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ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

1. Όηαλ ην αέξην ππνβάιιεηαη ζε κηα ζεηξά δηεξγαζηώλ ή ζε κηα θπθιηθή κεηαβνιή, ηόηε είλαη 

ρξήζηκν λα θαηαζθεπαζηεί έλαο πίνακας ζην νπνίν ζα ζπκπιεξώζνπκε ηηο ηηκέο ησλ 

θαηαζηαηηθώλ κεηαβιεηώλ πνπ δίλνληαη από ηελ εθθώλεζε , θαζώο θαη ηηο ηηκέο ησλ 

θαηαζηαηηθώλ κεηαβιεηώλ πνπ ππνινγίδνπκε κε ηελ ρξήζε ηεο θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο θαη 

ησλ λόκσλ ησλ κεηαβνιώλ ησλ αεξίσλ. 

Όιεο ηηο κεηαβνιέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ άζθεζε ηηο παξηζηάλνπκε ζε άμνλεο p - V 

2. O ππνινγηζκόο ηνπ έργοσ ζε κηα κεηαβνιή γίλεηαη:

● Αλ είλαη γλσζηή ε κεηαβνιή , κέζσ ηνπ  ηύπνπ ηνπ έξγνπ πνπ ηζρύεη γη’ απηή. 

● Αλ ε κεηαβνιή είλαη ηπραία , από ην εκβαδό πνπ πεξηθιείεηαη κεηαμύ ηεο γξαθηθήο 

παξάζηαζεο ηεο κεηαβνιήο ζε άμνλεο p-V θαη ηνπ άμνλα ησλ όγθσλ. 

ΠΡΟΟΥΗ: ηηο εθηνλώζεηο ηα έξγα ζεηηθά, ελώ ζηηο ζπκπηέζεηο ηα έξγα είλαη αξλεηηθά. 

Ο ππνινγηζκόο ηνπ έξγνπ ζε κηα θπθιηθή κεηαβνιή γίλεηαη: 

● Με άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο έξγσλ αλ νη κεηαβνιέο είλαη γλσζηέο. 

● Από ην εκβαδό πνπ πεξηθιείεηαη από ηελ θπθιηθή κεηαβνιή ζε δηάγξακκα p-V αλ είλαη 

γλσζηό ην γεσκεηξηθό ζρήκα. 

ΠΡΟΟΥΗ: Σν έξγν πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ κεηάβαζε ελόο αεξίνπ από κηα αξρηθή ζε κηα 

ηειηθή θαηάζηαζε δελ εμαξηάηαη κόλν από ηηο θαηαζηάζεηο αιιά θαη από ηελ δηεξγαζία πνπ 

αθνινπζνύκε γηα ηελ κεηάβαζε απηή. 

3. Εσωτερική ενέργεια.  

● Γηα έλα κνλναηνκηθό αέξην ηνπ νπνίνπ ηα κόξηα εθηεινύλ κόλν κεηαθνξηθή θίλεζε δίλεηαη 

από ηε ζρέζε : 

● Είλαη θαηαζηαηηθό κέγεζνο θαη ε κεηαβνιή ηεο δεν εξαρτάται από ηελ δηαδξνκή πνπ 

αθνινπζνύκε γηα λα πάκε από ηελ αξρηθή  θαηάζηαζε ζηελ ηειηθή θαηάζηαζε αιιά κόλν 

από ηελ αξρηθή θαη ηελ ηειηθή θαηάζηαζε δειαδή κόλν από ηελ αξρηθή θαη ηελ ηειηθή 

ζεξκνθξαζία. 

● Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο κεηαβνιήο ηεο εζσηεξηθήο ελέξγεηαο θαη γηα νπνηαδήπνηε 

κεηαβνιή ρξεζηκνπνηνύκε ηε ζρέζε:   ΔU  = n Cv ΔΣ 

Εηδηθά γηα ηα κνλναηνκηθά αέξηα ε ζρέζε γίλεηαη:     

● ε κηα θπθιηθή κεηαβνιή , ε κεηαβνιή ηεο εζσηεξηθήο ελέξγεηαο είλαη ίζε κε κεδέλ,  

ΔUολ=0 

● Αλ ζε κηα δηεξγαζία πνπ απνηειείηαη από δηαδνρηθέο αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο ην ζύζηεκα 

έρεη αξρηθή θαη ηειηθή θαηάζηαζε πάλσ ζηελ ίδηα ηζόζεξκε ηόηε ε κεηαβνιή ηεο εζσηεξηθήο 

ελέξγεηαο είλαη ίζε κε κεδέλ, ΔUολ=0. 
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4. Θερμότητα 

● Δελ είλαη θαηαζηαηηθό κέγεζνο, άξα ε κεηαβνιή ηεο εμαξηάηαη θαη από ηελ δηαδξνκή πνπ 

αθνινπζείηαη θαη όρη κόλν από ηελ αξρηθή θαη ηελ ηειηθή θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο. 

● Αλ είλαη γλσζηή ε κεηαβνιή ε ζεξκόηεηα ππνινγίδεηαη κέζσ ηεο αληίζηνηρεο ζρέζεο. 

● Αλ ε κεηαβνιή είλαη ηπραία αληηζηξεπηή ή κε ηόηε ε ζεξκόηεηα ππνινγίδεηαη κέζσ ηνπ 

1νπ Θ.Ν. :   Q = ΔU + W  

ΠΡΟΟΧΗ:  Οη λόκνη ησλ αεξίσλ ηζρύνπλ κόλν γηα αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο ελώ ν 1νο Θ.Ν

ηζρύεη γηα αληηζηξεπηέο θαη κε αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο. 

● Αλ ε κεηαβνιή είλαη θπθιηθή ηόηε   Qολ = Wολ αθνύ  ΔUολ=0 

● Σν πξόζεκν ηεο ζεξκόηεηαο αλαθέξεηαη ζην ζύζηεκα θαη όρη ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Έηζη 

αλ ην αέξην απνξξνθά ζεξκόηεηα  Q από ην πεξηβάιινλ ε ζεξκόηεηα είλαη ζεηηθή  (Q > 0) 

γηα ην αέξην ελώ όηαλ ην αέξην απνβάιιεη ζεξκόηεηα ζην πεξηβάιινλ ηόηε απηή είλαη 

αξλεηηθή (Q < 0) γηα ην αέξην. 

5. ε θάζε ηζνβαξή κεηαβνιή  ηζρύεη:  

Q = n Cp ΔΣ 

                             ⇒

ΔU= n Cv ΔΣ 

6. Όηαλ καο δίλνληαη ζε κηα άζθεζε ηα δηαγξάκκαηα ζε άμνλεο p -T ή V -T θαη αθνύ όιεο νη 

κεηαβνιέο είλαη γλσζηέο, πξώηα κεηαηξέπνπκε ηηο κεηαβνιέο ζε άμνλεο  p -V θαη κεηά 

πξνρσξνύκε ζηε ιύζε ηεο άζθεζεο. 

7. Μνλάδα κέηξεζεο ζην S.Ι  γηα ην έξγν, ηε ζεξκόηεηα θαη ηελ εζσηεξηθή ελέξγεηα είλαη ην 

1Joule. 

8. ηηο αζθήζεηο πνπ δίλεηαη δνρείν ην νπνίν ρσξίδεηαη ζε δύν κέξε από έκβνιν   ( δειαδή 

θηλεηό ρώξηζκα)  ή  δηάθξαγκα ( δειαδή αθίλεην ρώξηζκα) πξέπεη λα ζπκόκαζηε όηη: 

● Όηαλ ην έκβνιν ηζνξξνπεί ηόηε νη πηέζεηο πνπ δέρεηαη είλαη ίζεο. 

● Όηαλ ην έκβνιν ή ην δηάθξαγκα είλαη ζεξκναγώγηκα ηόηε θαη ηα δύν κέξε απνθηνύλ 

ηειηθά ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία. 

● Όηαλ ην ζύζηεκα δέρεηαη ελέξγεηα κε κνξθή κεραληθνύ έξγνπ ή κε κνξθή ζεξκόηεηαο, 

ζεσξνύκε όηη ε αληαιιαγή γίλεηαη πνιύ αξγά δειαδή είλαη αληηζηξεπηή. 

● Μπνξνύκε λα εθαξκόζνπκε ηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε γηα θάζε έλα από ηα αέξηα πνπ 

βξίζθνληαη ζηα δύν κέξε. 

● Μπνξνύκε λα εθαξκόζνπκε ηνλ 1ν Θ.Ν. γηα θάζε αέξην ρσξηζηά ή γηα ην ζύζηεκά ηνπο.

● Πξέπεη από ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο λα αλαγλσξίζνπκε ην είδνο ηεο κεηαβνιήο 

πνπ πθίζηαηαη ην αέξην πνπ βξίζθεηαη ζε θάζε κέξνο ηνπ δνρείνπ. 
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9. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

● Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο απόδνζεο κηαο ζεξκηθήο κεραλήο πνπ πξαγκαηνπνηεί κηα  

δεμηόζηξνθε θπθιηθή κεηαβνιή ρξεζηκνπνηνύκε ηεο ζρέζεηο :  

  (1)  ή  (2) 

Η ζρέζε (1) εμππεξεηεί ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε θπθιηθή κεηαβνιή είλαη γλσζηό γεσκεηξηθό 

ζρήκα νπόηε από ην εκβαδό ηνπ ζρήκαηνο ππνινγίδεηαη εύθνια ην Wωφ  ( σθέιηκν κεραληθό 

έξγν πνπ απνδίδεη ε κεραλή).  Αλ δελ είλαη γλσζηό γεσκεηξηθό ζρήκα ηόηε ην Wωφ ηζνύηαη κε 

ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο έξγσλ. 

Σν Qh αληηζηνηρεί ζηα πνζά ζεξκόηεηαο πνπ απνξξνθά ην αέξην θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

θπθιηθήο κεηαβνιήο 

Σν Qc αληηζηνηρεί ζηα πνζά ζεξκόηεηαο πνπ απνβάιιεη ην αέξην θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

θπθιηθήο κεηαβνιήο. 

● Η ζρέζε ηζρύεη κόλν γηα ηνλ ππνινγηζκό απόδνζεο κεραλήο Carnot πνπ 

ιεηηνπξγεί κεηαμύ ησλ ζεξκνθξαζηώλ Σh  θαη Σc. 

Όπνπ Σh ε πςειόηεξε ζεξκνθξαζία θαη Σc ε ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία. 

● H ηζρύο κηαο ζεξκηθήο κεραλήο ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε: 

Όπνπ W’ωφ  ην σθέιηκν κεραληθό έξγν πνπ απνδίδεη ε κεραλή ζε ρξόλν t, o νπνίνο είλαη 

πνιιαπιάζην ηεο πεξηόδνπ Σ ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο. 

Αλ δίλεηαη ε πεξίνδνο Σ ή ζπρλόηεηα f ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο ν παξαπάλσ ηύπνο 

γξάθεηαη: 

Όπνπ Wωφ  ην σθέιηκν κεραληθό έξγν πνπ απνδίδεη ε κεραλή ζε έλα θύθιν ιεηηνπξγίαο ηεο. 

● Αλ ζε κία άζθεζε δίλνληαη ζεξκηθέο κεραλέο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο έηζη ώζηε λα έρνπλ κηα  

δεμακελή ζεξκόηεηαο θαη ε δεμακελή απηή ιεηηνπξγεί ζαλ ζεξκή δεμακελή ηεο 1εο κεραλήο.  Η 

ζεξκόηεηα πνπ απνβάιιεηαη από ηελ 1ε  κεραλή  απνξξνθάηαη νιόθιεξε από  ηε 2ε κεραλή .

Απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δύν κεραλώλ ιέκε ην πειίθν ηνπ ζπλνιηθνύ έξγνπ πνπ 

παξάγεηαη από ηηο δύν κεραλέο πξνο ηε ζεξκόηεηα πνπ απνξξόθεζε ε 1ε κεραλή από ηε 

δεμακελή ζεξκόηεηαο. 


