
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Características 

 Toma uma abordagem concisa, simples e acolhedora para estudantes 

que minimiza o uso da matemática complexa 

 Fornece material ideal para uma termodinâmica curso de um semestre 

 Limita a interpolação manual das tabelas termodinâmicas e permite que 

os leitores para expandir as tabelas com auxílio de computador 

disponibilizados na Internet 

 Introduz o volume de controle como o sistema mais geral, e massa de 

controle como um caso especial, tornando-se mais fácil compreender a 

primeira lei da termodinâmica 

 Unifica o tratamento de conservação de energia, a criação de entropia, e 

a destruição de disponibilidade, utilizando uma equação de equilíbrio para 

cada um deles 

 Usa diagramas lógicos para ajudar os leitores a entender os passos 

lógicos usados na resolução de problemas de termodinâmica 

 Inclui conjuntos extensos fim-de-capítulo de problemas e mais de 100 

ilustrações 

Manual de Soluções e figuras eletrônicas disponíveis mediante qualificação 

adoção curso. 

 

Resumo 

Engenheiros aspirantes precisam de um texto que prepará-los para usar 

termodinâmica na prática profissional. Instrutores Termodinâmica precisa de 

um livro-texto conciso escrito por um de um semestre do curso de graduação, 

um texto que renuncia a desordem e desnecessários detalhes, mas envolve os 

fatos e métodos essenciais. Termodinâmica para Engenheiros, segunda 

edição continua a encher ambas essas necessidades. Com especial atenção 

para o processo de aprendizagem, o autor desenvolveu um guia exclusivo, 

prático para termodinâmica clássica. Sua abordagem é notavelmente coesa. 

Por exemplo, ele desenvolve o mesmo exemplo, através de sua apresentação 

da primeira lei e ambas as formas da segunda lei entropia e energia. Ele 

também unifica seus tratamentos de conservação de energia, a criação de 

entropia, e a destruição de disponibilidade usando a equação de equilíbrio para 

cada um, ressaltando, assim, a semelhança entre as leis e permitindo mais fácil 

compreensão e utilização. 



Esta segunda edição inclui um novo capítulo sobre as relações de 

propriedades termodinâmicas e dá atualizado, problema expandido define em 

cada capítulo. Acessível, prático, e coesa, o texto constrói uma base sólida 

para estudos de engenharia avançada e prática. Ele expõe os alunos à "grande 

figura" da termodinâmica, e sua apresentação simplificada permite vislumbres 

de conceitos e métodos importantes raramente oferecidos por textos a este 

nível. 

O que há de novo nesta edição: 

 Conjuntos de problemas atualizados e ampliados 

 Novo capítulo sobre as relações de propriedades termodinâmicas 

 Capítulo actualize a transferência de calor 

 Figuras eletrônicas disponíveis na adoção curso de qualificação 

 Poemas de fim de capítulo, para resumir os princípios de engenharia 
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