانطور

بازده کاهش با فشاربهینه است. کمتر حاالت تمام در هندس میانگین از

تغییرات روند شبیه روند این نتیجه در کند. م پیدا کاهش میان کن خنک

است. میان کن خنک بازده به نسبت فشاربهینه

فرض با میان کن خنک فشار به نسبت برایتون ل سی بازده تغییرات :٣ ل ش
ηi = ηr = ηt = ٠٫٨, ηc = ١

فرض با کمپرسورها بازده به نسبت میان کن خنک فشاربهینه تغییرات :۴ ل ش
ηi = ηr = ηt = ٠٫٨

فرض با میان کن خنک بازده به نسبت فشاربهینه تغییرات :۵ ل ش
ηc = ηr = ηt = ٠٫٨

۴۴



۴٧ –۴٢ صفحات ،١٢٣ شماره ،٢٧ سال ، انی م ادیبیمهندس توحید

فرض با بازیاب بازده به نسبت میان کن خنک فشاربهینه تغییرات :۶ ل ش
ηc = ηr = ηt = ٠٫٨

بررس میان کن خنک فشاربهینه روی ها توربین بازده تاثیر بخش این در

بازده تغییر با و ηc = ηr = ηt = ٠٫٨ فرض با سازیها شبیه است. شده

دست به نمودار روی از بار هر در و است شده تکرار نیم تا ازی ها توربین

استخراج بهینه نقاط سپس است. آمده دست به میان کن خنک فشاربهینه

ل است(ش شده رسم جدیدی نمودار در آمده دست به نمودارهای از شده

نیز شرایط این در فشاربهینه است مشخص هم ٧ ل ش در که همانطور .(٧

تمام در چرخه باالی و پایین فشار هندس میانگین از قبل موارد تمام مانند

پیدا کاهش میان کن خنک بازده افزایش با فشاربهینه است. کمتر حاالت

بازده به نسبت فشاربهینه تغییرات روند شبیه روند این نتیجه در کند. م

است. کمپرسورها

فرض با توربین ها بازده به نسبت میان کن خنک فشاربهینه تغییرات :٧ ل ش
ηc = ηr = ηi = ٠٫٨

در گیرد. م قرار بررس مورد بازگرمایش فشاربهینه مقاله، دوم قسمت در

م بررس بازگرمایش فشاربهینه روی کمپرسور بازده تاثیر مرحله، این ابتدای

ηt = ηr = و کمپرسور بودن ( آیزنتروپی ) آل ایده فرض با ابتدا در شود.

فشار تغییرات به نسبت چرخه بازده و شده سازی شبیه چرخه ηi = ٠٫٨

فشاربهینه آمده، دست به نتایج و نمودار روی از شود. م رسم بازگرمایش

قبل مراحل تکرار و نیم تا ی از کمپرسور بازده تغییر با بعد شود. م تعیین

٨ ل ش در آمده، دست به نتایج میآید. دست به بازده هر برای فشاربهینه

در فشاربهینه است، ٨مشخص ل ش از که همانطور است. شده داده نشان

پایین فشار هندس میانگین از شده محاسبه فشاربهینه باالی حاالت تمام

نیز فشاربهینه کمپرسور، بازده افزایش با همچنین باشد. م چرخه باالی و

یابد. م افزایش

فرض با کمپرسورها بازده به نسبت بازگرمایش فشاربهینه تغییرات :٨ ل ش
ηt = ηr = ηi = ٠٫٨

شود. م بررس بازگرمایش فشاربهینه روی توربین بازده تاثیر ادامه، در

فشار تغییرات به نسبت چرخه بازده و شده سازی شبیه چرخه فرض با ابتدا در

از توربین بازده تغییر با بعد شود. م تعیین فشاربهینه و شده رسم بازگرمایش

آید. م دست به بازده هر برای فشاربهینه قبل مراحل تکرار و صفر تا ی

٩ ل ش از که همانطور است. شده داده نشان ٩ ل ش در آمده، بهدست نتایج

شده محاسبه فشاربهینه از بیشتر حاالت تمام در فشاربهینه است، مشخص

بازده افزایش با همچنین است. چرخه باالی و پایین فشار هندس میانگین از

یابد. م افزایش نیز فشاربهینه توربین،

توربین ها بازده به نسبت بازگرمایش فشاربهینه تغییرات :٩ ل ش
ηc = ηr = ηi = ٠٫٨

بازگرمایش فشاربهینه روی میان کن خنک بازده تاثیر قسمت این در
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سازی شبیه چرخه ηc = ηr = ηt = ٠٫٨ فرض با ابتدا در شود. م بررس

تعیین فشاربهینه و رسم بازگرمایش فشار تغییرات به نسبت چرخه بازده و شده

قبل مراحل تکرار و نیم تا ی از میان کن خنک بازده تغییر با بعد شود. م

ل ش در آمده، دست به نتایج آید. م دست به بازده هر برای فشاربهینه

فشاربهینه است، مشخص ١١ ل ش از که همانطور است. شده داده نشان ١١

فشار هندس میانگین از شده محاسبه فشاربهینه از بیشتر حاالت تمام در

، میان کن خنک بازده افزایش با همچنین باشد. م چرخه باالی و پایین

خنک بازده تغییرات نتایج، به توجه با البته یابد. م افزایش نیز فشاربهینه

تاثیر بخش این در ندارد. بازگرمایش فشاربهینه روی چندان تاثیر میان کن

فرض با ابتدا در شود. م بررس بازگرمایش فشاربهینه روی بازیاب بازده

به نسبت چرخه بازده و شده سازی شبیه چرخه ηc = ηi = ηt = ٠٫٨

بازده تغییر با بعد شود. م تعیین فشاربهینه و رسم بازگرمایش فشار تغییرات

دست به بازده هر برای فشاربهینه قبل مراحل تکرار و نیم تا ی از بازیاب

که همانطور است. شده داده نشان ١٠ ل درش آمده، دست به نتایج آید. م

فشاربهینه از بیشتر حاالت تمام در فشاربهینه است، مشخص ١٠ ل ش از

خالف بر است. چرخه باالی و پایین فشار هندس میانگین از شده محاسبه

یابد. م کاهش فشاربهینه بازیاب، بازده افزایش با قبل، موارد

میان کن خنک بازده به نسبت بازگرمایش فشاربهینه تغییرات :١٠ ل ش
ηc = ηi = ηt = ٠٫٨

میان کن خنک بازده به نسبت بازگرمایش فشاربهینه تغییرات :١١ ل ش
ηc = ηr = ηt = ٠٫٨

نتایج است. شده آورده ١ جدول در مرحله، این تا آمده دست به نتایج

میان کن خنک داخل فشاربهینه موارد تمام در که دهد م نشان ١ جدول

موارد تمام در و باشد م چرخه باالی و پایین فشار هندس میانگین از کمتر

چرخه باالی و پایین فشار هندس میانگین از بیشتر بازگرمایش فشاربهینه

کاهش میان کن خنک فشاربهینه توربین، و کمپرسور بازده افزایش با است.

بازگرمایش فشاربهینه توربین، و کمپرسور بازده افزایش با ه حالی در یابند م

افزایش میان کن خنک فشاربهینه بازیاب، بازده افزایش با یابد. م افزایش

کاهش بازگرمایش فشاربهینه بازیاب، بازده افزایش با ه حالی در یابد، م

میان کن خنک فشاربهینه و بازیاب فشاربهینه بین که موردی تنها یابد. م

فشاربهینه ، میان کن خنک بازده افزایش با که است این شود م دیده تشابه

چرخه اجزای بازده تغییر تاثیر یابند. م افزایش بازگرمایش و میان کن خنک

تغییر است. میان کن خنک فشاربهینه از بیشتر بازگرمایش فشاربهینه روی

روی را تاثیر کمترین میان کن خنک بازده تغییر و بیشترین بازیاب بازده

طوری به دارد. میان کن خنک فشاربهینه و بازگرمایش فشاربهینه تغییرات

خنک بازده تغییر تاثیر برابر ١٠ از بیش فشاربهینه روی بازیاب بازده تغییر تاثیر

است. میان کن

بازگرمایش فشاربهینه روی توربین ورودی دمای تاثیر پایان قسمت در

و ηc = ηi = ηr = ηt = ٠٫٨ فرض با ابتدا در میشود. بررس

شود. م تعیین فشاربهینه و شده سازی شبیه چرخه Thigh = ۵٠٠◦C

قبل مراحل تکرار و Thigh = ١٢٠٠◦C تا چرخه بیشینه دمای تغییر با بعد

١٢ ل درش آمده، دست به نتایج آید. م دست به دمایی هر برای فشاربهینه

در فشاربهینه است، مشخص ١٢ ل ش از که همانطور است. شده داده نشان

باال فشار هندس میانگین از شده محاسبه فشاربهینه از بیشتر حاالت تمام

افزایش نیز فشاربهینه توربینها، ورودی دمای افزایش با است. چرخه پایین و

یابد. م

توربین ورودی دمای به نسبت بازگرمایش فشاربهینه تغییرات :١٢ ل ش
ηc = ηi = ηr = ηt = ٠٫٨

گیری نتیجه ۴

نرمافزار در متنوع های حالت در برایتون) (چرخه گازی نیروگاه مقاله این در

تعیین میان کن خنک و بازگرمایش برای فشاربهینه و شد سازی شبیه EES
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میان کن خنک و بازگرمایش فشاربهینه روی چرخه مختلف اجزای بازده تغییر تاثیر :١ جدول

در آمده دست به فشاربهینه شیب تغییرات در آمده دست به فشاربهینه متوسط شیب فشاربهینه تغییرات
هندس میانگین با مقایسه متوسط فشاربهینه هندس میانگین با مقایسه تغییرات میان کن خنک
چرخه پایین و باال فشار تغییرات بازگرمایش چرخه پایین و باال شار (kPa)

بازده افزایش
بیشتر افزایش ٢٢٠ کمتر ۶٨ کاهش کمپرسور

بازده افزایش
بیشتر افزایش ٢۶٠ کمتر ٩٠ کاهش توربین

بازده افزایش
بیشتر افزایش ٣٠ کمتر ١۶ افزایش میان کن خنک

بازده افزایش
بیشتر کاهش ٣٢٠ کمتر ١٧٠ افزایش بازیاب

داد نشان نتایج است. بیشینه چرخه بازده آن در که است فشاری فشاربهینه شد.

هندس میانگین از کمتر میان کن خنک داخل فشاربهینه موارد تمام در که

بیشتر بازگرمایش فشاربهینه موارد تمام در و است چرخه پایین و باال فشار

و کمپرسور بازده افزایش با است. چرخه پایین و باال فشار هندس میانگین از

افزایش بازگرمایش فشاربهینه ول کاهش میان کن خنک فشاربهینه توربین،

و افزایش میان کن خنک فشاربهینه بازیاب، بازده افزایش با یابد. م

و بازیاب فشاربهینه بین که موردی تنها یابد. م کاهش بازگرمایش فشاربهینه

بازده افزایش با که است این شود م دیده تشابه میان کن خنک فشاربهینه

یابند. م افزایش بازگرمایش و میان کن خنک فشاربهینه ، میان کن خنک

فشاربهینه روی چرخه اجزای بازده تغییر تاثیر که داد نشان نتایج همچنین

به نتایج به توجه با است. میان کن خنک فشاربهینه از بیشتر بازگرمایش

کمترین میان کن خنک بازده تغییر و بیشترین بازیاب بازده تغییر آمده دست

دارد. میان کن خنک فشاربهینه و بازگرمایش فشاربهینه تغییرات روی را تاثیر

پیدا افزایش بازگرمایش فشاربهینه ها، توربین ورودی دمای افزایش با همچنین

بیشتر چرخه پایین و باال فشار هندس میانگین از حاالت تمام در و کرد م

بود.
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