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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1.	förklara grundläggande begrepp inom termodynamik, strömningsmekanik och
värmeöverföring
2.	utföra dimensionsanalyser
3.	definiera ett system och identifiera systemets växelverkan med dess omgivning
4.	utföra beräkningar för grundläggande termodynamiska processer
5.	utföra beräkningar för grundläggande strömningstekniska problem
6.	använda förenklade lösningsmetoder inom värmeöverföring
7.	förklara kopplingen mellan energi och hållbar utveckling.

Kursens innehåll Kursen innefattar tre delar, termodynamik, strömningsmekanik och värmeöverföring
 
Inom termodynamik ingår energi och första huvudsatsen, termodynamiska systemegenskaper,
entalpi och värmekapacitet, ideal gas, energi och massbalanser, entropi och andra huvudsatsen
, temperaturskalor, grundläggande termodynamiska processer, Carnotcykeln, verkningsgrad,
luft, vattenblandningar och grundläggande problemformuleringar.
 
Inom strömningsmekanik ingår grundläggande ekvationssamband inom strömningslära
(kontinuitetsekvationen, Bernoullis ekvation, m.fl.), olika strömningstyper (laminär och
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turbulent strömning), rörströmning, mätmetoder, dimensionsanalys, interna och externa
flöden.
 
Inom värmeöverföring ingår principer för ledning, påtvingad konvektion, naturlig konvektion
och strålning. Empiriska och praktiska relationer för påtvingad konvektiv värmeöverföring,
analytiska lösningar av enkla grundläggande värmeöverföringsproblem samt mer
komplicerade fall där empiriska korrelationer används.

Undervisning Föreläsningar och övningar

Förkunskaper Grundläggande behörighet + Matematik 3c eller Matematik D, Fysik 2.

Examinationsform 0010 Skriftliga tentamen 13,5 hp, betyg A-F (lärandemål 1-7)
0020 Inlämningsuppgift i termodynamik 0,5 hp, betyg U, G (lärandemål 2, 3, 4)
0030 Inlämningsuppgift i strömningsmekanik 0,5 hp, betyg U, G (lärandemål 2, 3, 5)
0040 Inlämningsuppgift i värmeöverföring 0,5 hp, betyg U, G (lärandemål 2, 3, 6)

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skriftliga tentamina 13,5 hp Betyg: AF

0020   Inlämningsuppgift i termodynamik 0,5 hp Betyg: UG

0030   Inlämningsuppgift i strömningsmekanik 0,5 hp Betyg: UG

0040   Inlämningsuppgift i värmeöverföring 0,5 hp Betyg: UG


