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Piotr WYGONIK 

MASOWE KRYTERIA WYBORU PUNKTU OBLICZENIOWEGO SILNIKA 
DWUPRZEPŁYWOWEGO DO NAPĘDU SAMOLOTU WIELOZADANIOWEGO  

Streszczenie 

W artykule przedstawiono model masowy oraz model zużycia paliwa  zespołu napędowego samolotu wieloza-

daniowego. Oba modele na potrzeby artykułu powiązano z parametrami termogazodynamicznymi obiegu silnika. 

Wprowadzono pojęcie wskaźnika jednostkowej masy silnika jako sumy masy silnika i masy paliwa  odniesionych do 

ciągu silnika w tzw. punkcie obliczeniowym. Zbadano jaki wpływ na zmianę wskaźnika masy mają wielkości defi-

niujące punkt obliczeniowy (wysokość lotu, prędkość lotu). Zbadano również jak na przykładzie przyjętego modelu 

zmienia się wskaźnik masy gdy zmienia się (na etapie projektowania)parametry obiegu silnika jak: spręż sprężarki, 

temperatura spalin przed turbiną, stopień podziału strumienia. Uwzględniono również wpływ długotrwałości lotu 

samolotu, na charakterystyki masowego modelu obliczeniowego. Ustalono, że dla tzw. misji długotrwałych mini-

mum wskaźnika masowego znajduje się blisko tzw. sprężu ekonomicznego, a dla misji krótkotrwałych przesuwa się 

w kierunku sprężu optymalnego. Bardzo ważnym wnioskiem jest stwierdzenie, że najlepsze wartości parametrów 

termogazodynamicznych obiegu silnika mają mniejsze wartości niż te, które charakteryzują jednostkowe zużycie 

paliwa, co ma istotne znaczenie dla wyboru parametrów optymalnych silnika. Wskaźnik całkowitej sumarycznej 

masy jednostkowej silnika jest jednym z kryteriów optymalizacji parametrów obiegu silnika z punktu widzenia wy-

konywanej misji lotniczej.  

 

WSTĘP 

Problematyce wyznaczania optymalnych parametrów silnika 
lotniczego poświęcono wiele prac i publikacji. Metodykę doboru 
parametrów projektowych silnika samolotu komunikacyjnego, 
przedstawiono w [3,5,6]. Istotą tych prac jest próba wskazania 
jednego lub kilku kryteriów oceny jakości lotniczego systemu trans-
portowego. Autorzy wskazują na ważność takich kryteriów jak: 
kryteria masowe, energetyczne, ekonomiczne, trwałościowe. W 
prezentowanej pracy przedstawiono zadanie wyznaczenia optymal-
nych parametrów termogazodynamicznych silnika dwuprzepływo-
wego, stanowiącego napęd samolotu wielozadaniowego, w celu 
minimalizacji masy zespołu napędowego i masy paliwa wymagane-
go do wykonania określonego zadania lotniczego. Przez wielozada-
niowość samolotu wojskowego rozumieć się zdolność samolotu do 
wykonania różnych zadań lotniczych (np. przechwytywanie na dużej 
wysokości, walka manewrowa, wsparcie pola walki)  w trakcie jed-
nej misji (od startu do lądowania)[12].  

 
Rys. 1 Przykładowa trajektoria misji wsparcia pola walki samolotu z 
podziałem na poszczególne zadania lotnicze 

 
Przedstawiona na rys. 1 misja lotnicza została podzielona na 

zadania, które różnią się warunkami pracy silnika (różna prędkość 
lotu wyrażona liczbą Macha- Ma, różna wysokość lotu H), rodzajem 

wykonywanych manewrów (obciążenie konstrukcji samolotu i silni-
ka) i wykorzystaniem zasobów energetycznych zespołu napędowe-
go (różne zakresy pracy silnika). Do samolotów wielozadaniowych, 
współcześnie eksploatowanych przez siły powietrzne różnych kra-
jów zalicza się samoloty: F-14, F-16, Mig 29, JAS 39 Grippen, EF 
2000, Mirage 2000. Do napędu tych samolotów stosuje się dwu-
przepływowe turbinowe silniki odrzutowe z mieszalnikiem strumieni i 
wspólnym dla obu kanałów dopalaczem [6,7].  

1. PROBLEMY WYBORU ZAKRESU PARAMETRÓW 
TERMOGAZODYNAMICZNYCH SILNIKA 

W celu wyboru parametrów obiegu porównawczego silnika tur-
binowego (spręż sprężarki π*s, spręż wentylatora π*w, temperatura 
całkowita spalin przed turbiną T*3,stopień podziału strumienia α) 
konieczne jest określenie tzw. punku obliczeniowego dla silnika(tj. 
warunków lotu, dla których określa się ciąg rozporządzalny silnika, 
oraz definiuje jego postać geometryczną). Przyjęto na potrzeby 
wykonanej pracy, że w punkcie obliczeniowym silnik pracuje na 
zakresie maksymalnego ciągu, bez włączonego dopalacza. Dla 
zakresu maksymalnego w punkcie obliczeniowym, wyznacza się 
parametry geometryczne i masowe silnika. Wybór punktu oblicze-
niowego jest najważniejszym zadaniem na etapie wstępnego pro-
jektowania silnik, gdyż determinuje charakterystyki użytkowe silnika 
w pozostałych warunkach lotu. Aby określić parametry pracy silnika 
w punkcie obliczeniowym należy dokonać analizy zachowania się 
modelu obliczeniowego silnika w różnych fazach lotu jak: start, 
wznoszenie, zniżanie, przelot poddźwiękowy i naddźwiękowy.  

W przypadku samolotów wielozadaniowych bierze się również 
pod uwagę stany graniczne lotu jak np. lot z maksymalną prędko-
ścią na małej wysokości i lot z maksymalną prędkością na dużej 
wysokości.  

2. MASOWE KRYTERIA OPTYMALIZACJI  

Masowe kryteria optymalizacji wynikają z równania bilansu mas 
samolotu w postaci: 
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                  (1) 
 gdzie: 
M0 - masa startowa samolotu, 
Mp - masa płatowca z uwzględnieniem masy załogi, awioniki, insta-
lacji pokładowych itp. 
Mu - masa ładunku (np. uzbrojenia), 
MZN- masa zespołu napędowego (silniki, agregaty pomocnicze, 
konstrukcja zabudowy), 
Mpal- masa paliwa. 
Dzieląc prawą stronę równania (1) przez masę startową M0, otrzy-
muje się równanie masy samolotu w postaci bezwymiarowej: 

                     (2) 
Suma mas względnych paliwa i zespołu napędowego stanowi dla 
samolotów wielozadaniowych ponad 30% masy startowej [7]. Ozna-
cza to, że doskonałość  silnika wpływa (poprzez zużycie paliwa i 
jego zapas do wykonania zadania) na efektywność samolotu (mie-
rzoną zasięgiem, czasem wykonania zadania, udźwigiem). Wpro-
wadzając pojęcie sumarycznej jednostkowej masy zespołu napę-
dowego i paliwa w postaci: 

               (3) 

 
i podstawiając (3) do (2), równanie bilansu mas samolotu przyjmuje 
postać: 

              (4) 

 
W charakterze masowego kryterium oceny jakości parametrów 

silnika przyjmuje się  jednostkową masę sumaryczną w postaci (3).  

2.1. Model zużycia paliwa 

Przyjęto założenie, że samolot zużyje cały zapas paliwa na wy-
konanie przelotu z określonym ciągiem niezbędnym, na zakresie 
maksymalnym w czasie tp. Lot odbywa się na wysokości h, z pręd-
kością względną wyrażoną liczbą Macha - Ma .  

Masę zużytego w czasie lotu paliwa wyznacza się z zależności: 

             (5) 

gdzie: 

     - masowe natężenie przepływu paliwa w silniku (silnikach) na 

zakresie maksymalnym w zadanych warunkach lotu [kg/s]. 
Jednostkowe zużycie paliwa zdefiniowane jest jako [6]: 

    
     

  
 (6) 

gdzie:  
Kp- ciąg maksymalny w zadanych warunkach lotu. 
Wyznaczając z (6) masowe natężenie przepływu paliwa        i 

podstawiając do (5), wzór na masę zużytego paliwa przyjmuje 
postać: 

             (7) 

W celu wyznaczenia masy zespołu napędowego konieczne jest 
zbudowanie modelu masowego silnika, który, podobnie jak cjp, byłby 
funkcją parametrów termogazodynamicznych.  

2.2. Masowy model silnika 

Masa silnika jest złożoną funkcją znacznej liczby parametrów,  
do których zaliczyć należy: parametry termogazodynamiczne, prze-
znaczenie samolotu, sposób zabudowy silnika na płatowcu, wyma-
gania trwałościowe, stosowane materiały. Spośród powyższych 
czynników, które wzięto pod uwagę przy budowie modelu są: spręż 
całkowity sprężarki - πS*, spręż wentylatora –πW*, temperatura 
całkowita spalin przed turbiną –T3*,stopień podziału strumieni -α, 
schemat konstrukcyjny (dwuwirnikowy z mieszalnikiem strumieni).  

Wybrano tzw. „pół-empiryczny”, model masowy silnika  przed-
stawiony  w [5]. Masę silnika wyznacza się ze wzoru: 

                         (8) 
gdzie:  
KR- współczynnik, uwzględniający wpływ trwałości silnika na jego 

masę. Przyjmuje się, dla współcześnie eksploatowanych silni-
ków, wartość tego parametru z zakresu 1….1,07, 

KN- współczynnik uwzględniający wpływ technologii i zastosowa-
nych materiałów na masę silnika. Można go nazywać współ-
czynnikiem „poziomu nowoczesności”, a jego wartość przyjmo-
wać można z przedziału 0,98…2. 

 
Masę zespołu wirnika wysokiego ciśnienia (wraz z komorą spalania) 
wyznacza się z zależności: 

        
     

   
        

  
   (9a) 

 
masę zespołu wirnika niskiego ciśnienia: 

           
     

         
  

 (9b) 

 
masę mieszalnika: 

          
   (9c) 

    
masę dopalacza: 

          (9d) 
 
gdzie: 
   - masowe natężenie przepływu powietrza, na wlocie do silnika w 

warunkach startowych,  

           
           - współczynnik, uwzględniający 

wpływ układu chłodzenia turbin i temperatury przed turbiną w 
warunkach startowych, na wzrost masy silnika, 
B,C,m – stałe, zależne od geometrii silnika. 

 
W oparciu o analizę korelacyjno-regresyjną, posługując się da-

nymi statystycznymi silników przedstawionych w [5,6,7,8], wyzna-
czono wartości współczynników: B=5,32, C=1,145, m1=1,2, m2=0,5 
m3=1,28, m4=0.513, m5=0,753. Średnie kwadratowe odchylenie 
wyników obliczeń masy wg (9) nie przekracza 15%. Jest to dokład-
ność wystarczająca, w przypadku doboru i optymalizacji parame-
trów obiegu porównawczego silnika, na etapie wstępnego projekto-
wania silnika. Na tym etapie wystarczająca do analiz jest bowiem 
jakościowa zgodność modelu z fizycznymi charakterystykami silni-
ka. Masę silnika wyznacza się zgodnie z (8,9) dla warunków starto-
wych.  

2.3. Model termo gazodynamiczny silnika 

Model silnika zbudowano w oparciu o metodykę przedstawioną 
w [1,2,6]. Dla założonych, charakterystyk aerodynamicznych samo-
lotu wielozdaniowego i warunków lotu (h, Ma) przeprowadzono 
obliczenia zależności ciągu jednostkowego kj i jednostkowego 
zużycia paliwa cj w funkcji sprężu silnika, temperatury spalin przed 
turbiną i stopnia podziału strumienia. Wyznaczono charakterystyki 
wysokościowe i prędkościowe silnika.  

3. WYZNACZANIE SUMARYCZNEJ MASY ZESPOŁU NAPĘ-
DOWEGO I PALIWA M∑  

Podstawiając (7) do (3), wzór na  sumaryczną masę zespołu 
napędowego i paliwa przyjmie postać: 

 

               (10) 
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gdzie: 

                (10a) 
 
isil- liczba silników na samolocie, 
KZN- współczynnik, uwzględniający ile razy masa silnika zabudowa-

nego na płatowcu jest większa od masy „suchego”, niezabudo-
wanego silnika. 

Równanie (10) przekształca się do postaci: 

      
   

  
        (11) 

 
Jednym z podstawowych parametrów, charakteryzujących silnik, 
jest tzw. masa jednostkowa silnika: 

     
    

    
 (12) 

 
gdzie: 
KH=0- ciąg w warunkach startowych. 

Podstawiając (12) do (11) i wykonując proste przekształcenia, 
wzór na masę sumaryczną przyjmuje postać: 

          
    
  

        (13) 

 
Wprowadza się jednostkową, sumaryczną (całkowitą) masę 

zespołu napędowego i paliwa w postaci: 

        
    
  

        (14) 

 
Dalej dla uproszczenia zapisu stosuje się oznaczenia: 
masa jednostkowa silnika: 

        
    
  

  (14a) 

masa jednostkowa paliwa: 

           (14b) 

 
Zakładając, że analiza prowadzona jest dla stałych warunków 

przelotowych (h, Ma), oraz że ciąg przelotowy Kp jest stały (równy 
ciągowi niezbędnemu samolotu) to jedynie zmiana parametrów 
występujących w nawiasie wyrażenia (14) wpływa na zmianę jed-
nostkowej masy sumarycznej G∑. Dalej poszukuje się ekstremum 
wyrażenia w postaci: 

   
  

 
   
  

 
   

  
 (15) 

 
gdzie :  
X- oznacza dowolną zmienną zależną, charakteryzującą obieg 

cieplny      
    

    
    .  

4. WYNIKI OBLICZEŃ 

W pierwszej kolejności, przeprowadzono obliczenia wpływu 
sprężu całkowitego sprężarki πs*  i temperatury spalin przed turbiną 
T3* na przebieg sumarycznej masy jednostkowej G∑, dla różnych 
warunków lotu, przy zachowaniu stałej wartości stopnia podziału 
strumienia α=0,4 (rys.2,rys.3). 

Przyjęto, że punkt obliczeniowy dla obiegu porównawczego sil-
nika odpowiada warunkom startowym. Wraz ze wzrostem sprężu 
sprężarki πS* zmniejsza się  masa jednostkowa paliwa Gp (bo 
zmniejsza się jednostkowe zużycie paliwa cj). Wynika to z większe-

go wpływu członu Gp w równaniu (14) w stosunku do Gs (mimo, że 
ten ostatni rośnie wraz ze wzrostem sprężu). Dla dużych wartości 
temperatury spalin przed turbiną T3* nie stwierdza się istnienia (w 
przyjętym zakresie zmian sprężu) występowania ekstremum jed-
nostkowej masy sumarycznej G∑. Z obliczeń wynika, że minimum 
masy jednostkowej G∑ występuje blisko wartości  πSek* (sprężu 
ekonomicznego silnika, ze względu na minimum jednostkowego 
zużycia paliwa). Obserwuje się natomiast wyraźne minimum  G∑ dla 
mniejszych wartości temperatury T3* (w przykładzie 1500[K]) i sprę-
żu silnika rzędu πS*≈20. 

 
Rys.2. Zależność  G∑, Gsil, Gpal =f(πS*) dla dwóch wartości tempera-
tury spalin przed turbiną T3*=1500[K]  (linia przerywana) i  
T3*=1800[K] (linia ciągła), dla lotu poddźwiękowego Ma=0.8 i czas 

lotu tp=1[h], 0,4  , h=500 [m] 

 

 
 

Rys.3. Zależność  G∑, Gsil, Gpal =f(πS*) dla dwóch wartości tempera-
tury spalin przed turbiną T3*=1500[K] (linia przerywana) i 
T3*=1800[K] (linia ciągła), dla lotu naddźwiękowego Ma=1,2; czas 

lotu tp=1[h], 0,4  , h=500 [m] 

 
Im większa prędkość lotu samolotu  tym minimalna wartość  masy 
jednostkowej G∑ jest mniejsza. W kolejnym kroku zbadano  wpływ 
stopnia podziału strumienia α i temperatury spalin T3*, przy zacho-
waniu w obliczeniach stałej wartości sprężu sprężarki πS*, na zmia-
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nę mas jednostkowych G∑, Gs, Gp. Wyniki obliczeń przedstawiono 
na rysunku 4. 

W kolejnym kroku zbadano  wpływ stopnia podziału strumienia 
α i temperatury spalin T3*, przy zachowaniu w obliczeniach stałej 
wartości sprężu sprężarki πS*, na zmianę mas jednostkowych G∑, 
Gs, Gp. Wyniki obliczeń przedstawiono na rys.4 i rys.5. 

Przyjęty do obliczeń zakres zmian stopnia podziału strumienia 
α=0,2…2,5, został wybrany ze względu na wartości, jakie przyjmuje 
ten parametr w konstrukcjach silników współczesnych samolotów 
wielozadaniowych. Wraz ze wzrostem α następuje obniżanie warto-
ści G∑, ale wyraźnego ekstremum tej funkcji nie obserwuje się. Z 
racji niewielkiego wpływu α na masę silnika, to człon Gp ma  istotny 
wpływ na zmianę przebiegu G∑. Wraz ze wzrostem  stopnia podzia-
łu strumienia α następuje obniżanie jednostkowego zużycia paliwa 
cj [6], co powoduje zmniejszenie  masy jednostkowej paliwa Gp, a w 
efekcie tego zmniejszaniu ulega masa jednostkowa całkowita G∑ 
(bo szybciej maleje Gp  niż wzrasta Gs). Zwiększanie czasu lotu 
(oprócz wzrostu bezwzględnej wartości G∑) nie zmienia  jakościowo 
charakteru przebiegu funkcji G∑, Gp, w funkcji parametru α. 

Przeprowadzono obliczenia, mające na celu wyznaczenie 
wpływu zmiany sprężu πS*i stopnia podziału strumienia α na prze-
bieg funkcji G∑. Wyniki obliczeń przedstawiono na rys. 6. 

 

 
 
Rys.4. Zależność  G∑, Gsil, Gpal  =f(α) dla dwóch wartości tempe-
ratury T3*=1500[K] (linia przerywana) i T3*=1800[K] (linia ciągła),dla 
lotu poddźwiękowego (Ma=0.8, h=500[m]), i czasu lotu a)  tp=1[h]  
 

Im większa jest wartość stopnia podziału strumienia α tym dla 
mniejszej wartości sprężu silnika πS*  funkcja G∑ osiąga swoje 
minimum. Ważne jest również, że im większy jest wartość parame-
tru α tym  wartość G∑  jest mniejsza. Na rys.7 przedstawiono wyniki 
obliczeń  G∑   jako funkcji sprężu silnika πS*  dla różnych czasów i 
warunków lotu. Na podstawie wykresów przedstawionych na rys. 7, 
stwierdza się występowanie minimum G∑  , dla określonych warto-
ści sprężu optymalnego πS,opt*. Wartości πS,opt* w locie naddźwię-
kowym są mniejsze niż w trakcie lotu z prędkościami poddźwięko-
wymi. Wynika to z faktu, że w locie naddźwiękowym część pracy 
sprężania realizowana jest we wlocie. Stąd spręż całkowity silnika 
jest większy, ale spręż sprężarki zmniejsza się. Minima funkcji 
G∑MIN dla lotu poddźwiękowego zaznaczono na rys.7 rombami 
(prawa granica obszaru zacienionego), a trójkątami – dla lotu nad-
dźwiękowego (lewa granica obszaru zaciemnionego). 

 

 
Rys.5. Zależność  G∑, Gsil, Gpal  =f(α) dla dwóch wartości temperatu-
ry T3*=1500[K] (linia przerywana) i T3*=1800[K] (linia ciągła),dla lotu 
poddźwiękowego (Ma=0,8, h=500[m]) i czasu lotu  tp=3[h]  

 
 

 
 

Rys.6. Zależność G∑ =f(α, πs*),T3*=1500[K], lot  poddźwiękowy 
(Ma=0.8, h=500[m]), czasu lotu  tp=3[h]. Kropkami oznaczono miej-
sca położenia minimalnych wartości funkcji G∑ 

 
Obszar zacieniony  (rys.7) nprzedstawia zakres zmian sprężu 

optymalnego sprężarki dla lotu poddźwiękowego i naddźwiękowego 
dla różnych długotrwałości lotu tp. Im dłuższy czas lotu na danym 
zakresie tym zakres możliwych do wyboru wartości sprężu optymal-
nego sprężarki jest większy. Dla samolotów realizujących krótko-
trwale zadania zarówno na zakresach poddźwiękowych jak i nad-
dźwiękowych zalecane jest budowanie sprężarek o stosunkowo 
niewielkich wartościach spręży, rzędu πS*=20…25. Zwiększanie 
czasu lotu powoduje konieczność zwiększenia sprężu w celu osią-
gnięcia lub zbliżenia się do minimalnej wartości G∑. 
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Rys.7. Zależność G∑ =f(πs*),  dla  lotu: poddźwiękowego Ma=0.8, 
h=500[m] – linia ciągła,   naddźwiękowego  Ma=1.2, h=500 [m]- linia 
przerywana i różnych czasów lotu tp=1h , tp=2h, tp=3h 

 
Misje, które wykonują samoloty wielozadaniowe można w du-

żym uproszczeniu podzielić na dwie grupy: 
– loty naddźwiękowe na dużych wysokościach, 
– loty poddźwiękowe na małych wysokościach. 
Dla takich misji przeprowadzono obliczenia G∑, a ich wyniki 

przedstawiono w postaci wykresów na rys. 8. 
 

 
 

Rys.8. Zależność  G∑ =f(πS*), T3*=1500[K]  a) lotu poddźwiękowe-
go Ma=0.8, na wysokościach h=0..11[km]- linie ciągłe), i b) lotu 
naddźwiękowego  Ma=1.2, na wysokościach h≥11…15 [km linie 
przerywane], czas lotu tp=3[h] 

 
Odmienny przebieg G∑, w trakcie lotów poddźwiękowych i 

naddźwiękowych (rys.8), wskazuje na możliwość wyboru πS* ze 
stosunkowo szerokiego obszaru wartości. Dla misji, w których wy-
stępuje przewaga zakresu naddźwiękowego, na dużych wysoko-
ściach, powinno dobierać się mniejsze wartości sprężu sprężarki, 
niż dla tych, w których dominują loty poddźwiękowe na małych 
wysokościach. 

 
Rys.9. Zależność G∑ =f( πS*),T3*=1500[K],czas lotu, tp=1[h] 

 
Dla silników samolotów, które wykonują w przeważającej mierze 

loty poddźwiękowe na wysokościach H≤11 000[m], wartości πSopt* 
są stosunkowo duże πS*>35, ale zbliżone do wartości, które charak-
teryzują konstrukcje współczesnych silników. Na koniec przeprowa-
dzono obliczenia G∑ dla różnych warunków lotu (różne Ma i h). 
Wyniki tych obliczeń przedstawiono w formie wykresów na rys. 9.  

PODSUMOWANIE 

Ze wzrostem wartości sprężu πS*, w zakresie wartości, które są 
fizycznie i konstrukcyjnie uzasadnione, jednostkowe zużycie paliwa 
cj zmniejsza się a masa jednostkowa silnika Gs wzrasta. Najbardziej 
znaczący wpływ na wartość  G∑ ma człon „paliwowy” równania (14) 
tj. Gp. Odmienny charakter przebiegu funkcji  Gp i Gs wpływa na 
występowanie korzystnego minimum funkcji G∑ wraz ze wzrostem 
sprężu πS*. Należy zauważyć, że optymalna wartość sprężu sprę-
żarki πSopt* ze względu na minimum jednostkowej masy sumarycz-
nej G∑ jest znacznie mniejsza niż  wartość sprężu ekonomicznego 
πSek* (ze względu na minimum jednostkowego zużycia paliwa cj). 
Wpływa na to masa silnika. Jeżeli wartość Gp rośnie,  (bo rośnie 
jednostkowe zużycie paliwa cjp albo długotrwałość lotu tp) to wzrasta 
πSek*  ze względu na minimum G∑. I odwrotnie, wzrost masy jed-
nostkowej Gs  (poprzez wzrost przyjmowanych do projektowania 
wartości parametrów termogazodynamicznych) prowadzi do obni-
żenia πSopt* ze względu na minimum jednostkowej masy sumarycz-
nej G∑. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że krzywe G∑, mają 
stosunkowo płaski przebieg. Dlatego, nieznaczna zmiana G∑ od 
wartości minimalnej, np. o 1% powoduje stosunkowo dużą zmianę 
sprężu πS*w stosunku do wartości πSopt* (nawet o 20-30%). Masa 
jednostkowa  G∑ również zależy od wartości stopnia podziału stru-
mieni α. Minimum funkcji G∑=f(α) występuje przy optymalnej warto-
ści stopnia podziału strumienia αopt. Jednakże wartość ta przewyż-
sza wartości występujące w konstrukcjach  współczesnych silników 
dwuprzepływowych, stanowiących napęd samolotów wielozadanio-
wych [6,7]. Podsumowując należy stwierdzić, że minimalną wartość 
funkcji G∑ uzyskuje  się poprzez właściwy dobór przede wszystkim 
sprężu całkowitego silnika πS*. Ze względu na charakter przebiegu 
funkcji G∑=f(πS*,T3*,α,Ma,h) istnieje szeroki zakres   możliwych do 
wyboru wartości sprężu całkowitego silnika πS*. Stosowanie funkcji 
G∑ jako kryterium wyboru parametrów termogazodynamicznych i 
ustalania  „punktu obliczeniowego” dla silnika, rozszerza możliwości 
optymalizacji parametrów obiegu porównawczego silnika przepły-
wowego. 
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MASS SELECTION CRITERIA FOR 
MULTI-TASK AIRCRAFT LOW BY-

PASS ENGINE  

Abstract 

The presented model of the masses of the engine, 

and the fuel consumption model which are the functions 

of thermodynamic parameters were described in the 

article. In the paper specific total engine mass index 

was introduced. This index is equal to total engine-fuel 

mass divided by thrust in design point. Impact of the 

choice of the design point (Mach velocity and altitude 

H) on the total mass index of the engine and the fuel 

used up was presented for different airplane mission. 

The next problem is to find those thermodynamics pa-

rameters (compression ratio, turbine inlet total temper-

ature, bypass ratio) which give minimum of total mass 

of engine and consumed fuel for different airplane mis-

sions. A very important parameter that plays the part in 

fuel consumption is airplane flight time. For long-

lasting mission minimum of specific mass is occurs for 

compression ratio near his economic value (for specific 

fuel consumption). For short missions minimum of spe-

cific mass occurs for smaller compression ratio (near 

20-30), but greater than for those giving maximum spe-

cific thrust. A little change in minimum value of specific 

mass gives a big difference in compression ratio.  The 

most important conclusion is that the best thermody-

namics parameters from minimum mass criterion are 

less than for minimum specific fuel consumption. Spe-

cific total engine-fuel mass is a very important figure of 

merit for parameters optimization at the first step of 

aircraft engines design.  
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