
 

 ترمودینامیک

 رشته: مهندسی معدن دوره کارشناسی

 نام استاد: مرضیه حسینی نسب

   دقیقه 15هر جلسه یک ساعت و 

  15تا  13و از  11صبح تا  09:30زمان و مدت برگزاری کالس: یکشنبه ها از ساعت 

 12تا  11زمان رفع اشکال: یکشنبه ها از ساعت 

 جلسه 32تعداد جلسات کالس: 

اط ترمودینامیک، مطالعه کار، انرژی و تغییراتی است که آنها در حاالت مختلف سیستم ایجاد می کنند. از دیدگاه وسیع تر، ترمودینامیک ارتب

تشریح می شود. تاکید این حاکم بر آنها  مباحث مختلف ترمودینامیکی و روابطدر این درس را بیان می کند.  ی یک سیستمخواص ماکروسکوپ

  .است ترمودینامیکدرس بر جنبه های مهندسی 

عملی نیز در این رابطه مثالهای آموزش داده شود و  یصنعت صورتبه مباحث ترمودینامیکی در طول درس سعی شده است بطور خالصه اکثر 

 ارائه خواهد شد.

مبنای قوانین ترمودینامیکی، مفاهیم کار، گرما، تعادل فازها، ماشین یا موتور حرارتی، سیکل کارنو انتظار می رود دانشجو با گذراندن این درس، 

با حوصله کتب ی شایان ذکر است که درک عمیق مطالب ترمودینامیکی مستلزم مطالعه . رفته باشدو فرآیندهای مختلف ترمودینامیکی را فرا گ

  می باشد.مرجع 

  ویدئو پرژکتور، تخته وایت برد، فیلم های کمک آموزشی وسایل آموزشی:

 انجام کوئیز بصورت هفته در میان از مباحث ارائه شده 

  در گروههای سججه نفره دمدت پاسججخ ویی به تمرین فقط یک هفته دادن تمرین به دانشجججویان و حل تمرین ها توسججط دانشجججو

 .باشد(می

 کتابهای درسی:

 .1394ویرایش چهارم، انتشارات دانش اه فردوسی مشهد،  ،یسید محمدرضا مدرس رضو ترجمه ؛فارسی هولمنرمودینامیک ت .1

 .2015، 8 ویرایش ،زمیشائیل بول و لیونس سنج ؛یمهندسترمودینامیک  .2

 .1370، جلد اول، چاپ اول، یخشنودنوشته محمد ؛ مهندسیترمودینامیک  .3



  .، ویرایش هشتمنو ون وایلزونتاگ، بورگناک  ؛اصول ترمودینامیک .4

 حوه ارزیابی دانشجو:ن

 1 نمره کوئیز 

 1 نمره حل تمرین 

 ۶  :4/12/1397نمره میان ترم دتاریخ امتحان میانترم) 

 12 نمره پایان ترم 

 رئوس مطالب تاریخ تشکیل کالس شماره جلسه

تعاریف مانند سیستم، معرفی کتابها و منابع درس، نحوه ارشیابی،  14/11/1397 2و 1

 .یند، تعادل ترمودینامیکیخاصیت، فرآدسیستم باز، بسته و منزوی(، 

معادله حالت عمومی گازها، تعریف گاز ایده آل و حقیقی، ضریب  21/11/1397 4و  3

 .تراکم پذیری

و حاالت  ینقطه بحران فیو تعر الیریمعادله واندوالس و و 28/11/1397 ۶و  5

 .متناظر

حجم ماده خالص،  فی: تعرریخواص ماده ساده تراکم پذ 5/12/1397 8و  7

 .عیتعادل فاز بخار و مامخصوص، 

و ارائه مثالهای عملی در  از جدول یابیدرون ت،یفیک فیتعر 12/12/1397 10و  9

 .رابطه با تعادالت فازی

مختلف حجم ثابت،  یندهایکار، کار در فرآ فیکار و گرما: تعر 19/12/1397 12و  11

 .کیتروپ یپل ندیفشار ثابت، دما ثابت و فرآ

 دهیگاز ا ژهیو یگرما ،یآنتالپ فی: تعرکینامیاول ترمود قانون . 2۶/12/1397 14و  13

 .در حجم و فشار ثابت ژهیو یآل، گرما

انرژی آزاد  ، انرژی داخلی وحجم کنترل یجرم برا یقانون بقا 18/1/1398 1۶و  15

 .گیپس

پمپ  ،یموتور حرارت ای نی: ماشکینامیدوم ترمود قانون 25/1/1398 18و  17

 ییکارا بیضر ،یبازده حرارت ایراندمان  ،یمنبع حرارت ،یحرارت

 .یپمپ حرارت یبرا

 تعطیل رسمی 1/2/1398 20و  19

-نیو کلو وسیکالس انیبه ب کینامیقانون دوم ترمود انیب 8/2/1398 22و  21

 .دو نیپالنک و اثبات معادل بودن ا

 ،یتروپآن فیتعر وس،ی، نامعادله کالس ریبرگشت پذ ندیفرآ 15/2/1398 24و  23

 .کامل یگازها ریبرگشت پذ کیاباتیآد ندیمحاسبات فرآ



 .داده شده یها نیکارنو، حل تمر کلیس 22/2/1398 2۶و  25

بخار، -بخار و مایع-مایع، جامد-جامد دیاگرامهای فازیدرجه آزادی،  29/2/1398 28و  27

 .معادله کالپیروناثبات 

 تعطیل رسمی 5/3/1398 30و  29

 داده شده به دانشجویانرفع اشکال و حل تمرین های  12/3/1398 32و  31

 


