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Ödev yapılırken uyulması gereken kurallar 

Ödev elle yazılacaktır. Hesaplama kademeleri anlaşılır şekilde çözüme yansıtılmalıdır. Çizim yoluyla çözüm 

gerektiren sorularda milimetrik kağıda elle çizim ve bu çizimin üzerinde gösterim şeklinde çözüm yapılmalıdır. 

Kapak sayfası mutlaka eklenmelidir. Kapak sayfası tamamen bilgisayarda hazırlanmalı ve öğrenci tarafından daha 

sonra elle bir ekleme yapılmamalıdır. Soruların çözümünden önce elle yazılmış olan soruların da çözüme eklenmiş 

olması gerekmektedir. Teslim tarihi 4/8/2016 Perşembe saat 16:45’tir. Geç teslim edilen ödevler 30 puan eksik 

değerlendirilecektir. 

1) Bir piston silindir düzeneği başlangıçta 3,5 MPa basınçta 7,4 °C aşırı kızdırılmış 0,35 kg buhar 

içermektedir. Daha sonra buhar çevreye ısı kaybetmekte ve piston, doymuş sıvı su seviyeside bulunan 

durduruculara çarparak durmaktadır. Soğuma, silindir 200°C’de su içerene dek devam etmektedir. (a) 

Son basıncı ve eğer karışım halindeyse buharın kuruluk derecesini, (b) Sınır işini, (c) Piston durduruculara 

çarpana dek olan ısı transferini, (d) Toplam ısı transferini hesaplayınız. 

2) Bir piston-silindir düzeneğindeki 1 MPa ve 200 °C’de bulunan bir kilogram karbondioksit n=1,2 politropik 

işlemi uygulanarak 3 MPa basınca sıkışıtırılmıştır. Sıkışıtırlabilirlik faktörünü kullanarak son durumdaki 

sıcaklığı hesaplayınız. 

3) Sürtünmesiz bir piston-silindir düzeneğinde başlangıçta 100 kPa basınçta 0,15 m³ hava bulunmaktadır. 

Bu durumdayken, doğrusal bir yay pistona doknmakta, fakat herhangi bir kuvvet uygulamamaktadır. 

Daha sonra hava ısıtılmakta, piston yukarı hareket etmekte, son halde hacim 0,45 m³, basınç 800 kPa 

olmaktadır, (a) Hava tarafından yapılan toplam işi, (b) Yaya karşı yapılan işi hesaplayınız. Ayrıca hal 

değişimini P-v diyagramında gösteriniz. 

4) Yumurta 5,5 cm çapında bir küre olarak ele alınabilir. Sıcaklığı 8°C olan bir yumurta 97 °C’deki suyun 

içine atılmaktadır. Yumurtaya ait =1020 kg/m³ ve cp=3,32 kJ/kg.°C’dir. yumurtanın sıcaklığının 80°C’ye 

çıkması için ne kadar ısı transfer edilmesi gerektiğini hesaplayınız. 

5) 4m x 6m x 6m boyutlarında bir odada kalan öğrenci, bir yaz sabahında odasından çıkarken, akşam daha 

serin olur umuduyla 150 W’lık vantilatörünü açık bırakır. Odasının tüm pencere ve kapıları kapalıdır. 

Duvardan ve camlardan ısı geçişi olmadığını kabul ederek öğrenci 10 saat sonra döndüğünde oda 

sıcaklığının ne olacağını tahmin ediniz. Öğrenci sabah odadan çıkarken oda basıncı 100 kPa, sıcaklığı ise 

15 °C’dir. Oda sıcaklığında sabit özgül ısı değerleri alınız. 

6) Kapalı iyi yalıtılmış bir piston-silindir düzeneğinde başlangıç sıcaklığı -5 °C olan 0,8 kg 

R-134a doymuş sıvı halde bulunmaktadır. Yanda gösterilen düzenekte bulunan 

elektrik direncine 10V ve 2 A’lik akım uygulanmaktadır. Soğutucu akışkanın doymuş 

buhar haline gelmesi için gereken süreyi ve son durumdaki sıcaklığı hesaplayınız. 

7) Bir otomobil lastiğindeki basınç, lastik içindeki havanın sıcaklığına bağlıdır. Hava 

sıcaklığı 25 °C iken, basınç göstergesi 210 kPa değerini göstermektedir. Lastiğin hacmi 

0,025 m³olduğuna göre, hava sıcaklığı 50 °C’ye yükseldiğinde basıncın ne olacağını hesaplayınız. Ayrıca 

bu sıcaklıkta, basıncı ilk değerine getirmek için ne kadar havanın dışarı atılması gerektiğini bulunuz. 

Atmodfer basıncını 100 kPa olarak kabul ediniz. 

8) 150 K sıcaklığındaki azotun özgül hacmi 0,041884 m³/kg’dır. Azotun basıncını (a) mükemmel gaz 

denklemi (b) Van der Waals denklemini kullanarak hesaplayınız.  

9) Basit bir barometre bir binanın yüksekliğini ölçmek için kullanılabilir. Bir binanın zemininde ve çatısında 

sırasıyla 675 ve 695 mmHg değerleri okunuyorsa, binanın yüksekliğini hesaplayınız. Ortalama hava ve 

civa yoğunluklarını sırası ile 1,18 kg/m³ ve 13600 kg/m³ alınız. 

10) Bir gaz P=aV+b bağıntısı uyarınca genişlerken basıncı 100 kPa’dan 700 kPa’a değişmektedir. Burada a=5 

psia/ft³ olup, b bir sabittir. Gazın başlangıçtaki hacmi 7 ft³ olduğuna göre, hal değişimi sırasında yapılan 

işi BTU cinsinden hesaplayınız. 

 


