
 به نام خدا

 دانشکده مهندسی مکانیک

 عبدالهی دکتراستاد :                                2م ترمودینامیک سوفصل  پرسشها و مسائل

 پرسشها

 چرا سیکل کارنوی معکوس که در گنبد اشباع اجرا می شود مدل واقعی برای سیکل های تبرید نیست ؟ـ  1

***************** 

 د تراکمی ایده آل می تواند شامل برگشت ناپذیری های داخلی باشد ؟آیا سیکل تبریـ  2

***************** 

 چرا در سیکل تبرید تراکمی ایده آل به جای شیر انبساط ، از توربین تک آنتروپی استفاده نمی شود ؟ـ  3

***************** 

( پیشنهاد می شود به جای مبرد c15ه انجماد نیست ) به عنوان مثال هیچ وقت کمتر از نقط در تهویه مطبوع ، که در آن دمای مینیمم ـ  4

134a  از آب به عنوان سیال عامل استفاده شود . این پیشنهاد را چگونه ارزیابی می کنید ؟) تذکر : طراحی دستگاه تهویه ای با فشار پایین

 ممکن نیست (

***************** 

همین سوال را برای سیکل تبرید تراکمی ایده آل پاسخ دهید  چه کمیتی را نشان می دهد ؟ T-Sمعکوس سطح زیرمنحنی  در سیکل کارنوـ  5

 ؟

***************** 

 مسائل

تبدیل می  c30به عنوان سیال عامل استفاده می کند . مبرد در کندانسور از حالت بخار اشباع به مایع  134aـ سیکل تبدیل کارنو از مبرد  1

 ب:  ضریب عملکرد سیکل    ج : مقدار گرمای جذب شده از فضای سرد     T-Sاست . مطلوبست الف : نمودار  120kpaشود . فشار در اواپراتور 

 د : کار خالص ورودی 

***************** 

بنای سیکل تبرید تراکمی ایده آل کار می کند . حدود فشار به عنوان سیال عامل استفاده می کند این یخچال برم 134a ـ یخچالی از مبرد 2

 است . آهنگ جریان مبرد 0/7Mpaو  12/0بین 
s

kg
ب ـ آهنگ جذب گرما از فضای سرد و     S-Tمطلوبست : الف ـ نمودار   05/0

 قدرت داده شده به کمپرسور    ج ـ آهنگ دفع گرما         د ـ ضریب عملکرد 

***************** 

ـ یک سیستم تبرید با ظرفیت  3
min

300
kj   134بر مبنای سیکل تبرید تراکمی ایده آل کار می کند . سیال عامل در این سیستم مبردa 

ب ـ      T-Sدار متراکم می شود . مطلوبست الف ـ نمو 800Kpaوارد کمپرسور شده و تا  140Kpaاست  . مبرد به صورت بخار اشباع در فشار 

 کیفیت مبرد در انتهای فرآیند انبساط    ج ـ ضریب عملکرد        د ـ قدرت داده شده به کمپرسور

 باشد %55مسأله سه را طوری حل کنید که بازده  ایزونتروپیک کمپرسور  -4


