
Rankine Çeı'rimi
iş akışkaıııııın çeyrinıde dönüşüııılü olarak bul-ıarlaştırıldığı r,e 1,oğuşturulduğu bulıarlı güç çevriıııIeri
kapsamında, ideal Raııkine çer,riıni. hiçbir içten tersiırıırezliğin olınadığı aşağıda verileıı döı't hal

deği ş iıııiıı deıı ol uşı-ır.

] -2 Ponıpada izaııtı'opik sıkıştırıııa (Sıı pompa\/a

2-3 Kazaııda sabit basıIlçta ısı giı'iŞi (Su kazaııa 2

kazaııdaıı 3 lıaliııde ltızgııı bulraı'oiarak çıkaı')
3-4 Tüı'bin de izaııtı'opik genişleıııe
4-1 Yoğııştuı'ucuda sabit basıııcta ısı atıiırıası.
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Soru: iş akışkanı su buharı olan ideal Rankine çevrimi ile Carnot çevriminin net güçleri ve ısıl
verimleii hesaplanacak ve karşılaştırılacaktır. Her iki durumda da iş akışkanı türbine 5 MPa basınçta

doymuş buhai olarak girmekte olup, yoğuşturucu basıncı 50 kPa değerindedir. Rankine çevriminde
yoğuşfurucuçıkış hali doymuş sıvr; Carnot çevriminde kazan giriş hali doymuş sıvrdır. Her iki çevrimi
T-s diyagram ında çiziniz.
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