
Υποδείξεις για την λύση των ασκήσεων του βιβλίου του Ν. Κατσάνου Φυσικοχηµεία.
Κεφάλαιο 3
1. Ορισµός του έργου dW = -P dV και καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων.
2. Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων, ορισµός U (και υπολογισµό της ειδικά για

ιδανικά αέρια) και θερµοχωρητικότητας, πρώτος νόµος.
3. Ορισµός έργου, καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων, θερµοχωρητικότητα

µονοατοµικού ιδανικού αερίου.
4. Πρώτα βρίσκουµε την τελική κατάσταση του συστήµατος µέσω της ∆Ηολ = 0.

Προσδιορίζουµε τις ποσότητες dS = dH/T για κάθε τµήµα (εξετάζοντας το ενδεχόµενο
αλλαγών φάσεως) µέσω θερµοχωρητικοτήτων και ολοκληρώνουµε καταλλήλως.

5. Εκφράζουµε την U ως U(S,V) και U(T,V) για ιδανικό αέριο.  Χρησιµοποιούµε την
καταστατική εξίσωση των ιδανικων αερίων και ολοκληρώνουµε µεταξύ δύο τιµών των
µεταβλητών.

6. Εφαρµογή της άσκησης 5 µε την κατάλληλη τιµή θερµοχωρητικότητας.
7. Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων, γενική έκφραση S=S(T,V), σχέση Maxwell,

ολοκλήρωση µεταξύ αρχικής και τελικής καταστάσεως.
8. Ο υπολογισµός µερικών παραγώγων ως προς τις ανεξάρτητες µεταβλητές δίνει άλλες

(εξαρτηµένες) µεταβλητές που υποδεικνύονται από την γενική θεµελιώση εξίσωση για U.
9. Απαλειφή µεταβλητών.
10. Από την αρχή διατήρησης της ενέργειας και τις εκφράσεις της U βρίσκουµε την (κοινή)

τελική θερµοκρασία και µετά εφαρµόζουµε το αποτέλεσµα στις ίδιες εκφράσεις.
11. Θερµοχωρητικότητες, εσωτερική ενέργεια και καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων.
12. Βρίσκουµε καταστατικές εξισώσεις από την θεµελιώδη εξίσωση και τις χρησιµοποιούµε

για να βρούµε τελικές συνθήκες.
13. Σχέσεις Maxwell, θεµελιώδης για dU, πράξεις για την εύρεση παραγώγων.
14. Μετασχηµατισµός Legendre για την εύρεση της A από U, χρήση θεµελιώδους για dU και

εκτέλεση πράξεων.
15. Θεµελιώδης εξίσωση για dH και εκτέλεση πράξεων.
16. Εφαρµογή µετασχηµατισµού Legende.
17. Εφαρµογή του θεωρήµατος.
18. Εσωτερική ενέργεια και καταστατική εξίσωση ιδανικού αερίου, ορισµός έργου, πρώτος

νόµος.
19. Ορισµός της G µε βάση την U.
20. Οι θεµελιώδεις εξισώσεις για dH και dU παράγουν σχέσεις θερµοχωρητικοτήτων και

εντροπίας.
21. Ορισµοί θερµοχωρητικοτήτων και σχέση αλλαγής µεταβλητών µε 4 µεταβλητές.
22. Χρησιµοποιούµε τη θεµελιώδη σχέση για dU, τον ορισµό της CP και την κατασταστική

εξίσωση των ιδανικών αερίων.
23. Εφαρµογή του κριτηρίου Euler σε µία θεµελιώδη εξίσωση.
24. Ανασύνθεση του ολικού διαφορικού της L από τις παραγώγους της και σύγκριση µε

άλλες συναρτήσεις.
25. Εφαρµογή µετασχηµατισµού Legendre.
26. Εφαρµογή µετασχηµατισµού Legendre.
27. Εύρεση της κατάλληλης θεµελιώδους εξισώσεως µε σωστές ανεξάρτητες µεταβλητές και

εφαρµογή του κριτηρίου Euler.
28. Από τους ορισµούς των συντελεστών εξάγουµε µε ολοκλήρωση την εξάρτηση του όγκου

από πίεση και θερµοκρασία χωριστά και µετά συνδυάζουµε τις σχέσεις.
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