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Ciclo do motor de automóveis: quatro tempos
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Admissão da mistura: 10 tempo

Abertura da válvula de admissão: enquanto o
volume aumenta, a pressão fica praticamente constante (A        B);
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Compressão da mistura: 20 tempo

Enquanto o volume diminui, a pressão e a temperatura aumentam (B        C);
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Explosão da mistura: 30 tempo

O volume fica praticamente constante, e 
ocorre um grande aumento da temperatura e da pressão (C        D); enquanto o volume aumenta, a pressão e a temperatura diminuem (D        E);
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Escape dos gases: 40 tempo

Abertura da válvula de escape: o volume permanece o mesmo e a pressão diminui
 (E          B); enquanto o volume diminui a pressão fica praticamente constante (B         A).
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Ciclo do motor de 4 tempos (Otto)

B       C : Compressão adiabática

C       D : Aquecida a mistura a volume constante (centelha)

D       E : Expansão adiabática

E        B : Descarga
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Ciclo da geladeira
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Congelador
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o freon troca calor com o interior da geladeira a pressão e temperatura constantes, expandindo-se a medida que se vaporiza (calor latente de vaporização)(1       2);
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compressor

devido à rapidez com que ocorre a compressão, esta pode ser considerada adiabática. A temperatura e a pressão se elevam. Como não há trocas de calor (Q=0), o trabalho realizado pelo compressor é equivalente à variação de energia interna da substância (2        3);
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radiador

inicialmente ocorre uma diminuição de temperatura à pressão constante (3      4) seguida de uma diminuição isobárica e isotérmica do volume, condensação (4        5). O calor trocado corresponde ao calor de esfriamento e ao calor de condensação;




válvula descompressora

esta descompressão pode ser considerada adiabática devido à rapidez com que ocorre. A pressão diminui e o volume aumenta. (5         1)
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Ciclo – Usina elétrica a vapor
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Caldeira

a água se vaporiza à pressão constante, aumentando seu volume – transformação isobárica (A           B);
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turbina

o vapor se expande realizando trabalho. Não há trocas de calor – expansão adiabática (B          C);
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condensador

o vapor passa para o estado líquido, trocando calor com o meio e diminuindo o volume à pressão constante (C         D);
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bomba

a bomba, ao comprimir a água, aumenta sua pressão até que esta se iguale à pressão do interior da caldeira. Pelo fato de a água ser praticamente incompressível, podemos considerar este processo isométrico (D         A).
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Máquina térmica					Geladeira
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Fluído operante: água					Fluído operante: freon


Motor de dois tempos


file_52.png

file_53.wmf


file_54.png

file_55.wmf
























file_56.jpg

file_57.wmf
















