Termodinamik I
Ders Notu

Akış işi nedir?
Kapalı sistemlerin aksine, kontrol hacimleri sınırları boyunca kütle akışıyla ilişkilidir. Bu
nedenle, kütleyi kontrol hacminin içine veya dışına itmek için belirli bir miktar işin gerekli
olduğu açıktır. Bu akış işi veya akış enerjisi olarak bilinir. Bu iş, bir kontrol hacmi boyunca
kararlı akışı sürdürmek için gereklidir.
Akış işiyle ilgili bir ilişki elde etmek için, bir giriş ve bir çıkışa sahip bir kontrol hacmini ve
girişte hacmi V olan bir akışkan elemanını ele alalım. Bu akışkan elemanının yanındaki akışkan
hayali bir piston görevi görür ve bu piston akışkan elemanını kontrol hacmine doğru iter.
Akışkan basıncı P ve girişteki akışkan elemanın enine kesit alanı A ise, sanal piston tarafından
akışkan elemanına uygulanan kuvvet şekil ile verildiği gibi olur:

Tüm akışkan elemanını kontrol hacmine itmek için, bu kuvvet bir L uzaklığı boyunca hareket
etmelidir. Dolayısıyla akışkan elemanını sınır boyunca itmek için yapılan iş (yani akış işi)
aşağıda verildiği gibi yazılabilir:

Wakış  FL  PAL  PV (J)
Böylece sıvının birim kütlesi başına akış işi ise aşağıda verildiği gibi yazılabilir:

w akış  Pv  P /  (J / kg)
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