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UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP 2019/2020 

UNIVERSITAS TIDAR 

PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK  MESIN 

 

MATA KULIAH : TERMO TEKNIK 

SIFAT  : OPEN A4 (satu lembar) 

WAKTU   : 100 MENIT 

KELAS  : A, B, dan C 

TANGGAL  : 2 April 2020 

DOSEN  : Arif Rahman Saleh, ST., MT 

Petunjuk Mengerjakan Soal: 

Soal di baca sampai selesai dengan seksama dan dikerjakan dari yang paling mudah terlebih 

dahulu. (kerjakan soal hingga total bobot nya 100%) 

1. Jelaskan perbedaan antara energi dan eksergi. (bobot 5%) 

2. Jelaskan proses exergy transfer dan exergy destruction serta tuliskan persamaan nya (bobot 

10%) 

3. Gambarkan dan jelaskan tahapan pada siklus Otto dan Diesel disertai dengan diagram T-S 

dan P-v nya. (bobot 10%) 

4. Gambarkan dan jelaskan tahapan pada siklus Bryton dan Jet Propulsion Cycle disertai 

dengan diagram T-S dan P-v nya (bobot 10%) 

5. Sebuah siklus diesel ideal dengan udara sebagai fluida kerja memiliki rasio kompresi 20 dan 

cut off ratio 3. Pada saat awal langkah kompresi, fluida kerja memuliki tekanan 10 bar, 

temperatur 30oC dan volume 100 m3. Dengan menggunakan asumsi air standard tentukanlah 

(a) temperature dan tekanan udara pada saat akhir proses, (b) Nett work output dan efisiensi 

thermal, dan (c) mean effective pressure. (bobot 30%) 

6. Sebuah pembangkit listrik menggunakan turbin gas sebagai sumber energi mekanisnya. 

Pembangkit tersebut diasumsikan bekerja pada siklus Bryton ideal dengan rasio tekanan 10. 

Temperature udara masuk kompresor 70oC dan temperature masuk turbin 1100oC. 

menggunakan asumsi air standard tentukan (a) temperature gas keluar dari kompresor dan 

turbin, (b) back work ratio, (c) efisiensi thermal (bobot 30%) 

7. Dengan menggunakan data hasil perhitungan dari soal no 9, diasumsikan efisiensi 

kompresor 85% dan efisiensi turbin 90%, tentukanlah (a) back work ratio, (b) efisiensi 

thermal, (c) temperature keluar turbin (bobot 20%)  

 

–Selamat Mengerjakan– 

“Keberuntungan itu hebat, tapi sebagian dari kehidupan adalah kerja keras” 


