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1. Một số khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái chất khí
1.1 Các vấn đề chung
1.2 Một khái niệm và định nghĩa
1.3 Thông số trạng thái
1.4 Phương trình trạng thái của vật chất ở thể khí
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2. Định luật nhiệt động 1 và các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng
2.1. Công
2.2 Nhiệt lượng
2.3 Định luật nhiệt động thứ nhất viết cho hệ kín
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3.2 Chu trình nhiệt động
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5.1 Quá trình lưu động
5.2 Quá trình tiết lưu

6. Không khí ẩm
6.1 Khái niệm cơ bản
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6.3 Quá trình bão hòa đoạn nhiệt và nhiệt độ nhiệt kế ướt
6.4 Đồ thị không khí ẩm
6.5 Các quá trình nhiệt động cơ bản
7. Quá trình nén khí và hơi
7.1 Khái niệm chung
7.2 Máy nén piston
8. Động cơ nhiệt (hơi nước, động cơ đốt trong, tuabin khí, động cơ phản lực)
8.1 Khái niệm chung
8.2 Chu trình cơ bản của thiết bị động lực hơi nước (Rankine cycle)
8.3 Chu trình cấp nhiệt đẳng tích
8.4 Chu trình cấp nhiệt đẳng áp
8.5 Chu trình tuabin khí cấp nhiệt đẳng áp
8.6 Chu trình động cơ phản lực
9. Máy lạnh và bơm nhiệt
9.1 Khái niệm
9.2 Chu trình thiết bị làm lạnh bằng hơi
9.3 Bơm nhiệt
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Tp.HCM, 2007
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