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  چكيده
كم ارزش و سازگاري با محيط زيست مورد توجه  انرژياستفاده از سيستم هاي تبريد جذبي به دليل مصرف امروزه 

با ارزش  انرژي كه نياز به كار محوري و در نتيجه مصرف خاصي قرار گرفته است . برخالف سيستم هاي تبريد تراكمي 
گرمايي مي باشد در اين سيستم ها بدون نياز انرژي   مورد نياز به صورت انرژيبااليي دارند در سيستم هاي تبريد جذبي 

خورشيدي يا گازهاي خروجي از موتورها استفاده مي شود .  ژي گرمايي دما پايين مثل انرژيالكتريسيته از انر انرژيبه 
تيابي به سيستم هاي تبريد جذبي با استفاده از اجكتور به منظور دس در سالهاي اخير سيستم هاي تبريد جذبي سه اثره و

 دبازده بيشتر مورد توجه محققين قرار گرفته است . در اين راستا تحليل و بررسي ترموديناميكي انواع سيستم هاي تبري
سيستم تبريد جذبي سه اثره با جريان موازي به همراه اجكتور و شبيه سازي آن با استفاده از نرم افزار  جذبي و باالخص

EES اي تبريد جذبي ( اثر تبريد و كارايي هترموديناميك به منظور افزايش عملكرد سيستم  از ديدگاه قوانين اول و دوم
اثره سيستم تبريد جذبي سه و با اجكتور صورت گرفته است . با مقايسه سيستم تبريد جذبي سه اثره جريان موازي  )

مالحظه مي شود كه اين سيستم ضريب عملكرد باالتري نسبت به سيستم هاي تبريد جذبي  بدون اجكتور جريان موازي
در اين مقاله مفاهيمي همچون اگزرژي و بازگشت ناپذيري در مورد اجزاء اين دارد . موازي بدون اجكتورجريان سه اثره 

در سيكل تبريد جذبي جهت  سيستم ها مورد بررسي قرارگرفته و همچنين هدف آن نحوه مناسب قرارگيري اجكتور
يش راندمان آن سيكل و نيز بررسي و تعيين شرايط كاري مناسب به منظور كاهش عوامل توليد بازگشت ناپذيري اافز

در متن مقاله تاثير افزودن اجكتور بر  سيستم و در نتيجه افزايش بازده قوانين اول و دوم ترموديناميك مي باشد .
در  ريب عملكرد و بازده اگزرژتيكي در سيستم تبريد جذبي سه اثره جريان موازيپارامترهاي مختلف از قبيل ض

حاكي از اين موضوع است كه با افزودن اجكتور مورد بررسي قرار گرفته است و نتايج  هاي با اجكتور و بدون اجكتورستلحا
% افزايش داد كه اين  10دود حتا در محل مناسب سيكل تبريد جذبي در شرايط كاري مختلف ميتوان ضريب عملكرد را 

خود موجب افزايش راندمان چيلرهاي جذبي با اجكتور نسبت به حالت بدون اجكتور آن مي شود . همچنين بكارگيري 
  ريستاليزاسيون در ابزوربر دارد .اجكتور تاثير بسزايي در كاهش پديده ك

  
  ، ضريب عملكردواژه هاي كليدي : سيستم تبريد جذبي ، انرژي ، سه اثره ، اجكتور 
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