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W książce przedstawiono w nowoczesnym ujęciu zagadnienia wymiany ciepła:  
podano analityczne i numeryczne metody rozwiązywania ustalonego i nieustalonego 
przewodzenia ciepła, przedstawiono próby teoretycznego ujęcia przejmowania  
ciepła i wyniki badań eksperymentalnych w tym zakresie oraz omówiono wymianę 
ciepła przez promieniowanie w ośrodku przezroczystym i w ośrodku emitującym  
i pochłaniającym promieniowanie. Podstawowe zagadnienia wymiany ciepła 
zilustrowano przykładami obliczeniowymi. Obecne wydanie uzupełniono dodatkowymi 
tabelami i wykresami.

Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów mechanicznych wyższych szkół 
technicznych oraz inżynierów rozwiązujących problem wymiany ciepła.

Prof. dr hab. inż. Stefan Wiśniewski (1923–1993) autor 17 monografii i podręczników, 
22 skryptów oraz ponad 60 publikacji naukowych z zakresu wymiany ciepła, 
termodynamiki technicznej, termodynamiki procesów nierównowagowych,  
pomiarów temperatury i wymiany ciepła w silnikach spalinowych.

Prof. dr hab. inż. Tomasz S. Wiśniewski jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie 
Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Jego zainteresowania naukowe dotyczą 
głównie wymiany ciepła i termografii w podczerwieni. Jest współautorem monografii 
o termicznym oporze kontaktowym i izolacjach cieplnych.
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Wydawca Karol Zawadzki

Książka, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im  
przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym.  
Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie  
zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty.
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