تکلیف سری سوم ترمودینامیک/ 2گروه دکتر سلیمپور و دکتر صداقت /تاریخ تحویل 11/1/17:درکالس حل تمرین
 -1یک موتور بنزینی  2/2لیتری چهارسیلندر و چهار زمانه بر اساس سیکل اتو با نسبت تراکم  11کار میکند .در
آغاز فرآیند تراکم ،هوا در فشار  111 kPaو دمای  01°Cقرار دارد و حداکثر فشار در سیکل  8 MPaاست .فرآیند
تراکم و انبساط به صورت پلیتروپیک با ثابت  n=1/3مدل شدهاند .با استفاده از گرمای ویژهی ثابت در دمای
 ،851Kمطلوب است؛
 دما در پایان فرآیند انبساط کار خالص خروجی و راندمان حرارتی فشار موثر متوسط سرعت موتور برای توان خالص خروجی 71kW مصرف سوخت ویژه  ، g/kWhکه به صورت نسبت جرم سوخت مصرف شده به کار خالص تولیدی تعریفمی شود .نسبت هوا به سوخت ،که مقدار هوا تقسیم بر مقدار سوخت ورودی است برابر  10میباشد.
 -2یک موتور احتراق تراکمی  4/5لیتری شش سیلندر و چهار زمانه براساس سیکل دیزل ایدهآل با نسبت تراکم
 17کار میکند .در آغاز فرآیند تراکم ،هوا در فشار  15 kPaو دمای  55°Cقرار دارد و سرعت موتور 2111rpm
است .موتور از سوخت دیزل سبک با ارزش گرمایی  ، 42511kJ/kgنسبت هوا به سوخت  24و راندمان احتراق
 18%استفاده میکند .با استفاده از گرمای ویژهی ثابت در دمای  ،851Kمطلوب است؛
 ماکزیمم دما در سیکل و نسبت جدایی ()cutoff ratio کار خالص خروجی در هر سیکل (دور) و راندمان حرارتی فشار موثر متوسط توان خالص خروجی مصرف سوخت ویژه  ، g/kWhکه به صورت نسبت جرم سوخت مصرف شده به کار خالص تولیدی تعریفمیشود.
 -3یک سیکل برایتون با بازیاب که از هوا به عنوان سیال عامل استفاده میکند ،نسبت فشار  7دارد .مینیمم و
ماکزیمم دمای سیکل  311 Kو  1151 Kاست .راندمان آیزنتروپیک کمپرسور  ،75%توربین  82%و راندمان بازیاب
را  05%فرض کنید .مطلوب است؛
 دمای هوا در خروج از توربین کار خالص خروجی راندمان حرارتی -4یک سیکل توربین-گاز با دو مرحله (طبقه) تراکم و دو مرحله انبساط را در نظر بگیرید .نسبت فشار در هر
مرحلهی کمپرسور و توربین  3است .هوا در دمای  311 Kوارد هر طبقهی کمپرسور و در دمای  1211 Kوارد هر
طبقهی توربین میشود .راندمان هر طبقهی کمپرسور را  81%و هر طبقهی توربین را  85%در نظر بگیرید .نسبت
کار برگشتی و راندمان حرارتی سیکل را برای دو حالت زیر تعیین کنید .از گرمای ویژهی متغیر استفاده کنید.
 از بازیاب استفاده نشده است، -از بازیاب با راندمان  75%استفاده شده است.

 -5یک هواپیمای توربوجت با سرعت  321m/sدر ارتفاع  1151mپرواز میکند .در این ارتفاع فشار هوا  32 kPaو
دمای آن  -32°Cاست .نسبت فشار داخل کمپرسور  12و دما در ورودی توربین  1411 Kاست .هوا با نرخ 01kg/s
وارد کمپرسور میشود و سوخت جت ارزش حرارتی  42711kJ/kgدارد .با فرض راندمان آیزنتروپیک کمپرسور
 ،81%توربین  85%و گرمای ویژهی ثابت برای هوا در دمای اتاق ،مطلوب است؛
 سرعت گازهای خروجی توان پیشرانش تولیدی نرخ مصرف سوخت -6یک سیکل برایتون ایدهآل با بازیاب را در نظر بگیرید .مطلوب است نسبت فشاری را که راندمان حرارتی سیکل
ماکزیمم میشود ،تعیین کنید .این مقدار را با نسبت فشاری که کار خالص سیکل را ماکزیمم میکند ،مقایسه کنید.
برای نسبت ماکزیمم به مینیمم دمای یکسان ،توضیح دهید چرا نسبت فشار ماکزیمم راندمان کمتر از نسبت فشار
ماکزیمم کار است.

