
Konu: SIKIşTIRILABİLiRLiK ÇARPANI
Soru: 10 MPa- basınç ve 300 K sıcai<lıktaki T9o" sabit basınç altında hacmi Yo80 artanakadarısıtılıyor' Mükemmel (ideal) gaz denklemini ve sıkıştınlabiiirılt çu.pu'nr-ı.rıL** ,o,durumdaki sıcaklığ hesaplayıruz.
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https://www.huseyingunerhan.com/termo1/termo1.html sayfasında veri-

len “Termodinamik I” dersine ait tüm ders notlarının bazı bölümleri yukarıda 
verilen kitaplardan ve/veya ilgili sunumlarından yararlanılarak veya ilham 

alınarak hazırlanmıştır. 
 

 
“Termodinamik 1” derslerine ait bilgi notları; Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina 

Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin GÜNERHAN 

tarafından çeşitli kaynaklardan da yararlanılarak ve emek ve zaman harcanarak hazırlanmış 

özgün bir eserdir. İzin alınmadan çoğaltılması ve kullanılması telif hakları gereği yasaktır.  

 
(Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Kanun Numarası: 5846, Kabul Tarihi: 5/12/1951, 

Yayımlandığı Resmi Gazete: 13/12/1951 Sayı: 7981,  Yayımlandığı Düstur: Tertip 3 Cilt 33 

Sayfa 49). 


