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 به نام خدا

 دانشکده مهندسی مکانیک

 عبدالهی دکتر(                             استاد : مسائل)    2ترمودینامیک  اولتمرینهای فصل 

 یک سیکل استاندارد هوا، با گرماهای ویژه متغیر، از چهار فرآیند زیر تشکیل شده است:  -1

  kpa 011ا فشار ت c 22°و  kpa  111تراکم تک آنتروپی از حالت  1-2

  k 1011جذب گرما در فرآیند تک حجم در دمای  2-3

 kpa 111انبساط تک آنتروپی تا  3-4

 دفع گرما تا حالت اولیه در فشار ثابت.  4-1

 را برای این سیکل نشان دهید. T-Sو p-v  )الف( نمودارهای

 )ب( کار خالص خروجی را برای جرم واحد بیابید. 

 بیابید. )ج( بازده گرمایی را 

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

تراکم می مبه صورت تک آنتروپی  c 22°و  kpa 59هوا از حالت اولیه  2-1است. در فرآیند  0،  نسبت تراکم اتودر یک سیکل  -2

 )ب( فشار و دما در انتهای p-vگرما در حجم ثابت به هوا داده می شود مطلوبست )الف( نمودار  kj/kg 291، 3-2شود. در فرآیند 

 فرآیند جذب گرما، )ج( کار خالص خروجی، )د( بازده گرمایی، )ه( فشار میانگین موثر در سیکل. 

 )هوا یک گاز ایده آل با گرماهای ویژه متغیر است(. 

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

 c°و  kpa 59یط است. هوا، که به عنوان سیال عامل است، در شروع فرآیند تراکم در شرا 21یک موتور دیزل دارای نسبت تراکم  -3

)ب( بازده گرمایی، )ج( فشار میانگین موثر  p-vاست. مطلوبست )الف( نمودار  k 2211قرار دارد. ماکزیمم دمای مجاز در سیکل  21

 )هوا یک گاز ایده آل با گرماهای ویژه ثابت است(. 
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است. در شروع فرآیند تراکم، هوا در  2/2ع ، و نسبت انقطا12،  دارای نسبت تراکم L 3یک موتور دیزل چهار سیلندر، به حجم  -4

)هوا یک گاز ایده آل با گرماهای  rpm 1911)ب( قدرت موتور در دور  p-vاست. مطلوبست الف( نمودار  kpa 52و c 22°شرایط 

 ویژه ثابت است(. 

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

است.  kpa121، و c 22°م تک دما، هوا در شرایط در یک سیکل اریکسون، هوا به عنوان سیال عامل است. در شروع فرآیند تراک -9

kgدر این فرآیند
kj

  :روی می دهد. مطلوبست k 1211گرما دفع می شود. انتقال گرما به هوا در دمای  191

 یکل:، )ب( ماکزیمم فشار در سیکل، )ج( کار خالص خروجی برای جرم واحد هوا،)د( بازده گرمایی سT-S)الف( نمودار 

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

است دماهای مینیمم و ماکزیمم در  0به عنوان سیال عامل استفاده می کند، دارای نسبت فشار یک سیکل ساده برایتون، که از هوا  -6

 درصد است مطلوبست:  02درصد و برای توربین  29یاباتیک کمپرسور دهستند بازده آ k1161و  k 311سیکل 

یده آل با گرمای هوا گاز ا )، )ب( دماهای هوا و خروجی توربین، )ج( کار خالص خروجی )د( بازده گرمایی،T-S)الف( نمودار 

 ویژه متغیر است.(

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

 3یک سیکل گازی ایده آل دارای دو مرحله تراکم و دو مرحله انبساط است. نسبت فشار در هر یک از طبقات کمپرسور و توربین  -2

وارد هر یک از طبقات توربین می شود بازده هر یک از  k 1211وارد هر یک از طبقات کمپرسور، و با دمای   k311ا دمای است. هوا ب

 و ب( نسبت پس کار )ج( بازده گرمایی سیکل.  T-Sاست. مطلوبست )الف( نمودار %09و  %01طبقات کمپرسور و توربین به ترتیب 

 قسمت ج را در دو حالت زیر حل کنید. 

(I از بازیاب  ) .استفاده نشود 

(II از بازیاب با کارایی )درصد استفاده شود.  29 

***************** 
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 به نام خدا

 دانشکده مهندسی مکانیک

 دکتر عبداللهی(                             استاد : تشریحی)    2ترمودینامیک  اولتمرینهای فصل 

 چه کمیتهایی را نشان می دهد؟ T-Sو  p-vدر نمودار مساحت محصور میان منحنی های سیکل  -1

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

 اختالف میان فرض های استاندارد هوا و فرض های استاندارد هوای سرد چیست؟ -2

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

 چیست؟ (MEP)فشار میانگین موثر  -3

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

 چیست؟  (CI)ال تراکمی و اشتع (SI)اختالف بین موتورهای اشتعال جرقه ای  -4

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

 با افزایش نسبت تراکم موتور، یا نسبت گرماهای ویژه سیال عامل، بازده گرمایی سیکل اتو چه تغییری می کند؟  -9

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

 تفاوت سیکل دیزل با سیکل اتو چیست؟  -6

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

 و کارنو را که بین حدود دمایی یکسان کار می کنند با هم مقایسه کنید.  بازده گرمایی سیکل های دیزل، اریکسون -2

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

 چهار فرآیند سیکل برایتون را نام ببرید؟  -0

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

 یروگاه توربین و کمپرسور در نیروگاه گازی بر کمیت های زیر چیست؟ الف( نسبت پس کار ب( بازده گرمایی نکارایی تاثیر عدم  -5

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

در نیروگاه های گازی، قدرت و بازده گرمایی آن را با تزریق بخار میان نقطه احتراق و توربین افزایش می دهند علت را توضیح  -11

 دهید؟ 

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


