
Τίτλος Μαθήµατος: ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ 
 

• Κωδικός Μαθήµατος: ΜΗ0105  
 

• Τύ̟ος Μαθήµατος  ���� Υ  ΥΚ  ΕΚ  ΓΕ 

 

• Ε̟ί̟εδο µαθήµατος Προ̟τυχιακό 
 

• Έτος Σ̟ουδών  
 

• Εξάµηνο Σ̟ουδών  
 

• Αριθµός Πιστωτικών Μονάδων 
 

• Όνοµα διδάσκοντος / διδασκόντων : Κωνσταντίνος Πα̟αγεωργίου, Ανα̟ληρωτής Καθηγητής 

 

• Περιγραφή: 
Η ύλη των διαλέξεων καλύ̟τει όλα τα βασικά θέµατα της Θερµοδυναµικής και ̟εριλαµβάνει: 
Εισαγωγή στη Θερµοδυναµική και τις θερµοδυναµικές ιδιότητες της ύλης. Η έννοια του έργου και 
της θερµότητας. Πρώτος νόµος της Θερµοδυναµικής για ανοικτά και κλειστά συστήµατα. 
Εσωτερική ενέργεια, Ενθαλ̟ία, και ειδική θερµότητα ιδανικών αερίων, στερεών και υγρών. 
∆εύτερος νόµος της Θερµοδυναµικής, µη αναστρέψιµες διεργασίες και ο κύκλος του Carnot. 
Εντρο̟ία. Ανάλυση κύκλων, κύκλοι Otto, Sterling, Brayton και Rankine. Μίγµατα τέλειων 
αερίων. Ανάλυση υγρού αέρα.    
 
Προα̟αιτήσεις: Καµία 

 

• Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 
i. Εισαγωγικές έννοιες. Θερµοδυναµική και ενέργεια. Ανοικτά και κλειστά συστήµατα. 

∆ιεργασίες και κύκλοι. Θερµοκρασία και µηδενικός νόµος της Θερµοδυναµικής. Πίεση 
o Ασκήσεις 

ii. Καθαρές ουσίες. Ιδιότητες. ∆ιεργασίες αλλαγής φάσης καθαρών ουσιών 
o Ασκήσεις 

iii. ∆ιαγράµµατα αλλαγής φάσεων καθαρών ουσιών. Η καταστατική εξίσωση τελείων αερίων. 
Πίνακες ιδιοτήτων. 

o Ασκήσεις 
iv. Μεταφορά θερµότητας. Έργο και ενέργεια, ορισµός θερµότητας, εσωτερική ενέργεια, ̟ρώτος 

νόµος της Θερµοδυναµικής 
o Ασκήσεις 

v. Ενεργειακό ισοζύγιο για κλειστά συστήµατα καθώς και για συστήµατα σταθερής ροής. 
o Ασκήσεις 

vi. Εσωτερική ενέργεια. Ενθαλ̟ία και ειδική θερµότητα ιδανικών αερίων, στερεών και υγρών υ̟ό 
σταθερό όγκο και σταθερή ̟ίεση. 

o Ασκήσεις 
vii. ∆εύτερος νόµος της Θερµοδυναµικής, θερµικές µηχανές, αντιστρε̟τές διεργασίες. ∆ιατήρηση 

ενέργειας 
o Ασκήσεις 
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viii. Ψυγεία και αντλίες θερµότητας. Συστήµατα αντλιών θερµότητας. Αεικίνητες µηχανές. 
Αντιστρε̟τές και µη-αντιστρε̟τές διεργασίες. 

o Ασκήσεις 
ix. Εντρο̟ία, η ανισότητα του Clausius, η εντρο̟ία καθαρής ουσίας, µεταβολή εντρο̟ίας σε 

αντιστρε̟τές διεργασίες, δηµιουργία εντρο̟ίας και αρχή της αύξησης της εντρο̟ίας. 
Ισεντρο̟ικές διεργασίες 

o Ασκήσεις 
x. ∆ιαγράµµατα ιδιοτήτων σε συνάρτηση µε την εντρο̟ία. Οι σχέσεις T-ds. Μεταβολή της 

εντρο̟ίας καθαρών ουσιών. Υγρά και στερεά. Αντιστρε̟τό έργο σταθερής ροής. Ισοζύγιο 
εντρο̟ίας. 

o Ασκήσεις 
xi. Ο Κύκλος του Carnot και η σηµασία του στη Θερµοδυναµική. Η θερµοδυναµική κλίµακα 

θερµοκρασιών. Η αντλία θερµότητας Carnot. Ψυκτικοί κύκλοι. Ψυγείο Carnot  και αντλίες 
θερµότητας 

o Ασκήσεις 
xii. Βασικές αρχές συστηµάτων και κύκλων ισχύος.  

xiii. Κύκλοι ισχύος µε αέρα. Κύκλος του Otto: Ο ιδανικός κύκλος για µηχανές µε ανάφλεξη. Κύκλος 
του Diesel: Ο ιδανικός κύκλος για µηχανές συµ̟ίεσης. Κύκλος του Stirling και κύκλος του 
Ericsson. Κύκλος του Brayton: Ο ιδανικός κύκλος για υ̟ερτροφοδοτούµενες µηχανές 

o Ασκήσεις 
xiv. Συστήµατα ισχύος µε ατµό. Κύκλος ατµού του Carnot, κύκλος του Rankine: Ο ιδανικός κύκλος 

για συστήµατα ισχύος µε ατµό. 
o Ασκήσεις 

 

• Συνιστώµενη Βιβλιογραφία ̟ρος µελέτη: 
Α) Εγχειρίδια του µαθήµατος: 

1. Cengel Y. και Boles M., Θερµοδυναµική για Μηχανικούς, τόµοι Α και Β 
2. J.M. Smith, H.C. Van Ness, M.M. Abbott, Εισαγωγή στη Θερµοδυναµική 

 
Β) Συµ̟ληρωµατική Βιβλιογραφία: 

1. Sonntag R., Borgnake C., Van Wylen, Fundamentals of Thermodynamics 
 

• ∆ιδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 
� Παραδόσεις 
� Λυµένα ̟αραδείγµατα 
� Ασκήσεις 
� Θέµατα, και συζήτηση θεµάτων 
 

• Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθµολόγησης: 
� Τελική εξέταση  100% 
 

• Γλώσσα ∆ιδασκαλίας: Ελληνική 

 

• Αντικειµενικοί Στόχοι µαθήµατος (ε̟ιδιωκόµενα µαθησιακά α̟οτελέσµατα): 
Η ̟αρουσίαση µε κατανοητό και λογικό τρό̟ο στους φοιτητές των θεµελιωδών εννοιών και 
αρχών της Θερµοδυναµικής καθώς ε̟ίσης και η υ̟οβοήθηση στην εµβάθυνση των αρχών αυτών 
µέσα α̟ό µία µεγάλη ̟οικιλία ̟αραδειγµάτων. Για την ε̟ίτευξη των ̟αρα̟άνω στόχων δίνεται 
έµφαση ̟ρωτίστως στην ορθή ε̟ιστηµονική συλλογιστική και ταυτόχρονα και στην ανάλυση της 



µεθοδολογίας και των τεχνικών ε̟ίλυσης των ̟ροβληµάτων. Πολύ σηµαντικό στόχο α̟οτελεί 
ε̟ίσης η ̟ρόκληση του ενδιαφέροντος των φοιτητών µέσα ̟ό µία ̟οικιλία εφαρµογών της 
Θερµοδυναµικής στη σύγχρονη ζωή. 


