ENE2031 Termodynamikk og varmelære - 2015-2016
Emnekode:
ENE2031
Emnenavn:
Termodynamikk og varmelære
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Vår
Språk:
Norsk, alternativt engelsk
Anbefalt forkunnskap:
REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk eller REA1141 Matematikk 1
Forventet læringsutbytte:
Kunnskap:
Studenten skal kunne gjøre rede for:
- termodynamikkens 1. og 2 lov og hvordan disse påvirker oss
- hvordan gasslovene virker
- hvordan fuktig luftdiagrammet kan benyttes.
- hvordan varmeoverføring i mellom gass, væske og faste stoffer foregår og betyr
Ferdigheter:
Studenten skal få ferdigheter til å:
- beregne blandinger av luftmengder av forskjellig mengde og kvalitet
- beregne en dampprosess med dampturbin i et steg
- beregne for eksempel nødvendig skorsteinshøyde gitt en forbrenningsmengde
- beregne kretsprosesser for stempelmaskiner
- beregne varmeoverføring i forskjellige stoffer
- beregne temperaturer og mengder ved forskjellige luftblandinger
Generell kompetanse:
- Ha en oppfatning om hva virkningsgrader er og kan forholde seg til disse.
- Vite forskjell på energi og effekt,
- Kan delta i diskusjoner på et elementært nivå angående energi og varme i prosesser og komfortvarme
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Emnets temaer:
Grunnleggende termodynamikk
Varmeoverføring
Fuktig luft
Vanndampens termodynamikk
Dampprosesser
Forbrenning og rensing
Kulde- og varmepumpeprosesser
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Pedagogiske metoder (fritekst):
Enkelte tema undervises på engelsk
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 5 timer
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
En intern sensor.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016.
Tillatte hjelpemidler:
Obligatoriske arbeidskrav:
To obligatoriske innleveringer som må være godkjent.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig kobling:
Alemayehu Gebremedhin
Emneansvarlig:
Dosent Magnar Eikerol og Professor Alemayehu Gebremedhin
Læremidler:
Oppgis ved semesterstart.
Klar for publisering:
Ja
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