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آشنایی دانشجویان با کاربردهاي ترمودینامیک

اهداف رفتاري:

مراجع



مفهوم سیكلهاي ترمودینامیكی ایده آل و واقعی را توضیح دهد



انواع سیكلهاي ترمودینامیكی نیروگاههاي گازي را تحلیل کند



سیكلهاي ترمودینامیكی نیروگاههاي بخاري را تحلیل کند



سیكلهاي یخچال را بررسی نماید



روابط بین خواص ترمودینامیكی را توضیح دهد



معادالت و روابط ترمودینامیكی حاکم بر مخلوطهاي گازي را توضیح دهد



مخلوط بخار و هوا و اصول فرآیندهاي تهویه مطبوع را تحلیل کند



فرآیند احتراق را توضیح داده و بتواند احتراق تئوري و نظري و انتالپی احتراق را بررسی کند

1- Thermodynamics: An Engineering Approach, by Yunus Cengel, Michael Boles
(ویرایش سوم کتاب فوق را تهیه نمائید).
براي مطالعه بیشتر ،کتب زیر پیشنهاد می شود:

ارزشیابی

2- Fundamentals of Thermodynamics, by Claus Borgnakke, Richard E. Sonntag,
)(Van Wylne
3- Fundamentals of Engineering Thermodynamics, by Michael J. Moran,
Howard N. Shapiro
فعالیت و حضور در کالس  1نمره
کوئیز و تكلیف  2نمره
آزمون میان ترم  8نمره
آزمون پایان ترم  9نمره

ساعت كالس

یكشنبه ( 08:30-10:30کالس )101
سه شنبه  13:00-15:00هفته هاي فرد (کالس )102

ساعات مراجعه براي
رفع اشکال

شنبه  12:30-10:30و دوشنبه 08:30-10:30

امتحان پایانی

 1396/10/17ساعت 17:00-14:00

رئوس مطالب



اصول اولیه تحلیل سیكلهاي قدرت ،سیكل کارنو ،فرضیات هواي استاندارد ،سیكل اتو ،سیكل
دیزل



سیكل برایتون



سیكل برایتون با اینترکولر ،ري هیت و بازیاب ،آشنایی با سیكل پیشرانش جت



سیكل بخار کارنو ،سیكل رنكین ،تحلیل انرژي سیكل رنكین



افزایش بازده سیكل رنكین ،تولید همزمان



تحلیل انرژي سیكل یخچال و پمپ حرارتی



روابط بین خواص ترمودینامیكی ،روابط ماکسول



معادله کالپیرون ،تغییرات انرژي داخلی ،انتالپی ،انتروپی و گرماهاي ویژه ،ضریب ژول-تامسون



اجزاء یک مخلوط گازي ،خواص مخلوطهاي گازي



هواي خشک و هواي اتمسفریک ،رطوبت نسبی و مخصوص ،نقطه شبنم ،فرآیند اشباع آدیاباتیک



سایكرومتریک چارت ،فرآیندهاي تهویه مطبوع



آشنایی با سوخت ها و احتراق



احتراق واقعی و نظري



انتالپی تشكیل ،انتالپی احتراق ،تحلیل قانون اول براي فرایندهاي احتراقی

آزمون میان ترم :تا انتهاي فصل "سیکل هاي تبرید" كه تاریخ آن متعاقباً اعالم می گردد.
آزمون پایان ترم :درصورتیکه نمرات آزمون میان ترم قابل قبول باشد ،از مابقی مطالب و در غیر اینصورت از كل مطالب ارائه
شده خواهد بود.
کوئیز و تكلیف :از تکالیف تعیین شده در انتهاي هر فصل یک سؤال تحت عنوان كوئیز طرح خواهد شد.
3

فعالیت و حضور در کالس :طبق آئین نامه آموزشی غیبت بیش از  16جلسات كالسی منجر به حذف دانشجو خواهد شد .نمره
كامل این آیتم به دانشجویانی تعلق می گیرد كه تمام جلسات را در كالس در حاضر بوده اند.

