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ترمودینامیکجلسات درس  لیتشک یجدول زمانبند  

شماره  مباحث

 جلسه

 کینامیو اصطالحات متداول در ترمود میمفاه

تعادل  چرخه، ند،یفرآ ت،ی(، خاصیباز، بسته و منزو ستمیس) ستمیمانند س فیتعار

  یکینامیترمود

 اول

 تغییر ییندهاافر ،خالص هدما ،ماد یها سمقیا ،ینامیکدترمو مصفر صلو ا ماد ر،فشا

 یرابطه با تعادالت فاز در یعمل یارائه مثالها ،تعادل فاز یک جزئی، خالص ادمو زفا

معادله  ،، درجه آزادی(بخار-عیبخار و ما-جامد ع،یما-جامد یفاز یاگرامهاید)

 رونیکالپ

 دوم

 سوم

  آل دهیگاز ا یها تعادل واکنش در مخلوط

معادله  ی،ریتراکم پذ  بیضر ،یقیآل و حق دهیگازها، گاز ا یمعادله حالت عموم

  و حاالت متناظر یبحراننقطه ، الیریوالس و ورواند

 چهارم

 پنجم

 یپل ندیفشار ثابت، دما ثابت و فرآ ،مختلف حجم ثابت یندهایگرما ، کار در فرآ، کار 

  کیتروپ

 ششم

در حجم و  ژهیو یگرما گاز ایده ال، ژهیو یگرما ،یآنتالپ ،کینامیقانون اول ترمود

 فشار ثابت 

 هفتم

 هشتم

  سبیگ آزاد یو انرژ یداخل یحجم کنترل، انرژ یجرم برا یقانون بقا

 

 نهم

، یمنبع حرارت ،یپمپ حرارت،  یموتور حرارت ای نیماش ،کینامیقانون دوم ترمود

  یپمپ حرارت یبراضریب کارایی ،  یبازده حرارت ایراندمان 

 دهم

 یازدهم

 وسیزکال انیببرابری دو  پالنک و  –کلوین  و وسیزکال انیببه  کینامیقانون دوم ترمود

 پالنک  - نیکلوو

 دوازدهم

 یماد مطلق یها سمقیا ،نورکا لصوا ،نورکا سمعکو چرخه ،نو رکا چرخه

  نو رکا تیارحر پمپو  لیخچا ژی،نرا کیفیت ،نورکا تیارحر رموتو،   ینامیکیدترمو

 سیزدهم



محاسبات  ،خالص ادمو پیونترا ،یآنتروپ، سیوزکال یبرانابر ،ریبرگشت پذ ندیفرآ

  پیونترا یشافزال، کام یگازها ریبرگشت پذ کیاباتیآد ندیفرآ

 چهاردهم

 پانزدهم

انیدانشجو یرفع اشکاالت درس  شانزدهم 

 

 

 


