الجامعة التقنية الهسطى

الكلية التقنية الهندسية – بغداد

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكيف
المـرحلـة االولى

النظام السنهي
33أسبهع

عدد

الساعات

االسبهعية

مفـردات مـادة
الديناميك الحراري 1-

النظري

3

العملي

2

المجمهع

5

عدد الهحدات
8

الجـزء النظـري والعملي

الهــدف مـن المـادة

حؼرَف انطانب بانذَُايُك انحرارٌ يٍ خالل دراست انُظى انحرارَت يٍ حُث حفاػالث انطالت يغ يحُطها
انًباشر .و لُاش االخخالفاث فٍ انخصائص انًُاسبت يٍ كم يٍ انُظاو وانًُاطك انًحُطت به وانخطبُماث فٍ
انًداالث انهُذسُت
مفــردات المــادة
األسبـهع
يمذيه – انكخب انًمررة – انىحذاث .حؼارَف يهًت – انمىة – انضغظ – انًُظىيت  .انضغظ
1
واَىاػه.
درخت انحرارة :وحذاحها – ححىَالحها – طرق لُاسها – انماَىٌ انصفرٌ  .حؼرَف انطالت – أشكال
2
انطالت :انكايُت  ،انحركُت ،انحرارَت –انشغم –انمذرة-شغم االَيُا -يخطظ انضغظ .انطالت
انذاخهُت-األَثانبٍ
انماَىٌ االول نهذَُايُك انحرارٌ.
3
يؼادنت انطالت نهًُظىياث :انًفخىحت ،انًغهمت – حطبُماث .
4
انغاز انًثانٍ – لاَىٌ بىَم – لاَىٌ شارل – يؼادنت انحانت .
5
انحرارة انُىػُت بثبىث انضغظ – انحرارة انُىػُت بثبىث انحدى  .اخراءاث االَظًت انًغهمت –
6
ثابج انحدى – ثابج انضغظ.
ثابج درخت حرارة االدَباحٍ.
7
االخراء انبىنُخروبٍ.
8
اخراءاث انًُظىياث انًفخىحت.
9
انبخار – أشكال انًادة ػُذ حغُُر طىرها – رسى حغُر طىر انًادة ػهً يخطظ انضغظ-انحدى .
11
كير اندفاف – خظ انيائم – خظ انبخار – انبخار انرطب .
11
حياباث انبخار – خذول انبخار .
12
انبخار انًحًص – خذول انبخار انًحًص .
13
اخراءاث انبخار وحيمُطها ػهً يخطظ انضغظ – انحدى .
14
انماَىٌ انثاٍَ نذَُايُك حرارٌ – انًاكُت انحرارَت – انًضخت انحرارَت.
15
دورة كارَىث – دورة كارَىث انًؼكىست .
16
االخراء االَؼكاسٍ – االخراء انالاٍَؼكاسٍ .
17
َص انماَىٌ انثاٍَ نذَُايُك حرارٌ – يخباَُت كهُىش .
18
األَخروبٍ – حيا األَخروبٍ نهغازاث – يخطظ . T-S
19
حيا األَخروبٍ نألبخرة .
21
حيا األَخروبٍ نهًُظىيت ويحُطها .
21
انكفاءة االدَباحُت .
22
دوراث انهىاء انمُاسُت – دورة أوحى.
23
1

دورة دَسل – دورة دَىل .
24
دوراث انبخار – دورة راَكٍ انبيُطت .
25
دورة راَكٍ يغ ححًُص .
26
انخؼذَالث انًضافت ػهً دورة كارَىث انًؼكىست نخحىَهها انً دورة اَضغاط انبخار – دورة
27
اَضغاط انبخار انًثانُت واسماطها ػهً يخطظ انضغظ-انًحخىي انحرارٌ
دورة اَضغاط انبخار انفؼهُت
28
االحخراق :يؼادالث االحخراق انؼايت ,يىازَت يؼادالث االحخراق
29
انخحهُم انحدًٍ وانىزٍَ نُىاحح االحخراق
31
الجزء العملي
األسبـهع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14

مفــردات المــادة
انخؼرف ػهً اَىاع اخهسة انمُاش نهضغظ انًيخخذيت فٍ انخبرَذ – اَىاع اخهسة لُاش سرػت
انهىاء واسخخذاياحها.
اَىاع انًحارَر
لُاش سرػت انهىاء
يؼاَرة انًسدوج انحرارٌ
حدربت خىل.
حدربت بىَم.
لُاش انحرارة انُىػُت
لاَىٌ انخًذد
حيا انحرارة انكايُت نهخبخر
انًضخت انحرارَت
حيا َيبت خفاف انبخار
حيا يمذار انخحًُص
اداء دورة انخثهُح االَضغاطُت
دورة انخثهُح انحمُمُت

2

