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Termoakustiskais dzinējs
Termoakustiskais dzinējs ir iekārta ar kuras palīdzību iespējams pārvērst siltumu akustiskajā jaudā jeb
skaņas viļņos, kas ir viens no mehāniskās enerģijas veidiem. Tāpat kā daudzas citas siltuma mašīnas,
termoakustisku dzinēju var darbināt apgrieztā virzienā kā ledusskapi, ar skaņas palīdzību pārsūknējot
siltumu no aukstā rezervuāra uz silto. Augstas darba frekvences samazina siltumvadīšanas ietekmi un
neprasa darba tilpuma noslēgtību. Pretstatā daudziem citiem dzinēju veidiem, termoakustiskajam dzi-
nējam nav kustīgo daļu, atskaitot pašu darba šķidrumu.

Termoakustisko dzinēju efektivitāte tipiski ir zemāka nekā citiem dzinēju veidiem, taču tiem ir priekšrocī-
bas izgatavošanas un uzturēšanas izmaksu ziņā. Tas paver ceļus atjaunojamo enerģijas resursu izmanto-
šanai, piemēram, saules siltuma kolektoros vai nelietderīgā siltuma utilizācijā. Uzdevumā tiks apskatīta
akustiskās enerģijas radīšana modeļsistēmas ietvaros, ignorējot jautājumu par šīs enerģijas tālāko pār-
veidošanu vai izmantošanu citu iekārtu darbināšanai.

A daļa: Skaņas vilnis noslēgtā caurulē (3.7 punkti)
Apskatīsim siltumizolējošu cauruli ar garumu 𝐿 un šķērsgriezuma laukumu 𝑆. Caurules ass vērsta 𝑥
ass virzienā. Caurules gali ir novietoti punktos ar koordinātēm 𝑥 = 0 un 𝑥 = 𝐿. Caurule ir piepildīta
ar ideālu gāzi un ir noslēgta no abiem galiem. Termodinamiskā līdzsvara stāvoklī gāzes temperatūra ir
𝑇0, spiediens 𝑝0 un masas blīvums 𝜌0. Pieņem, ka gāzes kustība notiek tikai un vienīgi 𝑥 ass virzienā,
savukārt, gāzes īpašības ir pilnīgi viendabīgas 𝑦 un 𝑧 asu virzienos. Viskozitāte nav jāņem vērā.

Attēls 1

A.1 Skaņas stāvvilnī gāzes tilpuma elementi svārstās gar 𝑥 asi ar leņķisko frekvenci
𝜔. Šo svārstību amplitūda ir atkarīga no katra elementa līdzsvara koordinātes
𝑥 caurulē. Gāzes tilpuma elementu garenisko nobīdi no līdzsvara stāvokļa 𝑥
apraksta sakarība

𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑎 sin(𝑘𝑥) cos(𝜔𝑡) = 𝑢1(𝑥) cos(𝜔𝑡) , (1)

(ievēro, ka 𝑢 šeit apraksta gāzes tilpuma elementa nobīdi no līdzsvara stāvokļa)
kur 𝑎 ≪ 𝐿 ir pozitīva konstante, 𝑘 = 2𝜋/𝜆 ir viļņu skaitlis un 𝜆 ir viļņa garums.
Cik liels ir maksimālais iespējamais viļņa garums 𝜆max šajā sistēmā?
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Visā uzdevumā tiek apsakatīta šī viena svārstību moda ar 𝜆 = 𝜆𝑚𝑎𝑥.

Tagad apskatīsim plānu gāzes tilpuma elementu (paketi), kas miera stāvoklī iekļauj gāzi starp 𝑥 un 𝑥+Δ𝑥
(Δ𝑥 ≪ 𝐿). Paketei, svārstoties gar 𝑥 asi atbilstoši nobīdes viļņa sakarībai (dota A.1 daļā), mainās tās
tilpums un citas termodinamiskās īpašības.

Turpmākajās uzdevuma daļās pieņemsim, ka visas termodinamisko īpašību izmaiņas ir mazas salīdzinā-
jumā ar līdzsvara stāvokļa vērtībām.
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A.2 Paketes tilpums 𝑉 (𝑥, 𝑡) svārstās ap tās līdzsvara vērtību 𝑉0 = 𝑆Δ𝑥 un ir aprak-
stāma ar sakarību

𝑉 (𝑥, 𝑡) = 𝑉0 + 𝑉1(𝑥) cos(𝜔𝑡). (2)

Iegūsti izteiksmi lielumam 𝑉1(𝑥) , izmantojot lielumus 𝑉0, 𝑎, 𝑘 un 𝑥.
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A.3 Pilnais gāzes spiediens skaņas viļņa klātbūtnē ir tuvināti aprakstāms ar sekojošu
sakarību:

𝑝(𝑥, 𝑡) = 𝑝0 − 𝑝1(𝑥) cos(𝜔𝑡). (3)

Apskatot spēkus, kas darbojas uz gāzes paketi, aprēķini spiediena pulsāciju am-
plitūdu 𝑝1(𝑥) pirmās neizzūdošās kārtas tuvinājumā, izmantojot paketes koor-
dināti 𝑥, līdzsvara blīvumu 𝜌0, nobīdes amplitūdu 𝑎 un viļņa parametrus 𝑘 un
𝜔.
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Akustisko frekvenču diapazonā gāzes siltumvadītspēja ir neievērojami maza. Uzdevuma ietvaros pie-
ņemsim, ka gāzes paketes izplešas un saraujas strikti adiabātiski, saglabājot spēkā sakarību 𝑝𝑉 𝛾 = const,
kur 𝛾 ir gāzes adiabātiskā konstante.

A.4 Izmanto augstāk minēto izteiksmi un rezultātus no iepriekšējām uzdevuma da-
ļām, lai iegūtu izteiksmi skaņas viļņa ātrumam 𝑐 = 𝜔/𝑘 caurulē pirmās kārtas
tuvinājumā. Izsaki savu atbildi, izmantojot lielumus 𝑝0, 𝜌0, kā arī adiabātisko
konstanti 𝛾.
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A.5 Skaņas vilņa ietekmē gāze adiabātiski izplešas un saspiežas, kā rezultātā gāzes
temperatūra mainās atbilstoši sakarībai

𝑇 (𝑥, 𝑡) = 𝑇0 − 𝑇1(𝑥) cos(𝜔𝑡). (4)

Aprēķini temperatūras svārstību amplitūdu 𝑇1(𝑥), izmantojot lielumus 𝑇0, 𝛾, 𝑎,
𝑘 un 𝑥.
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A.6 Tikai šīs uzdevuma daļas ietvaros apskatīsim vāju siltuma apmaiņu starp cauruli
un gāzi. Tā ir tik maza, ka praktiski neietekmē skaņas stāvvilni, taču gāze un
caurule var apmainīties ar nelielu siltuma daudzumu. Gāzes silšanu viskozitātes
dēļ var neņemt vērā.
Katram punktam attēlā 2 (A un C caurules galos, B caurules centrā) nosaki vai
temperatūra pieaugs, samazināsies vai paliks tāda pati ilgstošā laika periodā.
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Attēls 2
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B daļa: Skaņas viļņa pastiprināšana caur siltumapmaiņu ar ārpusi (6.3 punkti)
Caurulē ir ievietots krāvums ar labi atdalītām plānāmplāksnītēm, kuras ir orientētas paralēli caurules asij
tā, lai netraucētu gareniskai gāzes plūsmai caurulē. Šī krāvuma centra koordināte ir 𝑥0 = 𝐿/4. Caurules
ass virzienā krāvums aizņem platumu ℓ ≪ 𝐿, bet piepilda visu šķērsgriezumu. Starp krāvuma kreiso
un labo malu tiek uzturēta nemainīga temperatūras starpība 𝜏 . Krāvuma kreisās malas (ar koordināti
𝑥𝐻 = 𝑥0 − ℓ/2) nemainīgu temperatūru uztur ārējais siltuma rezervuārs ar temperatūru 𝑇𝐻 = 𝑇0 + 𝜏/2,
savukārt labā mala (koordināte 𝑥𝐶 = 𝑥0 + ℓ/2) tiek turēta pie temperatūras 𝑇𝐶 = 𝑇0 − 𝜏/2.
Neliela siltumaplūsmaplāksnēs gareniskajā virzienā uztur tajās no koordinātes neatkarīgu temperatūras
gradientu no vienas krāvuma malas līdz otrai saskaņā ar sakarību 𝑇plāksne = 𝑇0 − 𝑥−𝑥0

ℓ 𝜏 .

Attēls 3. Sistēmas skice. (A) un (B) apzīmē attiecīgi karsto un auksto siltuma rezervuāru. (D)
apzīmē plākšņu krāvumu.

Lai analizētu efektus, ko rada siltumkontakts starp plāksnēm un gāzi caurulē, izdarīsim sekojošus pieņē-
mumus:

• Tāpat kā iepriekšējā uzdevuma daļā, visas izmaiņas sistēmas termodinamiskajos parametros ir ma-
zas, salīdzinot ar miera stāvokļa vērtībām.

• Sistēma darbojas stāvviļņu fundamentālajā modā ar visgarāko iespējamo viļņa garumu. Plākšņu
krāvuma klātbūtne stāvvilni ietekmē maz.

• Plākšņu krāvuma platums ir daudz mazāks nekā viļņa garums, ℓ ≪ 𝜆𝑚𝑎𝑥 un atrodas pietiekami tālu
gan no nobīdes, gan no spiediena mezglu punktiem tā, ka nobīdi 𝑢(𝑥, 𝑡) ≈ 𝑢(𝑥0, 𝑡) un spiedienu
𝑝(𝑥, 𝑡) ≈ 𝑝(𝑥0, 𝑡) var uzskatīt par viendabīgiem visa krāvuma garumā.

• Mēs neņemam vērā malas efektu, kas rodas plākšņu krāvuma galos, gāzes paketēm ieplūstot un
izplūstot starp plāksnēm.

• Temperatūras starpība starp plākšņu krāvuma malām (starp karsto un auksto rezervuāru) ir maza,
salīdzinot ar absolūto temperatūru 𝜏 ≪ 𝑇0.

• Plākšņu krāvuma, gāzes un un to iekļaujošās caurules siltumvadīšana ir neievērojami vāja. Vienīgie
vērā ņemamie siltuma apmaiņas mehānismi ir konvekcija gāzes kustības dēļ, kā arī siltumvadīšana
starp gāzi un plākšņu krāvumu.
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B.1 Apskatīsim specifiski gāzes paketi, kas atrodas krāvuma iekšpusē starp 𝑥0 = 𝐿/4
un 𝑥0 + Δ𝑥. Paketei kustoties starp plāksnēm krāvumā, lokālā plākšņu tempe-
ratūra, ar kuru ir kontaktā pakete, mainās pēc sekojošas sakarības

𝑇env(𝑡) = 𝑇0 − 𝑇st cos(𝜔𝑡). (5)

Izsaki 𝑇st , izmantojot lielumus 𝑎, 𝜏 un ℓ.
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B.2 Cik liela ir kritiskā temperatūras starpība 𝜏𝑐𝑟 virs kuras gāze spēs transportēt
siltumu no karstā rezervuāra uz auksto? Izsaki 𝜏𝑐𝑟, izmantojot lielumus 𝑇0, 𝛾, 𝑘
un ℓ.
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B.3 Iegūt vispārīgu tuvinātu izteiksmi mazā gāzes paketē ieplūstošā siltuma plūs-
mai 𝑑𝑄

𝑑𝑡 kā lineāru funkciju no paketes tilpuma un spiediena izmaiņu ātrumiem.
Izsaki atbildi, izmantojot tilpuma izmaiņas ātrumu 𝑑𝑉

𝑑𝑡 , spiediena izmaiņas ātru-
mu 𝑑𝑝

𝑑𝑡 , līdzsvara spiedienu 𝑝0 un tilpumu 𝑉0 paketē, kā arī adiabātisko konstan-
ti 𝛾. (Vari izmantot izteiksmi molārajai siltumietilpībai pie konstanta tilpuma
𝑐𝑣 = 𝑅

𝛾−1 , kur 𝑅 ir universālā gāzu konstante.)
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Ierobežotā siltuma plūsma starp gāzes paketi un plāksnēm rada fāžu nobīdi starp spiediena un tilpuma
svārstībām paketē. Turpmāk redzēsim kā tas rada darbu.

Pieņemsim, ka siltuma plūsma starp paketi un krāvumu ir proporcionāla temperatūru starpībai starp
paketi un krāvuma plāksnēm tai vietā, kur plāksnes un pakete saskaras, tuvināti to izsakot formā 𝑑𝑄

𝑑𝑡 =
−𝛽𝑉0(𝑇𝑠𝑡 − 𝑇1)𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡). Šeit 𝑇1 un 𝑇𝑠𝑡 ir temperatūru svārstību amplitūdas atbilstoši gāzes paketei un tai
blakus esošajām plāksnēm attiecīgi no uzdevuma daļām A.5 un B.1, kā arī 𝛽 > 0 ir konstante. Pieņem-
sim, ka pie dotajām dzinēja darba frekvencēm, gāzes temperatūras izmaiņa siltuma plūsmas rezultātā ir
neievērojami maza, salīdzinot ar 𝑇1 un 𝑇𝑠𝑡.

B.4 Lai aprēķinātu paveikto darbu, apskatīsim kustīgās gāzes paketes tilpuma iz-
maiņu, kas rodas siltumapmaiņas ar krāvumu rezultātā. Pieņemsim, ka spie-
diens un tilpums paketei, kustoties plākšņu krāvumā, ir izsakāms formā

𝑝 = 𝑝0 + 𝑝𝑎 sin(𝜔𝑡) − 𝑝𝑏 cos(𝜔𝑡),
𝑉 = 𝑉0 + 𝑉𝑎 sin(𝜔𝑡) + 𝑉𝑏 cos(𝜔𝑡). (6)

Zinot 𝑝𝑎 un 𝑝𝑏, nosaki koeficientus 𝑉𝑎un 𝑉𝑏. Izsaki atbildi, izmantojot lielumus
𝑝𝑎, 𝑝𝑏, 𝑝0, 𝑉0, 𝛾, 𝜏 , 𝜏cr, 𝛽, 𝜔, 𝑎 un ℓ.
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B.5 Iegūsti tuvinātu izteiksmi akustiskajam darbam uz tilpuma vienību 𝑤, ko padara
gāzes pakete vienā pilnā ciklā. Nointegrē 𝑤 pa visu krāvuma tilpumu, lai atras-
tu pilno darbu 𝑊tot, ko pastrādā gāze viena cikla laikā. Izsaki 𝑊tot, izmantojot
lielumus 𝛾, 𝜏 , 𝜏𝑐𝑟, 𝛽, 𝜔, 𝑎, 𝑘 un 𝑆.
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B.6 Iegūsti tuvinātu izteiksmi siltuma daudzumam𝑄tot , kas tiek pārvietots no apga-
bala pa kreisi no plaknes 𝑥 = 𝑥0 uz apgabalu pa labi viena perioda laikā. Izsaki
savu atbildi, izmantojot lielumus 𝜏, 𝜏𝑐𝑟, 𝛽, 𝜔, 𝑎, 𝑆, ℓ. (Padoms: vari izmantot for-
mulu 𝑗 = 𝑄 𝑑𝑢

𝑑𝑡 siltuma plūsmai, ko rada konvekcija).
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B.7 Nosaki termoakustiskā dzinēja lietderības koeficientu 𝜂. Lietderības koeficients
tiek definēts kā pastrādātā akustiskā darba attiecība pret siltuma daudzumu,
kas saņemts no karstā rezervuāra. Izsaki savu atbildi, izmantojot temperatūru
starpību starp karsto un auksto rezervuāru 𝜏 , kritisko temperatūru starpību 𝜏𝑐𝑟
un Karno cikla lietderības koeficientu 𝜂𝑐 = 1 − 𝑇𝐶/𝑇𝐻 .
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