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اسم المادة

الثرمودينمك

مقرر الفصل

الثرموداينمك

اهداف المادة

تعلم الطالب مفاهيم الديناميكا الحرارية والتعرف على القوانين

واالنظمة التي يهتم بها علم الثرموداينمك
التفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

الحرارة والثرموداينميك دسميرخضروآمنةاحمد/جامعةبغداد 8791
الثرمودينامكس /فرنسيس وستون ترجمة د.طاهرالشربتي
ود.رضاجرجيس
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مفاهيم اساسية،الكيان،حدود الكيان
النظام المعزول والمفتوح والمغلق
الدورة العكسية والالعكسية
معادالت الحالةللغاز لمثالي
معادالت الحالة للغازالحقيقي ،معادالت
فاندرفالز
معادالت الحالة لكيانات اخرى،عازلة
،اغشية رقيقة

امتحان شهري
نظريات رياضية،مشتقات جزيئية
متطابقات،خواص وحاالت الكيان
شروط دالة الحالة ،دالة المسار
اطوار المادة النقية،السطح البياني لمادة
نقية حقيقية
النقطة الثالثية ،معادالت كاليبيرون
وتطبيقاتها
قوانين الديناميك الحرارية،تجارب
القانون االول
تطبيقا القانون االول ونتائجه

امتحان شهري+العطلة الربيعية
االنثالبي،التمدد لحر ،التمدد الحقيقي
للغاز ،الشغل المنجز للعمليات
النسبة بين ، Cp,Cvالقانون الصفري
القانون الثاني(كالسيس -كلفن)
المقياس الديناميكي لحراري المطلق
،دورنة كارنو،الصفرالمطلق
ربط القانون االول والثاني وتطبيقهما
على غاز مثالي
االنتروبي،حساب التغير في
االنتروبي،مبدأ ازدياد االنتروبي
العالقة بين االنتروبي ودرجة الحرارة

امتحان شهري
التفريغ وقياسه،درجة لحرارة الواطئة
النظرية الحركية للغازات
توزيع سرعة الجزيئات،الظواهر
االنتقالية

المادة العملية

المالحظات
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توقيع االستاذ

احصاء ماكسويل -بولتزمان ،بوز-
انشتاين
احصاء فيرمي -ديراك
مراجعة وحل اسئلة

امتحان شهري
توقيع العميد

