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 ש"ש 1: תרגול,  (שעה וחצי נטו ברציפות) ש"ש 2 :הרצאה ;ז"נ  2.5 :היקף הקורס
 2מתמטיקה , 1תרמודינמיקה  :דרישות קדם

 
   :מטרות הקורס

 

 .ומרחיב את התמונה התרמודינמית 1קורס המשך לתרמודינמיקה 
, פיזיקה, כימיה, העוסק בתחומים רחבים למדי הקשורים להנדסהמקצוע תרמודינמיקה היא 

הכימית לתעשייה מאד חשובים  מיםתחוהקורס ידון ב.  ביולוגיה ואפילו גם למדעי הכלכלה והחברה
מורכבת משתי מילים המביעים את השינויים " תרמודינמיקה"המילה .  ים מדעייםולמחקרהמודרנית 
 ואפשריאנרגיות הקשורות בתהליכים אלה הומדידות הבנת .  של תהליכים כימיים ופיזיקליים באנרגיה

שיקולים תרמודינמיים הכרחיים , כמו כן.  המוצר ליצירתשליטה על התגובה וליעילות טובה יותר 
   .ומערכות אלקטרוכימיות ,מנועים, י מכונות שונות"ע ,כדוגמה, ליצירת אנרגיה יעילה

 
 :פיהביבליוגר

 

 :ספרות כללית
 תרמודינמיקה כימית ספר ב כל(Chemical Thermodynamics)  או בעקרונות תרמודינמיקה

 .(Principles of Chemical Engineering Thermodynamics) בהנדסה כימית
  הפרקים הרלוונטיים מתוך כל ספר בכימיה פיזיקלית(Physical Chemistry) 

 :ספרות ספציפית
1. Smith J.M., Van Ness H.C. and Abbott M.M. Introduction to Chemical Engineering 

Thermodynamics, 7th
 Edition, McGraw-Hill Publishing, 2005.  

2. Atkins P.W. and de Paula J., Atkins' Physical Chemistry, 8
th

 Edition, Oxford University 

Press, 2006. 
 

 :הרכב הציון
 

 :הבאים פריטיםהסופי בקורס יהיה שקלול של ההציון 
 (10%בערך ) בתירגול תרגילי הגשה 
 (אם הציון בבוחן הוא גבוה מהציון במבחן הסופי 30%בערך )מצע מגן אוחן ב 
 (60%בערך ) מבחן סופי: 

 מורכב מכל החומר שהועבר בסמסטר המבחן
 (גם ראו מטה)  איכות ההשתתפות: 

חדות בשיעור ומחוץ החיובית לעליית רמת השיעור בשאלות או תשובות תרומתכם 
התנהגות לא הולמת בשיעור עלולה , רצויים-ובהחלט לא, במקרים חמורים.  לשיעור

 ."נא להתנהג בהתאם"אז , להוריד את ציון הסופי
 

 :הורדת חומר לימוד
 

הודעה תשלח לכם כאשר המצגות .  שיפורסםלהרצאות מתוך אתר הקורס  ניתן להוריד את השקופיות
 .להביא תדפיס שקופיות של הנושא הרלוונטי לכל הרצאה ץ וחשוב מאדמומל.  יהיו מוכנות

 
 

 :שירות במילואים
 

אנא לא לדאוג .  הם ברכה ותודה על הגנת המדינהבמילואים תבוא עלי יםשמשרת אלהכל , ראשית
בבקשה .  אנו נבוא לקראתכם ונעזור לכם לחזור ללימודים; לעניין הבחנים הניתנים בתקופת השירות

עותק של המכתב ל את "דרך דוא אלילפני יציאתכם למילואים ונא להעביר ת /מתרגללהודיע לי ול
 .ושוב תודה לכם וברוך שובכם.  המציין את תאריכי השירות
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 :כללי התנהגות בשיעורים
 

 נוכחות 
כפי שמחקרים רבים , על מנת שתוכלו להצליח ולהפיק את המקסימום במסגרת הלימודים בשנקר

, וכחות בהרצאות פרונטליות ובשיעורי תירגול היא הכרחית כדי לרכוש את הידע המועברנ, הראו
של הקורס כאשר " הטעם"נוכחות בהרצאות מעניקה את , במיוחד.  והיא מאפשרת הצלחה בקורס

, בצורה פורמלית" חובה"למרות שנוכחות היא לא , לפיכך.  קריאת החומר בלבד לא מספקת
 .בלבד" קריאת החומר"ולא להסתמך על , וכחים בהרצאות ובתירגוליםלטובתכם עליכם להיות נ

 

 זמן התחלת השיעור: 
, בזמן בדיוקה תתחיל כל הרצאהחל מהשיעור השני , על מנת שלא יהיו הפרעות לכולנו מאיחורים

אנא תבואו לפני הזמן .  לא יתאפשר לסטודנטים המאחרים להיכנס לכיתה, ולטובת הנוכחים
אז אנא תדאגו לכוון את שעונכם לזמן .  כדי שתהיו מוכנים מההתחלה, לפתוח מחברות, לשיעור

 .המדוייק
 

 שאלות בכיתה 
.  להצביע בשקטאת השאלות אלא " לצעוק"אשמח לקבל ולענות על שאלות בכיתה ובבקשה לא 

אבל אשמח מאד לעשות כן מיד , לפעמים לא יהיה די זמן לענות על כל השאלות באמצע ההרצאה
 .אחרי תום ההרצאה ואחרי כן במשרדי

 

 שיחות פרטיות בעת השיעור 
בעת שהמרצה מנסה להעביר את החומר מפריע לכולם  –" קצר"אפילו לזמן  –שיחות בין סטודנטים 

 .רצויה הזאת-אנא הימנעו מהפעילות הלא, לכן.  וגם לסטודנטים המשוחחים ,למרצה, לסטודנטים –
 

 שימוש בטלפונים ניידים 
אני לא רוצה , בקיצור  .אפילו לשליחת או קבלת מיסרונים, כל שימוש בטלפון הוא כמובן אסור

 .אלא להכניס אותו עמוק בתוך תיקיכם לפני השיעור, לראות אתכם נוגעים בטלפון בעת השיעור
 

 יציאה מהכיתה בעת השיעור 
אם למישהו יש .  היציאה מפריעה לשיעור ולכן אני מבקש מכם לא לצאת אלא אם באמת יש צורך

 .בעיה אז אנא תיידעו אותי בהקדם
 

 סיום ההרצאה 
נא לא לקפל את החפצים שלכם לפני תום ההרצאה מכיוון שהפעולה הזאת מרעישה ומפריעה לסיום 

אז לא   .קצת יותר ולפעמיםלפעמים קצת פחות , א"ז, רך כשעה וחציכל הרצאה תיע.  ההרצאה
 ".להיבהל"

 
 . אני מאחל הצלחה רבה לכולכם

 
 ,בברכת שנה טובה

 

 צבי          
 

 צבי קורן' פרופ
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 :סילבוס -נושאי הלימוד 
 

 (ייתכנו שינויים בסילבוס לפי הצורך)  
  

 המשך מהסמסטר הקודם – (Heat Capacity)נושאי קיבול חום 
 

 אידיאלי-אנתלפית של גז לא-תפשטות איזוה – Thomson)-(Jouleתומסון -אול'תופעת ג
 

 י נגזרות חלקיות"ע מבוא מתמטי לתיאור התופעה
 (חזרה)דיפרנציאל שלם לפי נגזרות חלקיות   
 הנגזרת חלקית חדש" יצירת":  נגזרות חלקיות דומות  
 (חזרה)נגזרת חלקית שנייה   
 בדיקה לדיפרנציאל שלם  
 כלל ההיפוך  
 כלל השרשרת  
 (Euler)כלל המחזור של אוילר   

 כמה דוגמאות: יישום של הכללים המתמטיים האלה

 , תומסון-אול'מקדם ג
 קירור בתהליך וטמפרטורת ההיפוך/חימום  

 תומסון-אול'מתקן ג
 ניתוח תרמודינמי של התהליך

 , של המקדםמדידות 
 האיזותרמימקדם 

 אנתלפיות-עקומות איזו
 קירור/דיאגרמות אזורי חימום

 (Linde)מקרר לינד  –ניזול גזים 
 

 אנטרופיה
 

 י גורם אינטגרציה"שלם ע-יצירת דיפרנציאל שלם מדיפרנציאל לא: מבוא לאנטרופיה
 כהגדרת הדיפרנציאל באנטרופיה (Clausius)משוואת קלאוסיוס 

 הפיך-השינויים במערכת ובסביבה לתהליך הפיך וללאשינוי אנטרופיה ביקום לפי 
 (Clausius)שוויון של קלאוסיוס -אי

 המדד לתהליך ספונטני לפי אנטרופיה
 החוק השני בתרמודינמיקה בהתאם לחוק הראשון

 הפיך שינוי האנטרופיה לתהליך פיזיקלי
   שינוי האנטרופיה לתגובה כימית

 החוק הראשון לפי אנטרופיה
 לחץ/טרופיה לחומר טהור כפונקציה של השינויים בטמפרטורה ובנפחשינוי האנ  
 שינוי האנטרופיה לתהליך עירבוב שני גזים אידיאליים    
 הפיך-שינוי האנטרופיה לתהליך פיזיקלי בלתי    
 דוגמא: אנטרופיה ומעבר חום    

 בעזרת אנטרופיההוכחות מתמטיות 

 , ביטוי עבור מקדם לחץ פנימי  

 T, תומסון האיזותרמי-אול'עבור מקדם גביטוי   
 

 מכונות חום
 

 "מכונת חום"היבטים כלליים של 
 הגדרה  
 לחוק השני בתרמודינמיקה (Kelvin)חוק קלווין   
 של כל מכונת חום( ניצולת)יעילות   
 הגדרה    
 פיתוח לפי היחס בין החום הנפלט והחום הנקלט    

 (Carnot)מכונת ומחזור קרנו 
 השלבים  
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 דיאגרמה סכימטית של המכונה
 PVדיאגרמת 
 עבודת נטו

 פיתוח היעילות לפי היחס בין שתי הטמפרטורות המוחלטות 
 (Clausius)פיתוח היעילות לפי היחס בין שתי הטמפרטורות בעזרת משוואת קלאוסיוס 

 TSדיאגרמת 
 חום נטו

 PVשל היעילות לפי דיאגרמת " גיאומטריה"ה
 וקרנותרגילי יעילות 

   
 מקררים ומזגנים 

 התהליכים  
 מקרר או משאבת חום של קרנו  
 מקדמי ביצוע    
 הוכחות שמכונת קרנו היא מכונת החום היעילה ביותר  
 אין מכונת חום אחרת שחום הנצרך הוא פחות ממכונת קרנו    
 אין מכונת חום אחרת שמבצעת יותר עבודה ממכונת קרנו    

 קרנו חיבור של שתי מכונות
 היעילות 

 מכונות מורכבות המתפקדות עם יותר משתי טמפרטורות
 דוגמאות  

 מנועי שריפה פנימית –מכונות חום ממשיים 
 Ottoמנוע דלק של   
 פעימות 4     

 PVדיאגרמת     
 של המנוע" אוויר"מודל     
 היעילות לפי משתנים שונים      
 (Diesel)מנוע דיזל   
 פעימות 4    
 PVדיאגרמת     
 של המנוע" אוויר"מודל     
 היעילות לפי משתנים שונים      
     
 אנטרופיה מוחלטת –וק השלישי בתרמודינמיקה חה
 

 של גביש טהור באפס המוחלטהמתאפסת אנטרופיה מוחלטת 
 :לחומר של התכונות הבאות ומשמעותיהן' לפי טמפמות רדיאג

 CP, קיבול חום

 CP/T, 'היחס בין קיבול חום וטמפ
 S, האנטרופיה

 האפשרות לקביעת האנטרופיה המוחלטת של כל חומר
 עבור שינוי האנטרופיה של תגובה" קירכהופית"משוואה 

     
 (Helmholtz)והלמהולץ  (Gibbs)אנרגיות חופשיות של גיבס 

 
 הגדרות
 הבין שינוי באנרגיה החופשית של הלמהולץ ועבודה הפיכ בתנאי איזותרמי הקשר

חוץ  ועבודה הפיכה גיבסהקשר בתנאי איזותרמי ואיזוברי בין שינוי באנרגיה החופשית של 
 דחיסה/מהתפשטות

 .שינוי האנרגיה חופשית של גיבס לתהליך בלתי הפיך
 המדד לתהליך ספונטני לפי גיבס

 הקשר בין המדדים לספונטניות לפי אנטרופיה ולפי גיבס
 'מדד הספונטניות לפי גיבס כתלות בטמפ
 נגזרות חלקיות של האנרגיות החופשיות

 שינוי איזותרמי באנרגיית גיבס לחומר טהור
 למוצק או נוזל  
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 לגז אידיאלי
 לגזים ממשיים  
 אידיאלי-לגז לא עבור אנרגיית גיבס (Lewis)ביטוי לואיס     
 (fugacity)תכונת הפוגסיות       
 (activity)תכונת הפעילות       

 , מקדם הפעילות      
 ולחץ מסויימים' חישוב מקדם הפעילות והפוגסיות לגז בטמפ      

 שינוי אנרגיית גיבס הסטנדרטי לתגובה
 סטנדרטיים-שינוי אנרגיית גיבס לתגובה בתנאים לא

 מישקל תרמודינמי-קבוע שיווי" יצירת"  
 לשינוי אנרגיית גיבס לתגובה" קירכהופית"משוואה 

 באנטרופיהלפי שינוי   
 לפי שינוי באנתלפיה  

 שינוי אנרגיית גיבס לתהליך פיזיקלי והשלכותיו
מישקל -של שיווי (Le Chatelier)שטלייה -להפרעה לפי לה (Clapeyron)משוואת קלפירון 

 פיזיקלי 
 דיאגרמת פאזות ומשוואת קלפירון   

 יקלי עם אדיםמישקל פיז-לשיווי (Clausius-Clapeyron)קלפירון -משוואת קלאוסיוס
 הפוטנציאל הכימי

 לחומר טהור  
 לתערובת  
 

 מישקל-קבוע שיווי
 

 המישקל התרמודינמי-קבוע שיווי
 סוגים שונים של קועים

 Kf, לפי הפוגסיות  
 KP, לפי הלחץ החלקי

 KX, מולי-לפי השבר
 KC, לפי הריכוזים

 דוגמאות
 מישקל-לקבוע שיווי" קירכהופית"משוואה 

 
 (לפי הצורך)נושאים אחרים 

   


