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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 21/8/2016 Pazar ders başlangıcı’dır. Geç teslim edilen ödevler 30 

puan eksik değerlendirilecektir. 

1) Bir iklimlendirme sistemi, dış ortam sıcaklığı 32 °C iken, bir evin sıcaklığını 22 °C’de tutmak için 

kullanılmaktadır. Sistem çalışırken 3,8 kW güç çektiğine göre, sistemin evden birim zamanda 

çekebileceği en yüksek ısı miktarını hesaplayınız. 

2) Tropikal bölgelerde okyanus yüzeyine yakın tabaklardaki su güneşten aldığı enerjiyle yıl boyu ılık 

olur. Güneş ışınları üst tabakalarda yutulduğu için okyanusun daha derin tabakalarında su sıcaklığı 

göreceli olarak düşüktür. Bu sıcaklık farkından yararlanarak güç üretmek için bir santral yapımı 

tasarlanmaktadır. Santral yukarıdaki ılık sudan ısı alacak ve birkaç yüz metre aşağıdaki soğuk suya ısı 

verecektir.  

Su sıcaklıkları üst ve alt tabakalarda sırasıyla 24 °C ve 3 °C olduğuna göre, böyle bir santralin sahip 

olabileceği en yüksek ısıl verimi belirleyiniz. 

3) Bir adamın yazın her tarafı iyice yalıtılmış evine girdiği zaman sıcaklığın 35 °C olduğunu 

görmektedir. Klimayı çalıştırdıktan sonra evin sıcaklığı 30 dk içinde 20 °C olmaktadır. İklimlendirme 

sisteminin COP değeri 2,8 olduğuna göre, sistemin çektiği elektrik gücünü hesaplayınız. Evin içindeki 

tüm kütlenin 800 kg havaya eşdeğer olduğunu kabul ediniz. Hava için cv=0,72 kJ/kg.°C ve cp=1,00 

kJ/kg.°C alınız. 

4) Kapalı sistemde gerçekleşen ve iş akışkanı olarak 0,01 kg soğutucu akışkan 134a kullanılan bir 

Carnot çevriminin ısıl verimi %15’tir. Çevrime ısı verilmesi sırasında soğutucu akışkan 134a, 50 °C 

sıcaklıkta doymuş sıvıdan doymuş buhara dönüşmektedir. Bu makinanın bir çevrim için net işini 

hesaplayınız. 

5) Carnot çevrimine göre çalışan bir ısı makinası yüzde 75 ısıl verime sahiptir. Makinadan çevredeki 

15°C sıcaklıktaki bir göle atık enerji olarak 800 kJ/dakika ısı atılmaktadır. (a) Makinanın ürettiği gücü 

ve, (b) Kaynağın sıcaklığını belirleyiniz. 

 

 

 

 


