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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 

Το βιβλίο «ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚH και ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Θεωρία - 

Λυµένες Ασκήσεις» φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα περιεκτικό και συνάµα πλήρες εγχειρίδιο της 
Θερµοδυναµικής. Το βιβλίο περιέχει ολοκληρωµένη θεωρία και σειρές από αναλυτικά λυµένες ασκήσεις 

Θερµοδυναµικής, που βοηθούν στην κατανόηση και εµπέδωση της αντίστοιχης θεωρίας. 

Σκοπός του παρόντος βιβλίου, είναι να εδραιωθεί σαν σηµαντικό βοήθηµα και σύγγραµµα αναφοράς 

για αναγνώστες που τους είναι απαραίτητη γνώση του αντικειµένου της Θερµοδυναµικής. Με τον τρόπο 

αυτό ο αναγνώστης µπορεί να αποκτήσει στέρεες βάσεις για την κατανόηση µαθηµάτων που στηρίζονται 

στις έννοιες και στους νόµους της Θερµοδυναµικής. Επίσης, το βιβλίο περιέχει αναλύσεις -όπως η µελέτη 

της καύσης- που καλύπτουν ανάγκες µαθηµάτων επιλογής προχωρηµένης Θερµοδυναµικής, «µεγαλύτερων» 

πανεπιστηµιακών εξαµήνων.  

 

Απευθύνεται σε φοιτητές Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων, που εντάσσονται σε Σχολές: 
 Πολυτεχνική (Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Χηµικών Μηχανικών, Μηχανικών 

Περιβάλλοντος, Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης, Μηχανικών Επιστήµης Υλικών, Ναυπηγών, 

Ορυκτών Πόρων). 

 Τεχνολογίας (Συστηµάτων Ενέργειας κ.α.). 

 Θετικών Επιστηµών (Φυσικής, Χηµείας, Γεωλογίας). 

 Αγροτεχνολογίας (Γεωπονίας, ∆ασολογίας). 

 

Το σύγγραµµα έχει ως κύριο αντικείµενο την Κλασική Θερµοδυναµική, ενώ ταυτόχρονα 

πραγµατεύεται και εισαγωγικές έννοιες της Στατιστικής Θερµοδυναµικής. 

 

Το βιβλίο είναι µε τέτοιο τρόπο δοµηµένο ώστε να οδηγήσει αυτοδύναµα το φοιτητή/σπουδαστή των 

πρώτων εξαµήνων σε πλήρη κατανόηση των αρχών της Θερµοδυναµικής, έχοντας το χαρακτήρα διδακτικού 

βιβλίου (textbook). Ο τρόπος που το βιβλίο αντιµετωπίζει τα ζητήµατα της Θερµοδυναµικής, διέπεται από 

µεθοδικότητα, ενώ έχει γίνει προσπάθεια για απλότητα των συµβόλων που χρησιµοποιούνται. Ιδιαίτερη 

προσπάθεια επίσης έχει καταβληθεί ώστε το θεωρητικό υπόβαθρο που παρουσιάζεται στο βιβλίο να 

συνδέεται µε φυσικά φαινόµενα της καθηµερινότητας.  

 

Το πρώτο µέρος του βιβλίου περιλαµβάνει τη θεωρία και ειδικότερα: 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µία γνωριµία µε το αντικείµενο και τα βασικά µεγέθη της 

Θερµοδυναµικής. Ταυτόχρονα, παρουσιάζεται και ο µηδενικός νόµος της Θερµοδυναµικής. 
Ο ρόλος  του εργαζόµενου µέσου στα θερµοδυναµικά συστήµατα παρουσιάζεται στο δεύτερο 

κεφάλαιο. Επίσης, ορίζεται το ιδανικό αέριο και παρουσιάζονται οι καταστατικές εξισώσεις που το 

χαρακτηρίζουν. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα κλειστά και ανοικτά θερµοδυναµικά συστήµατα 

καθώς και η εφαρµογή σ’ αυτά του πρώτου Θερµοδυναµικού νόµου. Το κεφάλαιο κλείνει µε µία 

παρουσίαση των θερµιδόµετρων και της αρχής λειτουργίας τους. 
Αντικείµενο του τετάρτου κεφαλαίου αποτελεί ο δεύτερος Θερµοδυναµικός νόµος και η εφαρµογή 

του σε θερµικές και ψυκτικές µηχανές. Επίσης, εξηγείται η διάκριση µεταξύ αντιστρεπτών και µη 

διεργασιών. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται ο τρίτος Θερµοδυναµικός νόµος και η παραγωγή εντροπίας στις 
διάφορες διεργασίες. Ορίζονται τα θερµοδυναµικά δυναµικά και παράγονται οι εξισώσεις Maxwell. 

Στο έκτο κεφάλαιο µελετώνται αναλυτικά όλοι οι γνωστοί θερµοδυναµικοί κύκλοι (κλειστού ή 

ανοικτού συστήµατος) παραγωγής ισχύος µε αέρα. 

Το έβδοµο περιγράφεται αναλυτικά ο κύκλος παραγωγής ισχύος µε ατµό (Rankine) και οι παραλλαγές 

του. Επίσης, περιγράφεται η λειτουργία νέας τεχνολογίας εργοστασίων παραγωγής ισχύος υψηλής 

απόδοσης.  

Στο όγδοο κεφάλαιο αναλύονται όλοι οι κύκλοι παραγωγής ψύξης, ενώ γίνεται παρουσίαση των 

ιδιοτήτων των ψυκτικών υγρών.  

Το ένατο κεφάλαιο πραγµατεύεται τις ιδιότητες των αερίων µιγµάτων και των µιγµάτων αερίων 

ατµών ιδανικών και πραγµατικών. Επίσης, παρουσιάζονται οι έννοιες που αφορούν την υγρασία και τις 



            ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ                                                   Απ. Λ. Πολυζάκης viii

θερµοκρασίες δρόσου, αδιαβατικού κορεσµού και υγρού βολβού. Τέλος, παρουσιάζεται η λειτουργικότητα 

του ψυχροµετρικού χάρτη και τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να φανεί χρήσιµος στην µελέτη των διαφόρων 

διεργασιών κλιµατισµού.   

Η προσαρµογή και η διαφοροποίηση των θερµοδυναµικών µεγεθών για ρευστά που κινούνται µε 

υψηλές ταχύτητες παρουσιάζονται στο δέκατο κεφάλαιο. Γίνεται η εισαγωγή της έννοιας του αριθµού Mach 

και πως αυτός επηρεάζει την µελέτη φαινόµενων όπως τη ροή µέσα από αγωγούς µεταβλητής διατοµής. 

Στο ενδέκατο κεφάλαιο µελετώνται οι χηµικές αντιδράσεις και ειδικότερα η καύση από τη σκοπιά της 

Θερµοδυναµικής. Συγκεκριµένα περιλαµβάνει υπολογισµούς θερµοχηµείας και χηµικής κινητικής, καθώς 
και ανάλυση εννοιών όπως η θερµογόνος δύναµη και η αδιαβατική θερµοκρασία. 

Στο δωδέκατο κεφάλαιο γίνεται µία εισαγωγή στην εξέργεια καθώς και στις έννοιες που τη 

συνοδεύουν. 

Το δέκατο τρίτο κεφάλαιο δίνεται η έννοια του χηµικού δυναµικού και παρουσιάζονται οι εφαρµογές 
του. Αναλύεται επίσης η έννοια της φάσης και αναφέρεται ο κανόνας των φάσεων. 

Τα διαλύµατα υγρών και οι διεργασίες που σχετίζονται µ’ αυτά όπως ανάµιξη διαχωρισµός και 

αφαλάτωση, αναλύονται στο δέκατο τέταρτο κεφάλαιο. 

Τέλος στο δέκατο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται µια εκτενής εισαγωγή στη Στατιστική Θερµοδυναµική 

όπου αναλύονται οι βασικές έννοιες του θεωρήµατος ισοκατανοµής της ενέργειας, του νόµου της κατανοµής 

Maxwell-Boltzmann, κ.α. 

 

Το δεύτερο µέρος περιλαµβάνει εκατοντάδες λυµένες ασκήσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν τον 

αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα τη θεωρία που αναπτύχθηκε στο πρώτο µέρος του βιβλίου.  

Οι λυµένες ασκήσεις είναι ταξινοµηµένες σε πολλές επιµέρους κατηγορίες για να είναι εύκολος ο 

εντοπισµός τους και η συγκριτική ανάγνωσή τους. Επίσης, διαθέτουν σήµανση ένδειξης βαθµού 

δυσκολίας. Συνιστούν έτσι µια πολύτιµη και πλούσια βιβλιοθήκη λυµένων ασκήσεων. 

 

Τέλος,  αποτελούν χρήσιµο βοήθηµα τόσο για εξετάσεις τόσο εντός των Τµηµάτων αλλά και για 

κατακτήτριες εξετάσεις σε Πολυτεχνικές Σχολές. 

 

 

Ο συγγραφέας θα ήθελε να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τον καλό φίλο και ∆ιδάκτορα του ΕΜΠ, Βασίλη 

Παπαευθυµίου, για τη βοήθειά του και την εµπειρία που µοιράστηκε µαζί του.  

 

 

Απ. Λ. Πολυζάκης 


