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κλίµακες 
5.2.  Η έννοια της θερµότητας,  
 Θερµοκρασία - θερµότητα και µικρόκοσµος 
5.3.  Θερµική ισορροπία 
5.4.  Νόµος της θερµιδοµετρίας - Ειδική θερµότητα 

(στερεών - υγρών) 
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του νερού - ∆ιαστολή αερίων 

Γιατί επιπλέουν τα 
παγάκια στο νερό; 

Η κουβέρτα και 
το πουλόβερ 
µας ζεσταίνουν;   

Όταν παγώνουν 
οι λίµνες πώς 
ζουν τα ψάρια; 

Υπάρχει διαφορά 
µεταξύ θερµότητας 
και θερµοκρασίας;   

Γιατί η άµµος καίει ενώ 
το νερό της θάλασσας 
είναι δροσερό;   

Πώς η καφετιέρα 
διατηρεί ζεστό 
τον καφέ;   

Γιατί τα µπουκάλια 
των αναψυκτικών 
δεν είναι γεµάτα 
µέχρι πάνω;   

Πώς 
λειτουργούν 
τα 
θερµόµετρα;
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ΘΘεερρµµοοκκρραασσίίαα  --  ΘΘεερρµµόόµµεεττρραα    
Για να περιγράφουµε αντικειµενικά το πόσο ζεστό 

ή κρύο είναι ένα σώµα, επινοήσαµε το φυσικό µέγε-
θος  θερµοκρασία.  

Η µέτρηση της θερµοκρασίας γίνεται µε τα θερ-
µόµετρα. Αυτά είναι όργανα, που η λειτουργία τους 
στηρίζεται στη µεταβολή ορισµένων χαρακτηριστι-
κών κάποιων υλικών, όταν αλλάζει η θερµοκρασία 
τους.  

Στα κοινά ιατρικά θερµόµετρα, όταν αυξάνεται η 
θερµοκρασία, αυξάνεται και ο όγκος του υδραργύ-
ρου. Το ίδιο συµβαίνει και στα θερµόµετρα οινο-
πνεύµατος (εικόνα 5.1). Στα ηλεκτρικά θερµόµετρα 
µεταβάλλεται κάποιο ηλεκτρικό χαρακτηριστικό και 
στα διµεταλλικά µεταβάλλεται διαφορετικά το µήκος 
δύο ελασµάτων.  

Με την εφεύρεση του θερµοµέτρου καταρρίφθηκε 
η πεποίθηση ότι το νερό των πηγαδιών, είναι πιο 
ζεστό το χειµώνα απ’ ότι το καλοκαίρι. 
Μπορούµε συµπερασµατικά να πούµε ότι:  

Θερµοκρασία είναι το φυσικό µέγεθος µε το ο-
ποίο περιγράφουµε αντικειµενικά πόσο ζεστό ή 
κρύο είναι ένα σώµα. Τη θερµοκρασία τη µετρά-
µε µε τα θερµόµετρα. 

 

  
 
 
 
 
 
   

  
  

Μήπως η αφή µάς ξεγελά;  
               Βυθίστε το αριστερό χέρι 

σε παγωµένο νερό και το 
δεξί σε ζεστό νερό.  

Κατόπιν, βυθίστε και τα δυο χέρια 
σ’ ένα δοχείο µε νερό της βρύσης. 
Τι διαπιστώνετε; 
Μετρήστε µε δύο θερµόµετρα τις 
θερµοκρασίες του παγωµένου και 
του ζεστού νερού. Εκτιµήστε τις 
ενδείξεις των θερµοµέτρων, όταν 
θα τοποθετηθούν στο νερό βρύσης.
Βυθίστε τα στη συνέχεια στο νερό 
της βρύσης και παρατηρήστε τις 
ενδείξεις τους. Τι διαπιστώνετε;  
Επαληθεύτηκε η εκτίµησή σας;  
Τι συµπεραίνετε από τον πειραµα-
τισµό; 

5.1 Η αύξηση της θερµοκρασίας 
οδηγεί στην αύξηση του όγκου του 
οινοπνεύµατος και συνεπώς στην 
αύξηση του ύψους της στήλης του.  

55..11 ..   ΘΘεερρµµοοκκρραασσίίαα   --   ΘΘεερρµµόόµµεεττρραα   --   ΘΘεερρµµοοµµεεττρριικκέέςς   κκλλίίµµαακκεεςς   

Καθηµερινά χρησιµοποιούµε εκ-
φράσεις, όπως  «το τσάι είναι καυτό» 
ή «η τυρόπιτα είναι κρύα», για να 
προσδιορίζουµε πόσο ζεστό ή κρύο 
είναι ένα σώµα. To νερό της βρύσης 
το χειµώνα «είναι κρύο» για να 
πλυθούµε, αλλά «κανονικό» για να το 
πιούµε. Οι χειµερινοί κολυµβητές αι-
σθάνονται άνετα, ακόµη και όταν οι 
άλλοι γύρω τους κρυώνουν.  
Το αίσθηµα του πόσο ζεστό ή κρύο 

είναι ένα σώµα είναι υποκειµενικό.

συνεπώς και οι εκτιµήσεις µας  είναι 
και αυτές υποκειµενικές και ασαφείς.  

∆ιάφοροι τύποι 
θερµοµέτρων 
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ΘΘεερρµµοοµµεεττρριικκέέςς  κκλλίίµµαακκεεςς  
Τα θερµόµετρα έχουν βαθµονοµηµένη κλίµακα 

µέτρησης. Για τη βαθµονόµηση, επιλέγονται δύο 
θερµοκρασίες που είναι κοινές για όλους. 

 Στην πιο συνηθισµένη κλίµακα, την κλίµακα Κελ-
σίου (Celsius), η πρώτη θερµοκρασία είναι αυτή 
που πήζει το καθαρό νερό και αντιστοιχεί στους µη-
δέν βαθµούς Κελσίου (0 οC). Η δεύτερη, είναι η θερ-
µοκρασία που βράζει το καθαρό νερό σε πίεση µιας 
ατµόσφαιρας και αντιστοιχεί στους εκατό βαθµούς 
Κελσίου (100 οC). 
Σε κάποιες χώρες χρησιµοποιείται και η κλίµακα  

Φαρενάιτ (Fahrenheit). Η θερµοκρασία που πήζει το 
καθαρό νερό αντιστοιχεί στους 32 βαθµούς Φαρε-
νάιτ (32 οF) και η θερµοκρασία βρασµού του καθα-
ρού νερού αντιστοιχεί στους 212 οF.  
Οι επιστήµονες χρησιµοποιούν και την κλίµακα 

Κέλβιν (Kelvin). Το µηδέν αυτής της κλίµακας  (0 Κ) 
αντιστοιχεί περίπου στους -273 οC, η οποία είναι και 
η χαµηλότερη δυνατή θερµοκρασία. Η κλίµακα Κέλ-
βιν δεν έχει αρνητικές τιµές και το µηδέν αυτής ονο-
µάζεται απόλυτο µηδέν. Η µεταβολή της θερµο-
κρασίας κατά ένα Κέλβιν είναι ίση µε τη µεταβολή 
κατά ένα βαθµό Κελσίου. Άρα: 
Για να µετατρέψουµε µια τιµή θερµοκρασίας της 
κλίµακας Κελσίου (ΤC),  στην αντίστοιχη τιµή 
θερµοκρασίας της κλίµακας Κέλβιν (TK), προ-
σθέτουµε στην ΤC το 273.   
Στη συµβολική γλώσσα γράφουµε: 

TK= TC +273 
Η θερµοκρασία είναι µονόµετρο µέγεθος και η 

µονάδα της στο SI είναι το 1 Κ. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επιλογή του κατάλληλου θερµοµέτρου  
Τα θερµόµετρα υδραργύρου δεν µπορούν να µετρήσουν θερµοκρασίες µικρότερες από -39 
οC (θερµοκρασία στερεοποίησης του υδραργύρου), αλλά ούτε και µεγαλύτερες από +357 οC 
(θερµοκρασία βρασµού υδραργύρου). Τα θερµόµετρα οινοπνεύµατος δεν µπορούν να µε-
τρήσουν θερµοκρασίες µικρότερες από -115 οC (θερµοκρασία στερεοποίησης οινοπνεύµα-
τος), αλλά ούτε και µεγαλύτερες από +78 οC (θερµοκρασία βρασµού οινοπνεύµατος). Γι’ αυ-
τό χρησιµοποιούνται εναλλακτικά θερµόµετρα όπως ηλεκτρικά, µε δυνατότητα µέτρησης 
θερµοκρασίας µεταξύ -260 βαθµούς Κελσίου έως 1600 βαθµούς Κελσίου ή και ακόµα περισ-
σότερο. Επίσης τα ηλεκτρικά θερµόµετρα διασυνδέονται µε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι 
έχουµε τη  δυνατότητα καταγραφής της εξέλιξης της θερµοκρασίας από απόσταση. Στην α-
στρονοµία, αναλύοντας το φως ενός άστρου,  εκτιµούµε τη θερµοκρασία του. 

Το ιατρικό θερµόµετρο υδραργύρου ∆ΕΝ µπορεί να µετρήσει θερµοκρασίες πάνω 
από 42 0C. Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθεί για µέτρηση υψηλότερων θερµοκρα-
σιών, θα σπάσει και θα χυθεί ο τοξικός υδράργυρος. 

0  -273 -459,4 
απόλυτο 
µηδέν 

 5 K  5 oC     5 oC   9 oF 

θερµοκρασία 
ανθρώπινου 
σώµατος 

Kelvin 
K 

Celsius 
οC 

Fahrenheit 
oF 

100 

273 0  32 
σηµείο   
πήξης  
του νερού 

98,6

σηµείο 
βρασµού 
του νερού 

5.2 Οι τρεις κλίµακες θερµοκρασιών. 

373 212

310 37 
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 Χρησιµοποιώντας το θερµόµετρο 
  1.  Εκτιµήστε τη θερµοκρασία του αέρα του δωµατίου σας και κατόπιν µετρήστε τη        

µε θερµόµετρο. Ήταν σωστή η εκτίµησή σας; 
2. Μετρήστε και καταγράψτε τη θερµοκρασία του χεριού σας, του νερού της βρύσης και νε-

ρού από το ψυγείο. (Κατά τη θερµοµέτρηση πρέπει να περιµένετε µέχρι να σταθεροποιη-
θεί η ένδειξη του θερµοµέτρου). 

3. Παρατηρείστε πόσος χρόνος χρειάζεται για να σταθεροποιηθεί η ένδειξη του θερµοµέ-
τρου, όταν το τοποθετείτε σε χλιαρό ή κρύο νερό, και πόσος χρόνος χρειάζεται για να ε-
πανέλθει η ένδειξη στη θερµοκρασία δωµατίου, όταν βγάζετε το θερµόµετρο από το νερό. 

4. Ο προσανατολισµός του θερµοµέτρου επηρεάζει τη µέτρηση; Το αποτέλεσµα της µέτρη-
σης θα είναι το ίδιο, εάν το θερµόµετρο είναι όρθιο, πλαγιαστό ή ανάποδα; 

 

ΠΠααρρααδδεείίγγµµαατταα  
 

5.1 Το θερµόµετρο στον τοίχο του δω-
µατίου µάς δείχνει  27 οC. Ποια είναι η 
θερµοκρασία του αέρα του δωµατίου 
µας σε Κέλβιν (Κ); 

Λύση 
 

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 

ΤC=27 οC ΤΚ 

Η σχέση που συνδέει τη θερµοκρασία σε 
βαθµούς Κελσίου µε τη θερµοκρασία σε 
Κέλβιν είναι: 

 TK= ΤC+273     
άρα: ΤΚ =(27+273) Κ  ή  

 ΤΚ=300 Κ 
Η θερµοκρασία του δωµατίου είναι 300 Κ. 
 

5.2.  Σε ένα µέρος της Γης κάποιο 
πρωινό η θερµοκρασία είναι 267 Κ. Κα-
τά την άποψή σας οι άνθρωποι κυκλο-
φορούν µε καλοκαιρινά ή µε χειµωνιά-
τικα ρούχα;  

Λύση 
 

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 

ΤΚ=267 Κ TC 

Για να συµπεράνουµε πώς είναι ντυµένοι 
οι άνθρωποι, πρέπει να µετατρέψουµε τη 
θερµοκρασία σε βαθµούς Κελσίου µε την 
οποία είµαστε εξοικειωµένοι, λόγω καθη-
µερινής χρήσης. 
Η σχέση που συνδέει τη θερµοκρασία σε 
βαθµούς Κελσίου µε τη θερµοκρασία σε 
βαθµούς Κέλβιν είναι: 

 TK= ΤC+273       ή 
 TC= ΤK-273     

άρα: TC= (267-273) οC      ή  τελικά 
 TC= -6 οC    

Προφανώς κάνει πολύ κρύο, οπότε οι άν-
θρωποι κυκλοφορούν ντυµένοι µε 
χειµωνιάτικα ρούχα. 
 

  

Μερικές χαρακτηριστικές θερµοκρασίες 

Επιφάνεια 
Ήλιου 

Νήµα        
λαµπτήρα    

πυράκτωσης 

Φλόγα   
λύχνου 
Bunsen 

Υψηλότερη     
θερµοκρασία υπό 
σκιάν στη Γη 

Χαµηλότερη 
θερµοκρασία 

στη Γη 

Αέρας στο 
εσωτερικό 
καταψύκτη 

Υγρό     
οξυγόνο 

6000 οC 2500 οC 1500 οC 58 οC - 89 οC -20 οC -180 οC 
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ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ: Είναι υδραργυρικό θερµόµετρο ειδικού τύπου, για τη µέτρηση της θερ-
µοκρασίας του ανθρώπινου σώµατος (περίπου 36,7 οC). Η κλίµακά του επεκτείνεται από 35-42 οC µε 
υποδιαιρέσεις ανά 0,1 οC.  
 Ο τριχοειδής σωλήνας του θερµοµέτρου έχει ένα στένωµα ακριβώς πάνω από το δοχείο 
του υδραργύρου. Όταν «βάζουµε» το θερµόµετρο, ο υδράργυρος µέσα στο δοχείο διαστέλ-
λεται και περνά το στένωµα. Όταν αποµακρύνουµε το θερµόµετρο από το σώµα µας, ο υ-
δράργυρος µέσα στο δοχείο ψύχεται και συστέλλεται, ενώ η στήλη του σπάζει και διακόπτε-
ται στο στένωµα.  Η στήλη του υδραργύρου παγιδεύεται πάνω από το στένωµα και δείχνει 
τη θερµοκρασία του σώµατος. Για να χρησιµοποιηθεί ξανά το θερµόµετρο, πρέπει η στήλη 
του υδραργύρου να επανενωθεί µε τον υπόλοιπο υδράργυρο µέσα στο δοχείο. Αυτό επι-
τυγχάνεται µε µικρά απότοµα τινάγµατα του θερµοµέτρου στον αέρα προς τα κάτω. 
 Ο υδράργυρος χρησιµοποιείται ως θερµοµετρικό υγρό για τους εξής λόγους: 

- Η αύξηση του όγκου του κατά τη διαστολή είναι µεγάλη και οµοιόµορφη. 
- Είναι αδιαφανής και έτσι διακρίνεται εύκολα µέσα στο γυαλί του θερµοµέτρου. 
- ∆εν κολλά πάνω στο γυαλί. 
- Ως µέταλλο παίρνει σε πολύ µικρό χρόνο τη θερµοκρασία του σώµατος που θερµοµετρούµε. 

 Ο υδράργυρος όµως είναι µια ισχυρή τοξίνη κι ένας εξαιρετικά επικίνδυνος ρυπαντής. Η ρύπανση απ’ 
τα θερµόµετρα υδραργύρου έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο µελετών των Υπηρεσιών Προ-
στασίας Περιβάλλοντος. Κάθε χρόνο καταλήγουν στα σκουπίδια -και όχι στα ειδικά σηµεία απόρριψης 
επικίνδυνων υλικών- περίπου 17 τόνοι υδραργύρου, που προέρχονται από ιατρικά θερµόµετρα. Κα-
θένα από τα θερµόµετρα αυτά περιέχει υδράργυρο αρκετό για να δηλητηριάσει µια µικρή λίµνη. ∆η-
µιουργούνται έτσι σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα και, κατά συνέπεια, προβλήµατα υγείας. 
 
ΑΠΟ ΤΟ ΦΙΛΩΝΑ ΣΤΟ ΛΟΡ∆Ο ΚΕΛΒΙΝ: 
- Το 2ο π.Χ. αιώνα, ο Έλληνας µηχανικός Φίλων και αργότερα, τον 1ο π.Χ. αιώνα, ο Ήρων στην Αλε-
ξάνδρεια της Αιγύπτου κατασκεύασαν θερµοσκόπια, µε τα οποία προσδιόριζαν αν µεταβαλλόταν η 
όχι η θερµοκρασία. 

- Ο Έλληνας γιατρός Γαληνός, που γεννήθηκε στην Πέργαµο της Μικράς Ασίας, προσπάθησε πρώ-
τος να µετρήσει τη θερµοκρασία. Έτσι, το 170 µ.Χ., πρότεινε µια κλίµακα που περιελάµβανε 4 βαθ-
µούς για τη µέτρηση του ψυχρού και 4 για το ζεστό. Ενδιάµεσα υπήρχε ένα ουδέτερο σηµείο. 

- Το 1593, ο Γαλιλαίος (Galileo Galilei), κατασκεύασε ένα θερµοσκόπιο που χρησιµοποιούσε αέρα και 
ήταν επιρρεπές στις µεταβολές του καιρού.  

- Το 1640, ο Φερδινάνδος ο 2ος, µεγάλος δούκας της Τοσκάνης, κατασκεύασε το θερµόµετρο υγρού 
σε γυαλί, το οποίο όµως δεν είχε καθορισµένη κλίµακα. 

- Το 1659, για πρώτη φορά, καταγράφεται η χρήση υδραργύρου στα θερµόµετρα από των Γάλλο 
Ismael Bouliau. Το 1724, ο Γερµανός κατασκευαστής οργάνων  Daniel Fahrenheit (Φαρενάιτ) κατα-
σκεύασε υδραργυρικό θερµόµετρο, που το βαθµονόµησε χρησιµοποιώντας το σηµείο πήξης και το 
σηµείο βρασµού του νερού, διαιρώντας το διάστηµα σε 180 βαθµούς. Αν και η κλίµακα αυτή έγινε 
γνωστή από τον Fahrenait, είχε προταθεί το 1702 από τον αστρονόµο Οle Roemer.  

- Στο τέλος του 19ου αιώνα, άρχισαν να κατασκευάζονται θερµόµετρα µε ειδικό γυαλί, γιατί το απλό 
γυαλί καταστρεφόταν από τον υδράργυρο µε την πάροδο του χρόνου. 

- Το 1742, ο Σουηδός αστρονόµος Anders Celsius (Κέλσιος) αντιστοίχισε στη θερµοκρασία βρασµού 
του νερού το 0, και στη θερµοκρασία πήξης του το 100. Στη συνέχεια, χώρισε το διάστηµα µεταξύ 
αυτών των δύο αριθµών σε 100 ίσα µέρη και έτσι δηµιουργήθηκε η κλίµακα θερµοκρασίας που ονο-
µάστηκε εκατοντάβαθµη κλίµακα ή κλίµακα Κελσίου. Ο Κέλσιος επέµεινε σ΄ αυτήν την κλίµακα µέχρι 
το τέλος της ζωής του, το 1744. Έξι χρόνια µετά, ο συνεργάτης του Κελσίου, Martin Stromer, αντέ-
στρεψε την κλίµακα και µε αυτόν τον τρόπο τη χρησιµοποιούµε µέχρι σήµερα. 

- Το 1848, ο Άγγλος φυσικός William Thomson (Λόρδος Kelvin) πρότεινε την απόλυτη κλίµακα θερ-
µοκρασιών. Η κλίµακα αυτή είναι ανεξάρτητη από τις ιδιότητες οποιασδήποτε ουσίας. Το µηδέν της 
κλίµακας αυτής είναι το απόλυτο µηδέν δηλαδή η θερµοκρασία στην οποία, σύµφωνα µε την κλασι-
κή θερµοδυναµική, σταµατά η άτακτη κίνηση των µορίων. 
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ΘΘεερρµµόόττηητταα    
Αν το φαγητό σας είναι πολύ ζεστό για να το φά-

τε, δε χρειάζεται να κάνετε κάτι γι’ αυτό. Απλά περι-
µένετε. Καθώς περνά η ώρα, µεταφέρεται ενέργεια 
από το φαγητό στον αέρα και η θερµοκρασία του 
πέφτει. Τελικά, το φαγητό κρυώνει, έως ότου απο-
κτήσει τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος αέρα. Η 
ενέργεια που µεταφέρεται από το ζεστό φαγητό 
στον αέρα ονοµάζεται θερµότητα. Γενικότερα: 
Θερµότητα είναι το ποσό ενέργειας που µετα-
φέρεται από ένα σώµα υψηλότερης θερµοκρα-
σίας σ’ ένα σώµα χαµηλότερης θερµοκρασίας.  
Αφού η θερµότητα είναι ποσότητα ενέργειας, η 

µονάδα µέτρησής της στο SI είναι το 1 joule (1 J).  

ΘΘεερρµµοοκκρραασσίίαα,,  ΘΘεερρµµόόττηητταα  κκααιι  µµιικκρρόόκκοοσσµµοοςς  
Το χειµώνα ανάβουµε τη θερµάστρα, για να ζε-

στάνουµε το δωµάτιό µας, δηλαδή τον αέρα, τους 
τοίχους και τα αντικείµενα µέσα σ’ αυτό. Ποια όµως 
είναι η διαφορά του ζεστού από τον κρύο αέρα; Ας 
θυµηθούµε ότι ένα σώµα είναι ένα σύστηµα µε δο-
µικούς λίθους (µόρια*) που αλληλεπιδρούν. Τα µό-
ρια* ενός σώµατος βρίσκονται σε άτακτη κίνηση και 
δεν έχουν όλα την ίδια κινητική ενέργεια. 
Τα µόρια των στερεών συγκρατούνται αλληλεπι-

δρώντας µε ισχυρές δυνάµεις. Το καθένα δονείται 
γύρω από µια σταθερή θέση (εικόνα 5.3). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Κάποια σώµατα αποτελούνται από άτοµα, ή ιόντα που δεν σχηµατίζουν µόρια. (Μέταλλα, Άλατα κ.α.) 

55..22 ..   ΘΘεερρµµόόττηητταα   ––   ΘΘεερρµµοοκκρραασσ ίίαα ,,   ΘΘεερρµµόόττηητταα   κκαα ιι   µµ ιι κκρρόόκκοοσσµµοοςς   

5.3 Στερεό σώµα. 

Μη συγχέετε τη θερµοκρασία 
µε τη θερµότητα.  

Η σούπα στο 
κουτάλι έχει την 
ίδια θερµοκρασία 
µε τη σούπα στο 
πιάτο.  

Όµως, ένα κουτάλι σούπα θα 
σας µετέφερε πολύ λιγότερη 
θερµότητα απ’ ότι ολόκληρο το 
πιάτο µε τη σούπα, αν κατά λά-
θος χυνόταν επάνω σας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Όταν το δοχείο έρχεται 
σε επαφή µε τη φωτιά, 
που έχει υψηλότερη 
θερµοκρασία, µεταφέρε-
ται ενέργεια στο νερό. Η 
θερµοκρασία του νερού 
αυξάνεται. 

 
 
 
 
 
 
 
Η πτώση του βαριδιού προ-
καλεί την περιστροφή της 
πτερωτής στην παραπάνω 
διάταξη. Όταν περιστρέφο-
νται τα πτερύγια, µεταφέρε-
ται ενέργεια στο νερό µέσω 
έργου. Η θερµοκρασία του 
νερού αυξάνεται. 

Όταν βάζουµε ζεστό 
τσάι στην κούπα, η 
θερµοκρασία της 
κούπας αυξάνεται 
και του τσαγιού µειώ-

νεται. Η µεταβολή αυτή οφεί-
λεται στην αλληλεπίδραση 
του ζεστού τσαγιού µε την 
κρύα κούπα. Ένα ποσό ενέρ-
γειας µεταφέρεται απ’ το τσάι 
στην κούπα. Η ενέργεια αυτή 
προκαλεί την αύξηση της 
θερµοκρασίας της κούπας και 
τη µείωση της θερµοκρασίας 
του τσαγιού.  

    πτερωτή 

   βαρίδι 
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Τα µόρια των υγρών είναι αρκετά κοντά µεταξύ 
τους. ∆ονούνται, αλλά οι δυνάµεις αλληλεπίδρα-
σης δεν µπορούν να τα κρατήσουν σε σταθερές 
θέσεις (εικόνα 5.4).  
Τα µόρια των στερεών και των υγρών αλληλε-

πιδρούν συνεχώς. Άρα, εκτός από κινητική ενέρ-
γεια έχουν και δυναµική ενέργεια. 
Τα µόρια των αερίων κινούνται ευθύγραµµα, 

µε µεγάλες ταχύτητες (εικόνα 5.5). Αλληλεπι-
δρούν µόνο τη στιγµή που συγκρούονται είτε µε-
ταξύ τους, είτε µε τα µόρια άλλων σωµάτων, ό-
πως των τοιχωµάτων του δοχείου.  
Συνεπώς, τα µόρια των αερίων έχουν πρακτικά 

µόνο κινητική ενέργεια.  
Πειραµατιζόµενοι (εικόνα 5.6), καταλήγουµε ότι 

τα µόρια του θερµότερου αέρα, έχουν κατά µέσο 
όρο µεγαλύτερες κινητικές ενέργειες από τα µόρια 
του ψυχρότερου αέρα.  
Η θερµοκρασία ενός σώµατος αποτελεί µέτρο 
της µέσης κινητικής ενέργειας των µορίων του.  
Για παράδειγµα, όσο υψηλότερη είναι η θερµοκρα-
σία µιας ποσότητας νερού, τόσο ταχύτερα κατά µέ-
σο όρο κινούνται τα µόριά του.  
Το άθροισµα των ενεργειών όλων των µορίων 

ενός σώµατος αποτελεί τη λεγόµενη εσωτερική 
ενέργεια του σώµατος. Το µέρος της εσωτερικής 
ενέργειας που οφείλεται στην άτακτη κίνηση των 
µορίων ονοµάζεται θερµική ενέργεια. Η εσωτερική 
ενέργεια των αερίων είναι εξολοκλήρου θερµική ε-
νέργεια, αφού τα µόρια των αερίων δεν έχουν δυ-
ναµική ενέργεια. 
Η θερµική ενέργεια ενός σώµατος εξαρτάται από 

τη θερµοκρασία του και από τον αριθµό των µορίων 
του, άρα από τη µάζα του (εικόνα 5.7). 
Όταν έρχονται σε επαφή δύο σώµατα διαφορετι-

κών θερµοκρασιών, τα µόριά τους αλληλεπιδρούν 
µε τυχαίο τρόπο και έτσι µεταφέρεται ενέργεια από 
τα µόρια µεγαλύτερης κινητικής ενέργειας στα µόρια 
µικρότερης κινητικής ενέργειας. Ανάλογη είναι η πε-
ρίπτωση που συγκρούονται µπάλες του µπιλιάρδου 
µε διαφορετικές ταχύτητες. Άρα: 
Θερµότητα είναι η ενέργεια που µεταφέρεται 
αυθόρµητα από ένα σώµα υψηλότερης θερµο-
κρασίας σε ένα σώµα χαµηλότερης θερµοκρα-
σίας, µέσω των τυχαίων αλληλεπιδράσεων των 
µορίων τους. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.6 ΠΕΙΡΑΜΑ  
-   Συνδέουµε αεροστεγώς τη φιάλη µε τη 

σύριγγα. Φροντίζουµε το έµβολο της 
σύριγγας να είναι στην κατώτερη θέση. 

 -  Θερµαίνουµε τη φιάλη, περιχύνοντάς τη 
µε ζεστό νερό, οπότε παρατηρούµε ά-
νοδο του εµβόλου. 

-   Συµπεραίνουµε ότι τα µόρια του θερµού 
αέρα, σε σχέση µε τα µόρια του κρύου, 
ασκούν στο έµβολο µεγαλύτερες δυνά-
µεις. Άρα τα µόρια του θερµού αέρα έ-
χουν, πριν συγκρουστούν µε το έµβολο, 
κατά µέσο όρο µεγαλύτερες κινητικές ε-
νέργειες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ζεστό 
νερό 

5.4 Υγρό σώµα. 

   5.5 Αέριο σώµα. 

 
 
 
 
 
 
5.7 Το τσάι στο δοχείο Β έχει µεγαλύτε-
ρη θερµική ενέργεια από το Α, αν και 
έχουν ίδια θερµοκρασία, γιατί το Β έχει 
µεγαλύτερη µάζα. 
Το τσάι στο δοχείο Α έχει µεγαλύτερη 
θερµική ενέργεια από το Γ γιατί έχει µε-
γαλύτερη θερµοκρασία. 

  Α 
Β 

Γ 

ΤΑ=ΤΒ>ΤΓ 
mB> mA= mΓ
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Μεταβολή της θερµοκρασίας χωρίς µεταφορά θερµότητας; 
   Χτυπήστε µε ένα σφυρί µερικές φορές το άκρο ενός µεταλλικού χάρακα.  
  Αν κατόπιν πιάσετε αυτό το άκρο τι θα παρατηρήσετε σχετικά µε τη θερµοκρασία του;  
Μπορείτε να δώσετε µια εξήγηση; Σκεφτείτε, συζητείστε και άλλα παραδείγµατα. 

 
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ Ι∆ΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ: 

Μέχρι το 18ο αιώνα η έννοια της θερµότητας ήταν συνυφασµένη µε τη φωτιά και δεν ξεχώριζε από την 
έννοια της θερµοκρασίας. Ο Αριστοτέλης θεωρούσε το «πŨρ» ως ένα από τα τέσσερα συστατικά στοι-
χεία του κόσµου. 
Ένας από τους πρωτοπόρους της ιδέας ότι η έννοια της θερµότητας είναι κάτι ξεχωριστό από την έν-
νοια της θερµοκρασίας ήταν ο Joseph Black (1728-1799). Ξεκινώντας από την παρατήρηση ότι το χιό-
νι έλιωνε χωρίς να γίνεται πιο θερµό, ο Black υποστήριζε ότι η θερµότητα και η θερµοκρασία (την ανέ-
φερε ως ένταση θερµότητας) ήταν δύο ξεχωριστά πράγµατα. Αποσαφήνισε τις έννοιες της θερµοχω-
ρητικότητας, της ειδικής θερµότητας και της λανθάνουσας θερµότητας. Οι θεωρητικές αντιλήψεις του 
Black για τη θερµότητα διαπνέονταν από την «θεωρία του θερµικού ρευστού».   
Οι επιστήµονες της εποχής πίστευαν ότι το θερµικό ρευστό είναι ένα αόρατο ελαστικό ρευστό, που 
αποτελείται από σωµατίδια τα οποία απωθούνται. Το θερµικό ρευστό καταλαµβάνει τον κενό χώρο 
ανάµεσα στα σωµατίδια της ύλης. Κατά τη θέρµανση ενός σώµατος, γίνεται ροή θερµικού ρευστού 
προς αυτό, ενώ κατά τη ψύξη του το θερµικό ρευστό φεύγει από το σώµα. To θερµικό ρευστό ονοµά-
στηκε από τον Antoine Lavoisier (1743-17949) θερµογόνο (caloric). 
Η θεωρία του θερµογόνου είχε δύο παραδοχές που αποδείχτηκαν µοιραίες για την επιβίωση αυτής της 
θεωρίας. Η πρώτη αφορούσε στο βάρος του θερµογόνου και η δεύτερη στη διατήρησή του. Πολύ 
προσεχτικά πειράµατα έδειξαν ότι το βάρος των σωµάτων δεν αλλάζει µε τη θέρµανση ή την ψύξη· 
συνεπώς αυτό το ρευστό θα έπρεπε να αποτελείται από σωµατίδια χωρίς µάζα. Η δεύτερη παραδοχή 
ήταν ότι η ποσότητα του θερµογόνου διατηρείται σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν τη θερµότητα. 
Η πρώτη ρωγµή στη θεωρία του θερµογόνου ήλθε από τις εργασίες του Benjamin Thompson ή Cound 
Rumford (1753-1814). Αυτός πίστευε ότι, το να κρατά κανείς τα «µάτια του ανοιχτά» σε όσα συµβαί-
νουν στον καθηµερινό του βίο, µπορεί να οδηγήσει στη διατύπωση χρήσιµων αµφιβολιών και σχεδίων 
για παραπέρα έρευνες και βελτιώσεις. Πράγµατι, ο Rumford, παρατηρώντας τη διάτρηση ορειχάλκι-
νων όπλων στο στρατιωτικό εργαστήριο του Μονάχου, εντυπωσιάστηκε από το γεγονός της ταχύτατης 
θέρµανσης των ρινισµάτων του µετάλλου. Η θερµότητα γεννιόταν ασταµάτητα και έπρεπε συνεχώς να 
ρίχνουν νερό στο µέταλλο. Οδηγήθηκε, λοιπόν, στη σκέψη ότι η θερµότητα δεν ήταν κάτι που διατη-
ρείται, αλλά κάτι που µπορεί να παραχθεί και µε τριβή. 
Η ιδέα ότι η θερµότητα παραγόταν από «κάποιο είδος κίνησης» και το αντίστροφο, ότι δηλαδή από τη 
θερµότητα µπορούσαµε να πάρουµε κάποιο έργο (για παράδειγµα µε διαστολή), οδήγησε στη σκέψη 
ότι η θερµότητα είναι µια µορφή ενέργειας. Σε αυτόν τον τοµέα σηµαντικές ήταν οι εργασίες του για-
τρού Julius Robert Mayer (1814-1878) και του James Joule (1818-1889).  Ως µονάδα θερµότητας είχε 
οριστεί η µία θερµίδα (1 cal), που είναι το απαιτούµενο ποσό θερµότητας για τη θέρµανση 1g νερού 
κατά ένα βαθµό Κελσίου. Ο Joule θέρµαινε νερό µε την περιστροφή πτερυγίου και κατέληξε ότι η µία 
θερµίδα είναι ισοδύναµη µε ποσότητα µηχανικής ενέργειας 4,18J.  
Η θερµότητα, λοιπόν, είναι µια µορφή ενέργειας και µπορεί να µετατρέπεται σε άλλες µορφές ενέρ-
γειας ή να προκύπτει από άλλες µορφές ενέργειας. Εκείνο που διατηρείται είναι η ενέργεια και όχι η 
θερµότητα, όπως ήθελε η θεωρία του θερµογόνου. Για την αρχή διατήρησης της ενέργειας καθαρά 
πρωτοµίλησε ο Herman Helmholtz (1821-1894).  

 

 

Ο James Prescott Joule αγαπούσε 
την πειραµατική έρευνα. Στο κελά-
ρι του σπιτιού του εκτέλεσε τα φη-
µισµένα του πειράµατα και επικύ-
ρωσε την αντίληψη ότι η θερµότη-
τα είναι ενέργεια. 
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Όταν υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγής θερµότη-

τας µεταξύ δύο σωµάτων διαφορετικής θερµοκρασί-
ας, λέµε ότι αυτά βρίσκονται σε θερµική αλληλεπί-
δραση ή θερµική επαφή. 
Η ροή θερµότητας: 
α)  οφείλεται στη διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ 

των δύο σωµάτων, 
β)  προκαλεί τη µεταβολή της θερµοκρασίας των 

σωµάτων τα οποία βρίσκονται σε θερµική αλ-
ληλεπίδραση (εφόσον αυτά δεν αλλάζουν φυ-
σική κατάσταση). 

Για παράδειγµα, αν ρίξουµε ένα κοµµάτι καυτού 
µετάλλου σε κρύο νερό, σταδιακά το νερό ζεσταίνε-
ται και το µέταλλο ψύχεται, µέχρι να αποκτήσουν 
την ίδια θερµοκρασία. Τότε, σταµατά η ροή θερµό-
τητας από το καυτό µέταλλο στο κρύο νερό και λέµε 
ότι το µέταλλο και το νερό βρίσκονται σε θερµική 
ισορροπία. Συνεπώς: 
∆ύο σώµατα που βρίσκονται σε θερµική επαφή, 
έρχονται σε θερµική ισορροπία, όταν αποκτή-
σουν την ίδια θερµοκρασία. 

 Η µέτρηση της θερµοκρασίας ενός αντικειµένου 
µε θερµόµετρο, βασίζεται στη θερµική ισορροπία 
µεταξύ θερµοµέτρου και αντικειµένου.  
Όταν βάζουµε θερµόµετρο για τον πυρετό, το 

κρατάµε στη µασχάλη για ορισµένο χρόνο. Αυτό εί-
ναι αναγκαίο, για να επέλθει θερµική ισορροπία µε-
ταξύ του σώµατός µας και του υδραργύρου του 
θερµοµέτρου. Κατά τη θερµοµέτρηση του σώµατός 
µας, µεταφέρεται θερµότητα από το σώµα µας στον 
υδράργυρο, µε αποτέλεσµα την αύξηση του ύψους 
της στήλης του. Όταν ο υδράργυρος αποκτήσει τη 
θερµοκρασία του σώµατός µας, παύει η µεταφορά 
θερµότητας. Τότε, το ύψος της στήλης δείχνει την 
τελική θερµοκρασία του υδραργύρου, άρα και του 
σώµατός µας. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Το θερµόµετρο µετρά τη θερ-
µοκρασία που είχε το νερό, 
πριν το βυθίσουµε µέσα;  

 

 

 

 

 

 

 

  ∆ραστηριότητα 
  Σ’ ένα ποτήρι ζεστό 

νερό βυθίστε  ένα θερ-
µόµετρο.  

Μ’ ένα άλλο θερµόµετρο κατα-
γράψτε τη θερµοκρασία του δωµα-
τίου. 
Καταγράψτε ανά 5 min τις ενδεί-
ξεις των θερµοµέτρων, µέχρι να 
σταθεροποιηθούν και οι δύο.  
Κατασκευάστε κατόπιν ένα διά-
γραµµα των ενδείξεων των θερ-
µοµέτρων µε το χρόνο. 
Τι συµπεραίνετε; 

 

55..33..   ΘΘεερρµµ ιικκήή   ιισσοορρρροοππίίαα   

Η στάθµη του υγρού στο θερµόµετρο σταθεροποιεί-
ται στην ένδειξη 33 οC. Αυτή είναι και η θερµοκρασία 
του περιβάλλοντος αέρα, στο χώρο που βρίσκεται το 
θερµόµετρο. Γιατί, όµως, το θερµόµετρο δείχνει την 
θερµοκρασία του περιβάλλοντος; Πώς επιδρά το πε-
ριβάλλον στο θερµόµετρο και πώς το θερµόµετρο 
στο περιβάλλον; 
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ίδια αρχική  
θερµοκρασία 

 m 

 2t  t

m

5.9  Νερό ίσης µάζας αυξάνει διπλάσια τη θερ-
µοκρασία του όταν ζεσταίνεται για διπλάσιο 
χρόνο. 

∆Τ   2
∆T  

ίδια αρχική  
θερµοκρασία 

 m 

 tνερού  tλαδιού

m

5.10  Νερό µάζας m ζεσταίνεται στην ίδια θερ-
µοκρασία µε λάδι ίσης µάζας  σε περισσότερο 
χρόνο. 

∆Τ   ∆Τ 

 tνερού>tλαδιού 

Ίδια αρχική  
θερµοκρασία 

 m 

 2t  t

5.8 Νερό διπλάσιας µάζας ζεσταίνεται στην ίδια 
θερµοκρασία σε διπλάσιο χρόνο. 

 ∆Τ   ∆Τ 

 2
m  

 
 

  

  

ΟΟ  ννόόµµοοςς  ττηηςς  θθεερρµµιιδδοοµµεεττρρίίααςς  
Θα µελετήσουµε σώµατα που κατά τη διάρκεια 

της θέρµανσης ή ψύξης τους παραµένουν συνεχώς 
σε υγρή ή στερεά κατάσταση. Η εµπειρία και ο πει-
ραµατισµός θα µας  οδηγήσουν σε συµπεράσµατα. 
α) Για να ζεστάνουµε µισό λίτρο γάλα, απαιτείται µε-

γαλύτερο χρονικό διάστηµα απ’ ότι για να ζεστά-
νουµε, έως την ίδια θερµοκρασία, µόνο ένα πο-
τήρι γάλα. Μεγαλύτερος χρόνος θέρµανσης ση-
µαίνει και µεταφορά µεγαλύτερου ποσού θερµό-
τητας στο γάλα. Άρα, όσο µεγαλύτερη είναι η µά-
ζα ενός σώµατος, τόσο µεγαλύτερη είναι και η 
θερµότητα που πρέπει να µεταφερθεί, για να πε-
τύχουµε ορισµένη µεταβολή στη θερµοκρασία 
του. Πειραµατιζόµενοι (εικόνα 5.8), καταλήγουµε 
στο συµπέρασµα ότι:  

Το ποσό θερµότητας (Q) που πρέπει να µετα-
φερθεί για µια δεδοµένη µεταβολή της θερµο-
κρασίας (∆Τ) ενός σώµατος είναι ανάλογο µε 
τη µάζα (m) του σώµατος. 

β) Όσο µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα ζεσταίνουµε 
το γάλα, τόσο πιο ζεστό γίνεται. Όµοια, όσο µε-
γαλύτερο χρονικό διάστηµα αφήνουµε το ζεστό 
γάλα στην κούπα, τόσο περισσότερο µειώνεται η 
θερµοκρασία του. Μεγαλύτερος, όµως, χρόνος 
σηµαίνει και µεταφορά µεγαλύτερου ποσού θερ-
µότητας. Άρα, όσο µεγαλύτερο ποσό θερµότητας 
µεταφέρεται προς ή από ένα σώµα, τόσο περισ-
σότερο µεταβάλλεται η θερµοκρασία του. Πειρα-
µατιζόµενοι (εικόνα 5.9), καταλήγουµε στο συ-
µπέρασµα ότι: 

Το ποσό θερµότητας (Q)  που µεταφέρεται 
προς ή από ένα σώµα είναι ανάλογο µε τη µε-
ταβολή της θερµοκρασίας (∆Τ) του σώµατος. 

γ) Για να ζεστάνουµε σε ένα ηλεκτρικό µπρίκι ένα 
ποτήρι λάδι, απαιτείται µικρότερος χρόνος από το 
να ζεστάνουµε, έως την ίδια θερµοκρασία, ένα 
ποτήρι νερό ίσης µάζας. Πειραµατιζόµενοι (εικό-
να 5.10), καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55..44..   ΝΝόόµµοοςς   ττηηςς   θθεερρµµ ιιδδοοµµεεττρρίίααςς   ––   ΕΕιιδδ ιικκήή   θθεερρµµόόττηητταα   

Οι νόµοι της Φυσικής περιγράφουν ποιοτικά τα φυσικά φαινόµενα και προσδιορίζουν πο-
σοτικά τη σχέση µεταξύ των φυσικών µεγεθών. Όταν δύο σώµατα βρίσκονται σε θερµική 
αλληλεπίδραση, µεταφέρεται θερµότητα από το ζεστό στο κρύο. Πώς όµως µπορεί να µε-
τρηθεί η θερµότητα που ανταλλάσσεται;  
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Το ποσό θερµότητας (Q) που πρέπει να µετα-
φερθεί, ώστε να µεταβληθεί η θερµοκρασία ε-
νός σώµατος µάζας m κατά ∆Τ, εξαρτάται και 
από το είδος του υλικού από το οποίο αποτε-
λείται το σώµα. 
Τα προηγούµενα τρία συµπεράσµατα περιλαµβά-

νονται στην παρακάτω εξίσωση, που αποτελεί τη 
µαθηµατική διατύπωση του νόµου της θερµιδοµε-
τρίας:         

Q = m c ∆Τ 
Το Q παριστάνει το ποσό θερµότητας που µετα-

φέρεται προς ή από ένα σώµα, m είναι η µάζα του 
σώµατος, και ∆Τ η αντίστοιχη µεταβολή θερµοκρα-
σίας σε Κέλβιν ή βαθµούς Κελσίου. Το c είναι µία 
σταθερά που εξαρτάται από το υλικό του σώµατος 
και ονοµάζεται ειδική θερµότητα του υλικού. 
ΕΕιιδδιικκήή  θθεερρµµόόττηητταα  
Η µονάδα ειδικής θερµότητας στο SI είναι το     

Ckg
J1 o⋅

 

Για παράδειγµα, η ειδική θερµότητα του νερού εί-

ναι περίπου:     
Ckg

J4200 o⋅
 

Αυτό σηµαίνει ότι για µεταβολή της θερµοκρασίας 
1 kg νερού κατά 1 οC απαιτείται να µεταφερθεί ποσό 
θερµότητας 4200 J. 
Στον πίνακα (5.11) φαίνεται η ειδική θερµότητα 

κάποιων υλικών. Παρατηρούµε ότι η ειδική θερµότη-
τα του νερού έχει σχετικά µεγάλη τιµή. Για παρά-
δειγµα, σε µία µάζα νερού, πρέπει να µεταφερθεί 
πολύ µεγαλύτερο ποσό θερµότητας από ότι σε ίση 
µάζα σιδήρου για ίση αύξηση θερµοκρασίας. Αυτό 
εξηγεί γιατί στα συστήµατα ψύξης των αυτοκινήτων 
χρησιµοποιούµε νερό. Επίσης, παρατηρούµε ότι το 
νερό έχει πολύ µεγαλύτερη ειδική θερµότητα από 
την άµµο. Αυτό εξηγεί γιατί στην παραλία το νερό 
θερµαίνεται το πρωί πολύ αργότερα από την άµµο 
και το βράδυ, ψύχεται αντίστοιχα, πολύ αργότερα 
από αυτή. 

Σε διάφορες εφαρµογές, ως µονάδα µέτρησης 
θερµότητας, εκτός από το 1 Joule, χρησιµοποιείται 
και η θερµίδα (1 cal). Η θερµίδα είναι ίση µε το ποσό 
θερµότητας που απαιτείται για αύξηση της θερµο-
κρασίας 1 g νερού κατά 1 oC.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ειδική θερµότητα c 
Υλικά 

Kkg
J
⋅  Kg

cal
⋅  

Αλουµίνιο 900 0,215 
Άµµος 800 0,192 
Άργυρος 233 0,056 
Βολφράµιο 134 0,032 
Γρανίτης 790 0,19 
Γυαλί 837 0,200 
Λάδι 1970 0,473 
Μάρµαρο 860 0,21 
Μόλυβδος 128 0,031 
Νερό 4186 1 
Ξύλο 1700 0,41 
Οινόπνευµα 2400 0,58 
Πετρέλαιο 2132 0,51 
Σίδηρος 448 0,107 
Υδράργυρος 140 0,033 
Χαλκός 387 0,092 
Χρυσός 129 0,03 
Χώµα 920 0,22 

 
 
 
 

 

 Η θερµοκρασία σε Κέλβιν 
δεν είναι όσο η θερµο-
κρασία σε βαθµούς Κελ-
σίου. 

 Η µεταβολή της 
θερµοκρασίας σε Κέλβιν 
είναι όσο η µεταβολή της 
θερµοκρασίας σε βαθµούς 
Κελσίου. 

5.11 Ειδικές θερµότητες διαφόρων 
υλικών. 

 Για τη θέρµανση 1 kg νερού 
κατά 1 οC απαιτούνται 4200 J, 
άρα, για το 1 g απαιτούνται 
4,2 J, συνεπώς: 

1 cal = 4,2 J 
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  ∆ραστηριότητα 
 Μπορείτε µε µία υδρόγειο σφαίρα να διαπιστώσετε ότι κάποιες χώρες, αν και είναι 

σε διαφορετικές ηπείρους, όπως, για παράδειγµα, η Ολλανδία και οι κεντρικές η-
πειρωτικές περιοχές του Καναδά, βρίσκονται στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος.  

Αυτό σηµαίνει ότι δέχονται ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο την ίδια ηλιακή ακτινοβολία.  
Βρείτε πληροφορίες για τις µέσες θερµοκρασίες που επικρατούν σ’ αυτές τις περιοχές. 
Πώς ερµηνεύετε τις πληροφορίες αυτές; 

  

ΠΠααρρααδδεείίγγµµαατταα  
 

5.3 Σε δοχείο µε θερµοµονωτικά τοιχώ-
µατα  υπάρχει νερό µάζας 0,96 kg και 
θερµοκρασίας 20 οC. Μέσα στο νερό 
ρίχνουµε ένα καυτό κοµµάτι σίδηρου 
µάζας 0,42 kg. Μεταφέρεται θερµότητα 
από το σίδηρο στο νερό, µέχρι την επί-
τευξη θερµικής ισορροπίας. Η τελική 
θερµοκρασία στη θερµική ισορροπία 
βρέθηκε 30 οC. Οι ειδικές θερµότητες 
του νερού και του σίδηρου είναι:  

Ckg
J4200 oν ⋅

=c     και   
Ckg

J480 oσ ⋅
=c  

Να βρεθούν: 
α) Η θερµότητα που µεταφέρθηκε από 

το σίδηρο στο νερό, θεωρώντας ότι 
στα τοιχώµατα του δοχείου δε µετα-
φέρεται θερµότητα. 

β) Η µεταβολή της θερµοκρασίας του 
σιδήρου. 

γ)  Η θερµοκρασία που είχε στην αρχή 
το κοµµάτι του σιδήρου. 

Λύση  
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 
mν=0,96 kg 
Τν= 20 οC 

mσ=0,42 kg  
Τ=30 οC 

Ckg
J4200ν o⋅

=c

Ckg
J480σ o⋅

=c  

Q 
∆Τσ 

 

α)  Η µεταβολή της θερµοκρασίας του νε-
ρού από 20 οC σε 30 οC είναι ∆Τν=10 
οC. Με εφαρµογή του νόµου της θερµι-
δοµετρίας, υπολογίζουµε το ζητούµενο 
ποσό θερµότητας: 

ννν ∆TcmQ =    ή 

( ) ( )C10
Ckg

J4200kg960 o
o,Q ×









⋅
×=  

ή    Q = 40320  J 
β) Βρήκαµε το ποσό θερµότητας που µε-

ταφέρθηκε στο νερό. Αυτό θα είναι και 
το ποσό θερµότητας που µεταφέρθηκε 
από το σίδηρο, µια και δεν έχουµε µε-
ταφορά θερµότητας προς τα τοιχώµατα 
του δοχείου. (Αρχή διατήρησης της ε-
νέργειας). Θα εφαρµόσουµε τώρα τον 
ίδιο νόµο, για να υπολογίσουµε την µε-
ταβολή της θερµοκρασίας του σιδήρου. 

σσσ ∆TcmQ =      ή      
σσ

σ∆
cm

QT =      

ή     
( ) 









⋅
×⋅

=

Ckg
J480kg0,42

J40320∆

o

σT      

ή       ∆Τσ = 200  οC 
γ)  Βρήκαµε ότι η θερµοκρασία του σιδή-

ρου µειώθηκε κατά 200 οC, ενώ η τελική 
τιµή της θερµοκρασίας του είναι 30 οC. 
Έχουµε λοιπόν:      ∆Τσ=Ταρχ−Ττελ      ή          
Ταρχ = Ττελ+∆Τσ    ή    Ταρχ = (30+200)  οC  

ή       Ταρχ = 230  οC 
Εποµένως, η αρχική θερµοκρασία του 
κοµµατιού του σιδήρου είναι 230 οC.
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Η λειτουργία του υδραργυρικού θερµοµέτρου 
στηρίζεται στην µεταβολή του όγκου του υδραργύ-
ρου, εξαιτίας της µεταβολής της θερµοκρασίας του. 
Γενικά, όταν µεταβάλλεται η θερµοκρασία των σω-
µάτων, µεταβάλλεται και ο όγκος τους. Η αύξηση 
της θερµοκρασίας ενός σώµατος οδηγεί στην αύξη-
ση του όγκου του, δηλαδή στη διαστολή του, ενώ η 
ψύξη του σώµατος, οδηγεί στη µείωση του όγκου 
του, δηλαδή στη συστολή του. Αυτές οι µεταβολές, 
πολλές φορές, είναι µικρές και όχι εµφανείς, όµως, 
συχνά, µπορεί να έχουν, αν δεν ληφθεί µέριµνα, 
καταστροφικά αποτελέσµατα (εικόνα 5.12). 
Πώς µπορούµε όµως να ερµηνεύσουµε τη δια-

στολή; Ας θυµηθούµε ότι στα στερεά σώµατα τα 
γειτονικά µόρια συγκρατούνται αλληλεπιδρώντας µε 
ισχυρές δυνάµεις. Το καθένα δονείται γύρω από µια 
σταθερή θέση. Όταν το σώµα θερµαίνεται, τα µόρια 
κινούνται ταχύτερα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την 
αύξηση της απόστασης των µορίων (εικόνα 5.13). 
∆ηλαδή, κατά τη διαστολή, δεν αυξάνεται το µέ-
γεθος των µορίων, αλλά οι µεταξύ τους απο-
στάσεις. 
Αφού ερµηνεύσαµε ποιοτικά το φαινόµενο της 

διαστολής, θα το µελετήσουµε και ποσοτικά. 
ΓΓρρααµµµµιικκήή  δδιιαασσττοολλήή  

 Οι γραµµικές διαστάσεις ενός στερεού σώµατος 
είναι το µήκος, το πλάτος και το ύψος του. Η µετα-
βολή οποιασδήποτε γραµµικής διάστασης του στε-
ρεού, όταν µεταβάλλεται η θερµοκρασία του, λέγε-
ται γραµµική διαστολή. 
Μεταβάλλοντας τη θερµοκρασία µιας λεπτής µε-

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55..55..   ΘΘεερρµµ ιικκήή   δδιιαασσττοολλήή   σσττεερρεεώώνν   

Θα έχετε ίσως προσέξει ότι τα τηλε-
φωνικά καλώδια ή οι γραµµές µεταφο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας τοποθετούνται 
χαλαρά, σχηµατίζοντας καµπύλες, και 
όχι τεντωµένα. Μ’ αυτόν τον τρόπο είναι 
ελεύθερα να αλλάζουν µήκος, όταν δια-
στέλλονται ή συστέλλονται, ανάλογα µε 
τις καιρικές συνθήκες. Παρόµοια πρό-
βλεψη γίνεται σε πάρα πολλές κατα-
σκευές (γεφυρών, σιδηροδροµικών 
γραµµών, διαδρόµων απογείωσης αε-
ροπλάνων κ.λπ.). 

5.12 Θερµική διαστολή σε  
παλιές σιδηροδροµικές 
γραµµές 

5.13α Κρύο 
στερεό σώµα

5.13β Ζεστό 
στερεό σώµα
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ταλλικής ράβδου, αρχικού µήκους Lο, µπορούµε να 
διαπιστώσουµε πειραµατικά ότι η επιµήκυνση (∆L) 
της ράβδου είναι ανάλογη µε τη µεταβολή της θερ-
µοκρασίας της (∆Τ). 
Πειραµατιζόµενοι κατόπιν µε ράβδους από το ίδιο 

υλικό, αλλά µε διαφορετικό αρχικό µήκος, διαπι-
στώνουµε ότι για ίδια µεταβολή θερµοκρασίας ∆Τ, η 
επιµήκυνση ∆L είναι ανάλογη µε το αρχικό µήκος 
(εικόνα 5.14). 
Κατόπιν, παίρνουµε δύο ράβδους ίδιου αρχικού 

µήκους και θερµοκρασίας, τη µια σιδερένια και την 
άλλη από αλουµίνιο. Αυξάνοντας το ίδιο τη θερµο-
κρασία και των δύο ράβδων, θα διαπιστώσουµε ότι 
η αλουµινένια ράβδος θα επιµηκυνθεί περισσότερο. 
Συνεπώς, η αύξηση του µήκους µιας ράβδου, όταν 
αυξηθεί η θερµοκρασία της, εξαρτάται και από το 
υλικό της ράβδου. 
Τα συµπεράσµατα που βγάλαµε περιέχονται 

στην παρακάτω εξίσωση∗, που ονοµάζεται και νό-
µος της γραµµικής διαστολής: 

∆L = α Lo ∆Τ  
Ο νόµος αυτός µε λόγια λέει ότι: 
 Η αύξηση του µήκους (∆L) µιας ράβδου, όταν 

µεταβληθεί η θερµοκρασία της κατά ∆Τ, είναι 
ανάλογη του αρχικού µήκους της (Lο), ανάλογη 
του (∆Τ),  ενώ εξαρτάται και από το υλικό της. 
Ο συντελεστής α στην παραπάνω εξίσωση δεί-

χνει την εξάρτηση της επιµήκυνσης από το υλικό 
και ονοµάζεται συντελεστής γραµµικής διαστο-
λής του υλικού. Η µονάδα αυτού του συντελεστή 
είναι 1 Κ-1 ή 1 (οC)-1 Στον πίνακα (5.15) βλέπουµε 
την τιµή του συντελεστή γραµµικής διαστολής δια-
φόρων υλικών. Από τις τιµές του πίνακα µπορούµε 
να καταλάβουµε γιατί η ράβδος από αλουµίνιο είχε 
µεγαλύτερη διαστολή από τη σιδερένια. Επίσης, 
παρατηρούµε ότι το µπετόν και ο σίδηρος έχουν 
τον ίδιο συντελεστή διαστολής. Έτσι, αποφεύγεται 
το ράγισµα των οικοδοµών, γιατί ο σίδηρος και το 
µπετόν διαστέλλονται οµοιόµορφα.  
Το διµεταλλικό έλασµα (εικόνα 5.16) αποτελείται 

από δύο συγκολληµένα µέταλλα µε διαφορετικούς 
συντελεστές διαστολής. Όταν θερµαίνεται, κάµπτε-
ται. Αυτό συµβαίνει γιατί το ένα µέταλλο διαστέλλε-
ται περισσότερο από το άλλο. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Υλικό α (οC)-1 x 10-6 

Αλουµίνιο 24 
Γυαλί κοινό 9 
Γυαλί pyrex 3,2 
Κράµα invar 0 
Μόλυβδος 29 
Σίδηρος 12 
Σκυρόδεµα (µπετόν) 12 
Χαλαζίας 0 
Χαλκός 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
∗ Η εξίσωση δεν ισχύει για υπερβολικά µεγάλες  
µεταβολές της θερµοκρασίας. 

Είναι ισοδύναµο µε 

L0 L0 ∆L ∆L

2L0 2∆L

L0 ∆L 

5.14 Γραµµική διαστολή στερεού  

5.15 Συντελεστές γραµµικής διαστολής

Ορείχαλκος 
Κράµα invar 

5.16  ∆ιµεταλλικό έλασµα 

Θερµαίνοντας 

Ψύχοντας 

Στην περίπτωση του υδραργυρικού θερµο-
µέτρου, η θέρµανση του θερµοµέτρου οδη-
γεί στη διαστολή τόσο του σωλήνα, όσο και 
του υδραργύρου. Ο υδράργυρος όµως 
διαστέλλεται  περισσότερο από το σωλήνα, 
γι’ αυτό και ανεβαίνει η στάθµη του.  



5 .  ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ  

 

15

ΕΕππιιφφααννεειιαακκήή  δδιιαασσττοολλήή--  ∆∆ιιαασσττοολλήή  όόγγκκοουυ  
Γεννιέται τώρα το ερώτηµα αν, όταν θερµαίνεται 

µια µεταλλική ράβδος, αλλάζει µόνο το µήκος της. Η 
απάντηση είναι όχι. Η διαστολή γίνεται ταυτόχρονα 
σε όλες τις διαστάσεις της. Αυξάνεται, δηλαδή, και 
το εµβαδόν των επιφανειών, αλλά και ο όγκος της 
ράβδου. Η αύξηση του εµβαδού της επιφάνειας ε-
νός αντικειµένου, όταν αυξάνεται η θερµοκρασία 
του, ονοµάζεται επιφανειακή διαστολή (εικόνα 
5.17). Ανάλογα, η αύξηση του όγκου ενός αντικει-
µένου, όταν αυξάνεται η θερµοκρασία του, ονοµά-
ζεται κυβική διαστολή ή διαστολή όγκου. (εικόνα 
5.18) 
Με κατάλληλο πολύ προσεχτικό πειραµατισµό 

αποδεικνύεται ότι: 
Η µεταβολή του όγκου (∆V) ενός αντικειµένου 

όταν µεταβληθεί η θερµοκρασία του κατά ∆Τ, 
είναι ανάλογη του αρχικού όγκου (Vo), του αντι-
κειµένου, ανάλογη του (∆Τ), ενώ εξαρτάται και 
από το υλικό του αντικειµένου. 
Ο παραπάνω νόµος της κυβικής διαστολής στη 

συµβολική γλώσσα είναι: 
∆V = β Vο ∆Τ 

Ο συντελεστής β εξαρτάται από το υλικό, η µο-
νάδα του είναι 1 Κ-1 ή 1 (οC)-1 και ονοµάζεται συ-
ντελεστής διαστολής όγκου του υλικού. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  Πρόβληµα 
 Μια µηχανικός σχεδιάζει τσιµεντένια γέφυρα για τους πεζούς πάνω απ’ την εθνι-

κή οδό. Η γέφυρα, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα, έχει µήκος 20 m. Η 
µηχανικός πρόβλεψε διάκενο 10 mm. Αν η µέγιστη αύξηση της θερµοκρασίας εί-
ναι  40 οC, έχει αφήσει αρκετό χώρο για διαστολή;  

Ο συντελεστής γραµµικής διαστολής του τσιµέντου είναι 12⋅10-6 οC-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θερµοκρασία 
δωµατίου 

Θερµαίνοντας 

∆ιαστολή οπής 

Οπή 

5.17 Επιφανειακή διαστολή 

20 m

διάκενο  
10 mm 

 
 
 
Τσφαίρας=Τδακτυλίου 
Η σφαίρα  
περνάει µέσα   
απ’ το δακτύλιο 

5.18  ∆ιαστολή όγκου της σφαίρας 

 
 
 
Τσφαίρας>Τδακτυλίου 
Η σφαίρα  
δεν περνάει  
µέσα απ’ το  
δακτύλιο 
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5.4 Ένα τµήµα µιας σιδηροδροµικής 
γραµµής έχει µήκος 100 m σε θερµο-
κρασία 5 οC.  Πόσο γίνεται το µήκος του 
τµήµατος της γραµµής µια ζεστή καλο-
καιρινή µέρα, αν η θερµοκρασία είναι 
35 οC;  
Ο συντελεστής γραµµικής διαστολής 
του σιδήρου είναι α =1,2⋅10-5 οC-1. 

Λύση 
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 

L0=100 m 
T0 =5 oC 
T=35 oC 

α =1,2⋅10-5 οC-1 

L 

Ονοµάζουµε ∆L την αύξηση του µήκους 
για αύξηση θερµοκρασίας κατά   ∆Τ =Τ-Τ0 
= 35 οC - 5 οC = 30 οC 
Εφαρµόζουµε το νόµο της γραµµικής δια-
στολής    ∆L = α L0 ∆Τ    ή 

 ∆L = (1,2⋅10-5 οC-1) ⋅ (100 m) ⋅ (30 οC)  ή 
∆L = 3,6⋅10-2 m = 3,6 cm 

Άρα, το µήκος του τµήµατος της γραµµής 
θα γίνει : 
 L + ∆L = 100 m + 0,036 m =100,036 m. 

 

5.5. Να βρεθεί το ποσοστό % της αύξη-
σης του όγκου ενός κοµµατιού αλουµι-
νίου όταν η θερµοκρασία του αυξηθεί 
κατά 100 οC.  
Για αλουµίνιο ο συντελεστής διαστολής 
όγκου είναι β=7,2⋅10-5 οC-1. 

Λύση 
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 
∆Τ =100 οC 

β=7,2⋅10-5 οC-1 
% αύξηση όγκου  

Με εφαρµογή του νόµου της κυβικής δια-
στολής έχουµε    ∆V = β Vο ∆Τ  ή 

∆V = (7,2⋅10-5 οC-1) ⋅ Vο ⋅ (100 οC)   ή 
∆V = 0,0072 Vο 

Άρα, ο όγκος αυξάνεται κατά 
                   0,0072⋅100 % = 0,72 % 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ 
Σε πολλές συσκευές, όπως η καφετιέρα, η ρύθµιση της θερµοκρασίας γίνεται µε έναν κατάλληλο δια-
κόπτη που ονοµάζουµε θερµοστάτη. Ο διακόπτης αυτός αποτελείται από ένα διµεταλλικό έλασµα. Ό-
ταν αυτό θερµαίνεται, κάµπτεται και διακόπτει την κυκλοφορία του ηλεκτρικού ρεύµατος. Μόλις ο διµε-
ταλλικός διακόπτης ψυχθεί η καφετιέρα αρχίζει πάλι να λειτουργεί και έτσι διατηρείται η θερµοκρασία 
του καφέ στην τιµή που έχουµε επιλέξει µε το κουµπί ρύθµισής της. 
 

θερµαινόµενη σπείρα 

  ηλεκτρικό      
   ρεύµα 

 θερµαινόµενη      
σπείρα  

    διµεταλλικός διακόπτης  
                                (κρύος) 
    επαφές κλειστές 

    (α) η καφετιέρα λειτουργεί  

   κουµπί ρύθµισης θερµοκρασίας 

     διµεταλλικός διακόπτης  
                             (ζεστός) 
    επαφές ανοιχτές 

    (β) η καφετιέρα σβήνει  
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ΘΘεερρµµιικκήή  δδιιαασσττοολλήή  υυγγρρώώνν  
Σ� ένα γυάλινο δοχείο έχουµε προσαρµόσει ένα 

κατακόρυφο σωλήνα. Το δοχείο είναι γεµάτο µε 
λάδι, ενώ ο σωλήνας είναι άδειος. Θερµαίνοντας 
το δοχείο, παρατηρούµε ότι το λάδι ανέρχεται στο 
σωλήνα (εικόνα 5.19). Η στάθµη του ανεβαίνει, 
όσο συνεχίζεται η θέρµανση. Αυτό δείχνει ότι µε τη 
θέρµανση, αυξήθηκε ο όγκος του λαδιού και µάλι-
στα περισσότερο απ� όσο αυξήθηκε ο όγκος του 
δοχείου. Θερµική διαστολή υγρού διαπιστώσαµε 
και κατά τη µελέτη της λειτουργίας του  υδραργυ-
ρικού θερµοµέτρου. Ο νόµος της διαστολής του 
όγκου των υγρών είναι όµοιος µ� αυτόν που ισχύει 
στη διαστολή του όγκου των στερεών, δηλαδή: 
Η µεταβολή του όγκου (∆V) ενός υγρού, όταν 
µεταβληθεί η θερµοκρασία του κατά ∆Τ, είναι 
ανάλογη του αρχικού όγκου του υγρού (Vο), 
ανάλογη του (∆Τ), ενώ εξαρτάται και από το 
είδος του υγρού. 
Στη συµβολική γλώσσα γράφουµε:   ∆V = β Vο ∆Τ 
Ο συντελεστής β εξαρτάται από το υλικό, η µο-

νάδα του είναι 1 Κ-1 ή 1 (οC)-1 και ονοµάζεται συ-
ντελεστής διαστολής όγκου του υγρού. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

55..66..   ΘΘεερρµµ ιικκήή   δδιιαασσττοολλήή   υυγγρρώώνν   --   ΑΑννώώµµααλληη   δδιιαασσττοολλήή   ττοουυ   ννεερροούύ   
--   ∆∆ιιαασσττοολλήή   ααεερρίίωωνν   

 
Γιατί οι εταιρείες εµφιάλωσης δε γεµίζουν 
τα µπουκάλια µε αναψυκτικό µέχρι πάνω; 
Όχι για να µας κλέψουν. Ο χώρος αφήνε-
ται για τη διαστολή του αναψυκτικού. Τα 
περισσότερα υγρά διαστέλλονται, όταν 
θερµαίνονται και η διαστολή τους είναι πο-
λύ µεγαλύτερη από εκείνη των στερεών. 

Κοιτάξτε κάτω απ� το καπό του αυτοκινήτου 
και δείτε πόσο πολύ διαστέλλεται ένα υγρό. 
Ένα δοχείο συγκεντρώνει την υπερχείλιση, 
όταν το νερό απωθείται απ� το σύστηµα ψύ-
ξης µε διαστολή. Το δοχείο είναι σχεδόν ά-
δειο, όταν η µηχανή είναι κρύα, αλλά σχεδόν 
γεµάτο, όταν είναι ζεστή. 

 

5.19  Τα περισσότερα υγρά όπως το 
λάδι, διαστέλλονται όταν θερµαίνονται 
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Στον πίνακα (5.20) βλέπουµε τις τιµές του συ-
ντελεστή διαστολής όγκου για διάφορα υγρά. Συ-
γκρίνοντάς τες µε τις τιµές του συντελεστή κυβικής 
διαστολής διαφόρων στερεών του πίνακα (5.15) 
διαπιστώνουµε ότι, γενικά, τα υγρά διαστέλλονται 
περισσότερο από τα στερεά. 
ΑΑννώώµµααλληη  δδιιαασσττοολλήή  ττοουυ  ννεερροούύ  
Το νερό είναι ένα υγρό που διαφέρει από τα άλ-

λα υγρά. Καθώς η θερµοκρασία του αυξάνεται 
από τους 0 οC έως τους 4 οC, συστέλλεται. Από 
τους 4 οC και πάνω διαστέλλεται, όπως κάθε άλλο 
υγρό. Αυτό σηµαίνει ότι το νερό καταλαµβάνει λι-
γότερο χώρο στους 4 οC. Έχει, δηλαδή, τη µέγιστη 
πυκνότητα σ� αυτή τη θερµοκρασία. Εποµένως, 
καταβυθίζεται όταν γύρω του υπάρχει πιο ζεστό ή 
πιο κρύο νερό.  

 Όλοι έχουµε παρατηρήσει ότι τα παγάκια επι-
πλέουν στο νερό κι έχουµε δει εικόνες από παγό-
βουνα που επιπλέουν στη θάλασσα. Αυτό συµβαί-
νει, γιατί ο πάγος έχει µικρότερη πυκνότητα απ� το 
νερό (εικόνα 5.21). ∆ηλαδή, όταν παγώσει µια 
ποσότητα νερού, καταλαµβάνει µεγαλύτερο όγκο. 
Αυτή η συµπεριφορά του νερού έχει πολύ µεγά-

λη σηµασία για τη ζωή. Αν το νερό είχε τη µέγιστη 
πυκνότητα σε θερµοκρασία 0 οC όπου στερεο-
ποιείται, όπως συµβαίνει στα περισσότερα υγρά, 
τότε σε περίπτωση παγετού µία λίµνη θα πάγωνε 
απ� το βυθό προς τα πάνω. Αυτό θα είχε κατα-
στροφικές συνέπειες για όλους τους υδρόβιους 
οργανισµούς. Όµως δε συµβαίνει κάτι τέτοιο, γιατί 
το πυκνότερο νερό, που κατέρχεται στον πυθµένα 
της λίµνης, έχει θερµοκρασία 4 οC. Το νερό σε 0 
οC, όπου αρχίζει η µετατροπή του σε πάγο, έχει 
µικρότερη πυκνότητα και βρίσκεται στην επιφάνεια 
της λίµνης (εικόνα 5.22).  
Ο πάγος έχει µικρότερη πυκνότητα απ� το νερό, 

γιατί τα µόρια στον πάγο έχουν ανοιχτή εξαγωνική 
διάταξη. Για το λόγο αυτό όταν το νερό παγώνει 
διαστέλλεται (εικόνα 5.23). 
  
  
  
  
  
  
  

Υλικό β (oC)-1 

Ακετόνη 1,12 x 10-4 

Bενζίνη 9,6 x 10-4 

Βενζόλιο 1,24 x 10-4 

Γλυκερίνη 4,85 x 10-4 

Τερεβινθέλαιο 9 x 10-4 

Υδράργυρος 1,82 x 10-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.22 Η λίµνη παγώνει επιφανειακά 

πάγος 

5.20 Συντελεστές διαστολής όγκου 

Θερµοκρασία, οC 

Πυκνότητα, 
kg/m3 

Μέγιστη πυκνότητα 
στους 4 οC 

5.21 Γραφική παράσταση 
Πυκνότητας νερού - Θερµοκρασίας 

5.23 Όταν το νερό στερεοποιείται, 
τα µόριά του σχηµατίζουν εξαγω-
νικούς κρυστάλλους δηµιουργώ-
ντας πολλά κενά. Στο γεγονός 
αυτό οφείλεται η ιδιόµορφη συ-
µπεριφορά του νερού. 

Η2Ο ΥΓΡΟ  Η2Ο ΣΤΕΡΕΟ 
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ΘΘεερρµµιικκήή  δδιιαασσττοολλήή  ααεερρίίωωνν  
Μελετήσαµε το φαινόµενο της θερµικής διαστο-

λής, όταν τα σώµατα βρίσκονται σε στερεά ή υγρή 
κατάσταση. Θερµική διαστολή όµως, έχουµε και 
στην αέρια κατάσταση. Τα αέρια είναι συµπιεστά. 
Έτσι είναι ευκολότερο να σταµατήσουµε την δια-
στολή ενός αερίου παρά ενός στερεού ή υγρού. Αν 
όµως, δεν επιτρέψουµε σ� ένα εγκλωβισµένο αέριο 
να διασταλεί, η πίεσή του αυξάνεται. To δοχείο 
που το περιέχει µπορεί να µην είναι αρκετά ανθε-
κτικό ή ελαστικό, µε αποτέλεσµα την βίαιη θραύση 
του (εικόνα 5.24).  
Ο Charles και αργότερα ο Gay- Lussac έδειξαν 

πειραµατικά ότι οποιοδήποτε αέριο, θερµοκρασίας 
0 οC, όταν θερµαίνεται, διαστέλλεται κατά το 1/273 
του αρχικού όγκου του για κάθε αύξηση της θερ-
µοκρασίας κατά 1 οC. 
Η µαθηµατική διατύπωση του νόµου είναι:  

V = Vο (1+βΤC ) 
Με Vo συµβολίζουµε τον όγκο του αερίου σε 0 

οC και µε V τον όγκο σε θερµοκρασία ΤC, η οποία 
µετράται σε βαθµούς Κελσίου. Το β ονοµάζεται 
συντελεστής διαστολής όγκου υπό σταθερή πίεση 
και έχει την ίδια τιµή για όλα τα αέρια: 

     
C273

1
o=β  

Συγκρίνοντας την τιµή του β µε τις τιµές του ί-
διου συντελεστή για διάφορα στερεά και  υγρά 
µπορούµε να πούµε, γενικά, ότι τα αέρια διαστέλ-
λονται περισσότερο από τα υγρά και τα στερεά. 
Στο διάγραµµα (5.25) βλέπουµε τη µεταβολή 

του όγκου µιας ποσότητας αερίου, όταν µεταβάλ-
λεται η θερµοκρασία του. Θεωρητικά στους -273 
οC  ή 0 Κ, ο όγκος µηδενίζεται (εικόνα 5.26).  
Πράγµατι, αν στον τελευταίο τύπο θέσουµε 
 ΤC = -273 oC, παίρνουµε  V = 0. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ας επιδιορθώσουµε τα µπαλάκια του πινκ πονκ 
  Τα µπαλάκια του πινκ πονκ συχνά βαθουλώνουν και τα πετάµε. Χρησιµοποιώντας 

τη διαστολή των αερίων θα µπορούσαµε να «ξεβαθουλώσουµε» τα χαλασµένα µας 
µπαλάκια.   

Πάρτε ένα µπαλάκι του πινκ πονκ και βαθουλώστε το. 
Βυθίστε το βαθουλωµένο µπαλάκι σε καυτό νερό και περιµένετε. Η αύξηση της πίεσης του 
αέρα στο εσωτερικό της µπάλας θα αποκαταστήσει το σφαιρικό της σχήµα. 
 

5.25  ∆ιάγραµµα όγκου - θερµοκρασίας  
µιας ποσότητας αερίου υπό σταθερή πίεση 

V 

V0 

0 -273 oCTc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.26 Απόλυτο µηδέν: Ο µηδενισµός του 
όγκου στους -273 0C  αποκλείει την ύ-
παρξη χαµηλότερης θερµοκρασίας. 
 

  0 οC 

 αρχικός 
όγκος=1  

όγκος= 

1 + 273
100  

 100 οC 

όγκος=  

1 - 273
100  

  -100 οC 

όγκος= 

1 - 273
273 =0 

  -273 οC 

5.24 Μην πετάτε τα δοχεία των sprays
στη φωτιά, ακόµη κι αν είναι άδεια. 
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5.6. Σε µία σύριγγα έχουµε εγκλωβίσει 
30 mL αέρα σε θερµοκρασία 0 οC. Αρχί-
ζουµε κατόπιν να θερµαίνουµε τον αέ-
ρα της σύριγγας. Σε ποια θερµοκρασία 
ο όγκος του εγκλωβισµένου αέρα θα 
είναι 35 mL; Το έµβολο της σύριγγας 
µπορεί να κινείται έτσι, ώστε η πίεση 
του εγκλωβισµένου αέρα να είναι στα-
θερή. 
 Λύση 
 

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 
V0=30 mL 
T0 =0 oC 
V=35 mL 

P σταθερή 

T 

Από το νόµο της θερµικής διαστολής των 
αερίων υπό σταθερή πίεση, έχουµε  

V = Vο (1+βΤC ) 

Από την επιµεριστική ιδιότητα προκύπτει 

V = Vο + Vο βΤC 

Χωρίζουµε γνωστούς από άγνωστους 

V -Vο = Vο βΤC 

∆ιαιρούµε µε το συντελεστή του αγνώστου 

βV
VVT

o

o
C

−
=  

Αντικαθιστούµε τις τιµές 

C273
1mL30
mL30mL35

o

C
−

=T  

Κάνουµε τις πράξεις 

mL30
C273mL5 o

C
×

=T  

Τελικά 

C45,5 o
C =T  

Άρα, ο όγκος του αέρα γίνεται 35mL σε 
45,5 οC.

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑΣΤΟΛΗ ΑΕΡΙΩΝ: 

Όταν ένα αέριο που βρίσκεται σε δοχείο µε έµβολο διαστέλλεται, 
παράγεται έργο. Αυτό βρίσκει εφαρµογή στις θερµικές µηχανές.  
Παρόλο που η ενέργεια διατηρείται, η θερµότητα που χορηγείται 
στο αέριο µιας θερµικής µηχανής δεν µετατρέπεται πλήρως σε 
ωφέλιµο έργο. Ένα µέρος της πάντα αποβάλλεται στο περιβάλ-
λον. Η θερµότητα είναι µια υποβαθµισµένη µορφή ενέργειας. 

Στους κυλίνδρους της µηχανής της εικόνας, η θερµότητα από την 
καύση της βενζίνης προκαλεί περισσότερες από 40 απότοµες 
διαστολές του αερίου σε κάθε δευτερόλεπτο. Με τον τρόπο αυτό, παράγεται έργο ικανό να αυξήσει την 
κινητική ενέργεια της µοτοσικλέτας, ώστε να κινείται µε ταχύτητες που ξεπερνούν τα 180 km/h.  

Οι θερµικές µηχανές έδωσαν τεράστια ώθηση στην ανάπτυξη του πολιτισµού. Η βιοµηχανική επανά-
σταση ξεκίνησε στα τέλη του 18ου αιώνα από την Αγγλία µε τη χρήση µηχανών για τη µαζική κατα-
σκευή αγαθών. Η ενσωµάτωση της επιστήµης στη βιοµηχανική δραστηριότητα µετά το 1850 οδήγησε 
στη βιοµηχανική επανάσταση, αλλά και στη δηµιουργία νέων πεδίων επιστηµονικής διερεύνησης.   
Αναδύθηκαν νέα επαγγέλµατα, και στα πανεπιστήµια η επιστηµονική έρευνα άρχισε να θεωρείται βα-
σικό παιδαγωγικό εργαλείο. Παράλληλα, η βαριά βιοµηχανία µε την παροχή ενέργειας και βιοµηχανο-
ποιηµένων προϊόντων οδήγησαν στην ανάπτυξη των πόλεων και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 
των κατοίκων σε θέµατα διαβίωσης, ιατρικής περίθαλψης κ.λπ. Με τη λειτουργία των θερµικών µηχα-
νών αποβάλλονται καυσαέρια τα οποία ρυπαίνουν το περιβάλλον. Τα αέρια αυτά συντελούν και στην 
αύξηση της µέσης ετήσιας θερµοκρασίας του πλανήτη µας ( Φαινόµενο θερµοκηπίου). 
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• Το φυσικό µέγεθος µε το οποίο περιγράφουµε αντικειµενικά πόσο ζεστό ή κρύο είναι ένα 
σώµα ονοµάζεται θερµοκρασία. Τη θερµοκρασία τη µετράµε µε τα θερµόµετρα. Η θερµο-
κρασία ενός σώµατος αποτελεί µέτρο της µέσης κινητικής ενέργειας των µορίων του. 

• Απόλυτο µηδέν λέµε τη χαµηλότερη δυνατή θερµοκρασία (-273o C). 

• Το άθροισµα των ενεργειών όλων των µορίων ενός σώµατος αποτελεί την εσωτερική ε-
νέργεια του σώµατος. Το µέρος της εσωτερικής ενέργειας που οφείλεται στην άτακτη κί-
νηση των µορίων του σώµατος, ονοµάζεται θερµική ενέργεια.  

• Θερµότητα είναι η ενέργεια που µεταφέρεται αυθόρµητα από ένα σώµα υψηλής θερµο-
κρασίας σε ένα σώµα χαµηλής θερµοκρασίας, µέσω των τυχαίων αλληλεπιδράσεων των 
µορίων τους. 

• Το ποσό θερµότητας (Q) που πρέπει να µεταφερθεί, ώστε να µεταβληθεί η θερµοκρασία 
ενός σώµατος, µάζας m, κατά ∆Τ, υπολογίζεται από τη σχέση:   

Q = m c ∆Τ 

 Το c είναι µία σταθερά που εξαρτάται απ’ το υλικό του σώµατος και ονοµάζεται ειδική 
θερµότητα του υλικού.  

• Η αύξηση της θερµοκρασίας ενός σώµατος οδηγεί στην αύξηση του όγκου του, δηλαδή 
στη διαστολή του, ενώ η ψύξη του σώµατος οδηγεί στη µείωση του όγκου του, δηλαδή στη 
συστολή του. Κατά τη διαστολή δεν αυξάνεται το µέγεθος των µορίων, αλλά οι µεταξύ 
τους αποστάσεις. 

• Η αύξηση του µήκους ∆L µιας ράβδου, όταν µεταβληθεί η θερµοκρασία της κατά ∆Τ, είναι 
ανάλογη του αρχικού µήκους της Lο, ανάλογη του ∆Τ και εξαρτάται και από το υλικό της. 

• Η µεταβολή του όγκου, ∆V, ενός σώµατος σε υγρή ή στερεά κατάσταση, όταν µεταβληθεί 
η θερµοκρασία του κατά ∆Τ, είναι ανάλογη του αρχικού όγκου, Vo, του σώµατος, ανάλογη 
του ∆Τ και εξαρτάται από το υλικό του σώµατος. 

• Το νερό είναι ένα υγρό που διαφέρει από τα άλλα υγρά. Καθώς η θερµοκρασία του αυξά-
νεται από τους 0 οC έως τους 4 οC, συστέλλεται. Από τους 4 οC και πάνω διαστέλλεται, 
όπως κάθε άλλο υγρό. Αυτή η συµπεριφορά του νερού έχει πολύ µεγάλη σηµασία για 
τους υδρόβιους οργανισµούς.  

• Τα µόρια στον πάγο έχουν ανοιχτή εξαγωνική διάταξη. Για το λόγο αυτό, όταν το νερό πα-
γώνει, διαστέλλεται. Ο πάγος συνεπώς, έχει µικρότερη πυκνότητα από το νερό και γι' αυτό 
επιπλέει.  

• Οποιοδήποτε αέριο, θερµοκρασίας 0 οC, όταν θερµαίνεται, διαστέλλεται κατά το 1/273 του 
αρχικού όγκου του για κάθε βαθµό µεταβολής της θερµοκρασίας του. 

• Γενικά τα αέρια διαστέλλονται περισσότερο από τα υγρά και αυτά περισσότερο από τα 
στερεά. 

 
 
 
 

ΑΑνναακκεεφφααλλααίίωωσσηη   
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5.1 Θερµοκρασία - Θερµόµετρα - 
 Θερµοµετρικές κλίµακες 

1.  Αντιστοιχίστε τα στοιχεία της αριστερής 
στήλης του πίνακα µε αυτά της δεξιάς 
στήλης. 

Θερµοκρασία σε Κέλβιν 

Θερµοκρασία σε βαθµούς Φαρενάιτ 

Θερµοκρασία σε βαθµούς Κελσίου 

οΚ
οF

Κ
oC

 

2. Αντιστοιχίστε τα στοιχεία της αριστερής 
στήλης του πίνακα µε αυτά της δεξιάς 
στήλης. 

Το νερό γίνεται πάγος 

Νερό βρύσης 

Το νερό βράζει 

293 Κ

273 Κ

373 Κ

-273 Κ

 

3. Ένα µεσηµέρι µετρήθηκε η θερµοκρα-
σία τεσσάρων πόλεων και τα αποτελέ-
σµατα των µετρήσεων φαίνονται στον 
πίνακα. 

Α/Α πόλη θερµοκρασία 

1 Ρώµη 298 Κ 

2 Μόναχο 23 οC 

3 Αθήνα 302 Κ 

4 Μαδρίτη 27 οC 

Ξαναφτιάξτε τον πίνακα ώστε η σειρά 
των πόλεων να είναι από αυτή που έχει 
τη µικρότερη θερµοκρασία προς αυτή 
που έχει τη µεγαλύτερη. 

4. Η µικρότερη τιµή της κλίµακας Κελσίου 
είναι: 

Α.  0 οC 

B.  περίπου -273 οC 

Γ.  περίπου -373 οC 

∆.  οσοδήποτε µικρή 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 

 

5. Μέσα σε µια σούπα ένα καρότο και µια 
πατάτα έχουν αρχικά την ίδια θερµο-
κρασία. Αν η θερµοκρασία του καρότου 
αυξηθεί κατά 10 Κ και της πατάτας κατά 
10 oC. Ποια από τις παρακάτω σχέσεις 
είναι η σωστή; 

 Α. Τκαρότου= Τπατάτας 
 Β. Τκαρότου> Τπατάτας 

 Γ. Τκαρότου< Τπατάτας 

 ∆. ∆εν µπορούµε να πούµε. 

 
6. Μια µέρα, στην περιοχή µιας λίµνης, 

επικρατεί παγετός. Η θερµοκρασία έξω 
από τη λίµνη είναι -8 οC.  Το νερό στον 
βυθό της λίµνης έχει θερµοκρασία 4 οC. 
Να βρεθούν οι δύο παραπάνω θερµο-
κρασίες σε Κέλβιν. 

 

7. Ο πυρετός κάποιου αρρώστου είναι 
39,5 οC. 

α) Ποια η θερµοκρασία του σε Κέλβιν; 

β) Ο παραπάνω ασθενής πήρε αντιπυ-
ρετικό και ο πυρετός έπεσε κατά 2 
οC. Πόσο έπεσε σε Κέλβιν; 

 

8.  Τι τύπο θερµοµέτρου θα χρησιµο-
ποιούσατε για να µετρήσετε τη θερµο-
κρασία: 

ΕΕρρωωττήήσσεειιςς   --  ΑΑσσκκήήσσεειιςς   
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α) Στο εσωτερικό ενός φούρνου µέσα 
στον οποίο η θερµοκρασία φτάνει 
περίπου στους 2000 0C. 

β) Στο εσωτερικό ενός καταψύκτη. 
γ) Του σώµατός σας. 
δ) Νερού που βράζει. 
 

9. Ο Γιάννης µεγαλώνει τις ντοµάτες του σ’ 
ένα µικρό θερµοκήπιο. Στον πίνακα 
φαίνεται η αύξηση της θερµοκρασίας 
µια µέρα αρχίζοντας απ’ τις 9 π.µ. 

Χρόνος σε h Θερµοκρασία σε οC 
0 24 
1 28 
2 32 
3 36 
4 39 
5 40 
6 38 
7 36 
8 33 

α) Φτιάξτε ένα διάγραµµα που να δεί-
χνει τη µεταβολή της θερµοκρασίας 
µε το χρόνο. 

β) Ποια η µέγιστη θερµοκρασία σε Κ; 

γ) Για πόσο χρόνο η θερµοκρασία είναι 
πάνω από 36 οC; 

δ) Για να µην υπερθερµανθούν οι ντο-
µάτες έπρεπε ο Γιάννης να ανοίξει 
την πόρτα µόλις η θερµοκρασία ξε-
περάσει τους 30 οC, αλλά το ξέχασε. 
Τι ώρα θα έπρεπε να ανοίξει την 
πόρτα; 

 

5.2 Θερµότητα - Θερµοκρασία -  
Θερµότητα και µικρόκοσµος 

10.  Να συµπληρωθούν οι λέξεις που λεί-
πουν στην παρακάτω πρόταση: 

 « …………… είναι η ενέργεια που µε-
ταφέρεται ……………… από ένα σώ-
µα υψηλής ………………. προς ένα 
σώµα χαµηλής…………………» 

11. Η µονάδα θερµότητας στο SI είναι η 
ίδια µε τη µονάδα 

Α. της ταχύτητας 

Β. του έργου 

Γ. της πίεσης 

∆. τίποτα από τα παραπάνω 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 
 

12. Τοποθετούµε ένα φλιτζάνι µε καυτό 
τσάι στο τραπέζι της κουζίνας µας. 
Ενώ το τσάι κρυώνει παρατηρούµε ότι 
το θερµόµετρο στον τοίχο της κουζί-
νας δείχνει συνεχώς την ίδια θερµο-
κρασία. Αυτό είναι λογικό; ∆ώστε µια 
εξήγηση. 

 

13. Γράψτε στο τέλος κάθε πρότασης το 
γράµµα Σ αν είναι σωστή ή Λ αν είναι 
λανθασµένη. 

α) Η θερµότητα µεταφέρεται αυθόρµη-
τα από τα σώµατα των οποίων τα 
µόρια κινούνται κατά µέσο όρο τα-
χύτερα προς τα σώµατα των οποί-
ων τα µόρια κινούνται κατά µέσο 
όρο πιο αργά. 

β) Η θερµότητα ενός αποµονωµένου 
συστήµατος σωµάτων διατηρείται. 

 

14. Εκτός απ’ το 1 joule, ως µονάδα µέ-
τρησης θερµότητας ορίζεται κι η µία 
θερµίδα (1 cal). Στην ετικέτα ενός δο-
χείου µε µαγιονέζα αναγράφεται η έν-
δειξη «ενέργεια 714 kcal ή 2984 kJ 
ανά 100 g προϊόντος». Μπορείτε από 
αυτό να βρείτε µε πόσα joule ισοδυ-
ναµεί το 1 cal; 

 

15.  α) Ποιο έχει µεγαλύτερη θερµική ε-
νέργεια: το νερό µιας πισίνας ή το 
καυτό τσάι στο φλιτζάνι µας; ∆ικαι-
ολογήστε την άποψή σας. 
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β) Αν βυθίσουµε λίγο το φλιτζάνι στην 
πισίνα  τότε:  

Α. Θα µεταφερθεί θερµότητα από 
το τσάι στο νερό. 

Β. Θα µεταφερθεί θερµότητα από 
το νερό στο τσάι. 

Γ.  ∆εν θα µεταφερθεί θερµότητα. 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση και 
δικαιολογήστε τη. 

 

5.3  Θερµική ισορροπία 

16.  Βάζουµε το πρωί στην κατάψυξη ένα 
κοµµάτι αλουµινόχαρτο κι ένα κοµµάτι 
µάλλινο ύφασµα και το µεσηµέρι συ-
γκρίνουµε τις θερµοκρασίες τους. 

Α. Μεγαλύτερη θερµοκρασία έχει το 
µάλλινο ύφασµα. 

Β. Μεγαλύτερη θερµοκρασία έχει το 
αλουµινόχαρτο. 

Γ. Η θερµοκρασία και των δύο είναι ί-
δια. 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση και δι-
καιολογήστε τη. 

 

17. Να συµπληρωθούν οι λέξεις που λεί-
πουν από την παρακάτω πρόταση: 

Η ροή θερµότητας οφείλεται στη δια-
φορά …………. των δύο σωµάτων και  
προκαλεί τη µεταβολή της ………….. 
των σωµάτων που βρίσκονται σε 
……………. αλληλεπίδραση. 

 

18. Σχολιάστε τη φράση «το θερµόµετρο 
µετρά τη θερµοκρασία του».  

 

19. Μπορούµε να µετρήσουµε αξιόπιστα 
µε θερµόµετρο τη θερµοκρασία µικρής 
ποσότητας νερού; ∆ικαιολογήστε την 
απάντησή σας. 

20.  Φέρνουµε σε επαφή ένα καυτό κοµ-
µάτι σιδήρου µε ένα κρύο κοµµάτι σι-

δήρου. Τα δύο κοµµάτια είναι θερµικά 
αποµονωµένα από τα υπόλοιπα σώ-
µατα και η µάζα του καυτού κοµµατιού 
είναι µεγαλύτερη από τη µάζα του 
κρύου κοµµατιού. Τότε χαρακτηρίστε 
ως σωστή (Σ) ή λανθασµένη (Λ) κάθε 
µία από τις παρακάτω προτάσεις: 
Α.  Όσο διαρκεί η επαφή θα µεταφέρε-

ται συνεχώς θερµότητα από το 
καυτό κοµµάτι στο κρύο. 

Β. Η εσωτερική ενέργεια του κρύου 
κοµµατιού θα αυξηθεί. 

Γ. Τελικά τα δύο κοµµάτια θα έχουν 
ίσες εσωτερικές ενέργειες. 

 

5.4 Νόµος Θερµιδοµετρίας -  
Ειδική θερµότητα 

21.  Η ενέργεια που χρειάζεται για να θερ-
µάνουµε 1 kg νερό από 10 οC σε 20 οC 
σε σχέση µε την ενέργεια που χρειά-
ζεται για να θερµάνουµε 1 kg νερό 
από 70  οC σε 80  οC είναι: 
Α. µεγαλύτερη 
Β. µικρότερη 
Γ. ίση 
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση και δι-
καιολογήστε τη. 

 

22.  Ποιο έχει µεγαλύτερη ειδική θερµότητα 
µια σταγόνα ή ένα ποτήρι νερού; ∆ι-
καιολογήστε την απάντησή σας. 

 

23.  Βάζουµε στην ίδια εστία µιας ηλεκτρι-
κής κουζίνας δύο όµοια µπρίκια που 
περιέχουν το ένα 200 g νερό και τ’ άλ-
λο 200 g γάλα στην ίδια θερµοκρασία. 
Το γάλα ζεσταίνεται πιο γρήγορα απ’ 
το νερό. Μ’ αυτά τα δεδοµένα χαρα-
κτηρίστε ως σωστή ή λανθασµένη κά-
θε µια απ’ τις παρακάτω προτάσεις. 

Α. Το γάλα έχει µεγαλύτερη ειδική 
θερµότητα απ’ το νερό. 
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Β. Αν αφήσουµε να κρυώσουν δύο ί-
σες ποσότητες γάλατος και νερού 
που βρίσκονται σε θερµοκρασία  
50 οC, πιο γρήγορα θα κρυώσει το 
νερό. 

 

24. Σε ένα κοµµάτι σιδήρου µάζας 2 kg 
προσφέρουµε ενέργεια µε σταθερό 
ρυθµό. Η αύξηση της θερµοκρασίας 
του κοµµατιού συναρτήσει της προ-
σφερόµενης θερµότητας φαίνεται στο 
παρακάτω διάγραµµα. 

 

 

 
 

 
 

 

α)  Ποια η ειδική θερµότητα του σιδή-
ρου; 

β) Σχεδιάστε το διάγραµµα για µάζα 1 
kg. 

 

25.  α) Να βρεθεί η απαιτούµενη θερµότη-
τα για να ζεστάνουµε 0,5 kg νερού 
από τους 10 οC στους 70 οC. Για το 
νερό cν=4200 J/kg oC. 

 β) Το ίδιο ποσό θερµότητας αν µετα-
φερθεί σε µια ποσότητα λαδιού, µε 
ειδική θερµότητα cν=2000 J/kg oC, 
θα του αυξήσει τη θερµοκρασία 
πάλι από 10 οC σε 70 οC. Ποια η 
µάζα του λαδιού; 

 

26.  Ένας κύβος Α έχει διπλάσια µάζα από 
έναν άλλο κύβο Β. Ο κύβος Α είναι 
φτιαγµένος από υλικό µε  διπλάσια ει-
δική θερµότητα από το υλικό από το 
οποίο είναι φτιαγµένος ο κύβος Β. Οι 
δύο κύβοι έχουν αρχικά την ίδια θερ-
µοκρασία και θερµαίνονται στην ίδια 
τελική θερµοκρασία. Η θερµότητα που 

µεταφέρθηκε στον κύβο Α σε σχέση µ’ 
αυτή που µεταφέρθηκε στον Β είναι: 
Α. Τέσσερις φορές µεγαλύτερη 
Β. ∆ύο φορές µεγαλύτερη 
Γ. Η ίδια 
∆. Η µισή 
Ε. Το ένα τέταρτό της. 
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 

 

27. Το παρακάτω διάγραµµα παριστάνει 
την εξέλιξη της θερµοκρασίας, µε το 
χρόνο, δύο σωµάτων Α, Β, από το  ί-
διο  υλικό, που βρίσκονται σε θερµική 
επαφή. 

 

 

 

 

 
 

α) Αν mA, mB οι µάζες των σωµάτων 
ποιο από τα παρακάτω είναι το 
σωστό για τις µάζες των σωµάτων. 
Α.  mA< mB 

Β.  mA> mB 
Γ.  mA=mB 

β)  ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
 

28. Το διάγραµµα  της προηγούµενης ά-
σκησης παριστάνει την εξέλιξη της 
θερµοκρασίας, µε το χρόνο, δύο σω-
µάτων Α, Β, ίσης µάζας, που αποτε-
λούνται από διαφορετικά  υλικά και 
που βρίσκονται σε θερµική επαφή. 
α)  Αν cA, cB οι ειδικές θερµοχωρητικό-

τητες των υλικών των σωµάτων 
ποιο από τα παρακάτω είναι το 
σωστό. 
Α. cA<cB 

Β. cA> cB 
Γ.  cA=cB 

Τ

t

A 

B 

T /οC 

20 

 120 

Q/kJ 100 0 
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β)  ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
 

29.  Η πυκνότητα του αέρα είναι περίπου 
1220 g/m3. Οι διαστάσεις µιας σχολι-
κής αίθουσας είναι µήκος 13 m, πλά-
τος 10 m, ύψος 3 m. Η ειδική θερµό-
τητα του αέρα είναι 0,25 cal/g oC. Πό-
ση θερµότητα απαιτείται για να αυξη-
θεί η θερµοκρασία του αέρα της αί-
θουσας από τους 15 οC στους 20 οC; 

 

5.5  Θερµική διαστολή στερεών 

30.  Όταν βάζουµε ένα γυάλινο δοχείο, µε 
µεταλλικό βιδωτό καπάκι, στο ψυγείο, 
συνήθως, το καπάκι σφίγγει. Μάλιστα 
αν δυσκολευόµαστε να το ξεβιδώσου-
µε ρίχνουµε ζεστό νερό. Ποια εξήγηση 
µπορείτε να δώσετε; 

 

31.  Τα τηλεφωνικά σύρµατα που φαίνο-
νται παρακάτω βρίσκονται σε περιοχή 
µε γεωγραφικό πλάτος 40 µοιρών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής 
αυτής είναι βόρειο ή νότιο; 

Εξηγείστε την απάντησή σας. 
 

32.  Κατά την επίστρωση των πεζοδροµί-
ων µε πλάκες αφήνεται µεταξύ των 
πλακών ένα διάκενο. Εξηγείστε γιατί. 

 

33.  Η θέρµανση ενός κοµµατιού µετάλλου 
µπορεί να έχει ως συνέπεια τη µετα-
βολή της πυκνότητας του µετάλλου; 
∆ώστε εξηγήσεις. 

 

34. Η θερµοκρασία µιας µεταλλικής ρά-
βδου είναι 30 οC. Αν η θερµοκρασία 
της αυξηθεί στους 60 οC αυξάνει το 
µήκος της ράβδου (η ράβδος επιµη-
κύνεται). Αν η θερµοκρασία της ρά-
βδου φτάσει τους 90 οC, τότε η  συνο-
λική επιµήκυνσή της θα είναι: 

A. η µισή από την προηγούµενη. 

B. η ίδια µε την προηγούµενη. 

Γ. η διπλάσια από την προηγούµενη. 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 

 

35.  Χαρακτηρίστε ως σωστή (Σ) ή λανθα-
σµένη (Λ) κάθε µια από τις ακόλουθες 
προτάσεις που αναφέρονται στη θερ-
µική διαστολή ενός κοµµατιού σιδή-
ρου.  

α) Ο όγκος κάθε ατόµου µεγαλώνει. 

β)  Η µάζα του κοµµατιού αυξάνεται. 

γ) Οι αποστάσεις µεταξύ των ατόµων 
µεγαλώνουν. 

δ) Τα άτοµα κινούνται κατά µέσο όρο 
ταχύτερα. 

 

36.  Αντιστοιχίστε τα στοιχεία της αριστε-
ρής στήλης του πίνακα µε αυτά της 
δεξιάς στήλης. 

Ειδική θερµότητα J
Θερµοκρασία J/kg K
Θερµότητα K-1

Συντελεστής γραµµικής διαστολής J/K
 K

Ιανουάριος 

Αύγουστος 
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37.  Μια µεταλλική µετροταινία που χρησι-
µοποιεί ένας ξυλουργός έχει µέγιστο 
µήκος 3 m σε 7 oC. Το υλικό της ταινί-
ας έχει συντελεστή γραµµικής διαστο-
λής α=2×10-5 οC−1. 

α) Πόσο αυξάνεται το µέγιστο µήκος 
της ταινίας αν η θερµοκρασία είναι 
37 οC; 

β) Ποια πρέπει να είναι η θερµοκρα-
σία της ταινίας ώστε το µέγιστο µή-
κος της να αυξηθεί κατά  0,2%; 

 

5.6  Θερµική διαστολή υγρών -
Ανώµαλη διαστολή του νερού - 
∆ιαστολή αερίων 

38. Γεµίζουµε εντελώς ένα πλαστικό 
µπουκάλι µε νερό και το βάζουµε στην 
κατάψυξη. Κινδυνεύει το µπουκάλι να 
καταστραφεί; ∆ικαιολογήστε την απά-
ντησή σας.  

 

39.  Εξηγήστε γιατί τα ψάρια µιας λίµνης 
επιβιώνουν  και σε ένα βαρύ χειµώνα 
όπου το νερό της επιφάνειας της λί-
µνης παγώνει; 

 
40. Στον πίνακα φαίνεται η µεταβολή του 

όγκου ενός τύπου λαδιού µε τη θερ-
µοκρασία. Συµπληρώστε τα κενά κε-
λιά του πίνακα. 

Όγκος λαδιού 
σε mL 

Θερµοκρασία 
σε οC 

1000 20 
1005 25 
1015  

 45 
 

41. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις 
είναι σωστές: 

Α. Το νερό όταν θερµαίνεται διαστέλ-
λεται 

Β. Το νερό όταν θερµαίνεται συστέλ-
λεται 

Γ. Το νερό όταν θερµαίνεται από τους 
0 οC έως τους 4 οC συστέλλεται. 

∆. Το νερό όταν θερµαίνεται από τους 
4 οC και µετά, διαστέλλεται.  

 

42.  Μέσα σε ένα δοχείο, από υλικό που 
πρακτικά δεν διαστέλλεται, τοποθε-
τούµε αλκοόλη. Ο όγκος της αλκοόλης 
είναι 100 mL σε 10 οC, ενώ η χωρητι-
κότητα του δοχείου είναι 102,2 mL. 
Μέχρι ποια θερµοκρασία µπορεί να 
φτάσει η αλκοόλη χωρίς να χυθεί; Για 
την αλκοόλη ο συντελεστής κυβικής 
διαστολής είναι  β=1,1×10-3 οC-1. 

 

43. Σε ποια θερµοκρασία µια ποσότητα 
αερίου θα έχει διπλάσιο όγκο από αυ-
τόν που έχει στους 0 οC, εφόσον η πί-
εση διατηρείται σταθερή; 

 

44. Μέσα στο θάλαµο µιας σύριγγας ε-
γκλωβίζουµε µία ποσότητα αέρα του 
δωµατίου µας. Βάζουµε κατόπιν το 
θάλαµο της σύριγγας σε ζεστό νερό 
όποτε παρατηρούµε ότι το έµβολο µε-
τατοπίζεται και ο όγκος του αέρα µε-
γαλώνει. Η θερµότητα που µεταφέρ-
θηκε στον αέρα της σύριγγας ισούται 
ή όχι µε την αύξηση της θερµικής ε-
νέργειας του αέρα; ∆ικαιολογήστε την 
απάντησή σας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 
 

5.1  Θερµοκρασία- Θερµόµετρα- Θερµοµετρικές κλίµακες      

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 1 διδακτική ώρα  (χωρίς την εργαστηριακή άσκηση) 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Οι µαθητές να είναι σε θέση να: 
! αναγνωρίζουν τη θερµοκρασία ως το φυσικό µέγεθος που µετράται αντικειµενικά µε το θερµόµε-

τρο και να τη συνδέουν µε το αίσθηµα του ζεστού ή κρύου. 
! διαπιστώνουν την ανάγκη για µια κλίµακα θερµοκρασίας. 
! περιγράφουν και να χρησιµοποιούν τις κλίµακες Κελσίου και Κέλβιν. 
! γνωρίζουν τα όρια µεταβολής της θερµοκρασίας σε διάφορες καταστάσεις (ελάχιστη θερµοκρα-

σία στο σύµπαν, τα όρια µεταβολής της θερµοκρασίας µεταξύ των οποίων ένα υλικό βρίσκεται σε υ-
γρή κατάσταση, ειδικά στην περίπτωση του νερού σε πίεση 1 atm, να γνωρίζουν τις τιµές του σηµείου 
ζέσης και του σηµείου πήξης). 
! γνωρίζουν ότι υπάρχουν διάφορα είδη θερµοµέτρων και να επιλέγουν το κατάλληλο. 

ΟΙ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
Από την καθηµερινή τους εµπειρία οι µαθητές έχουν την αντίληψη ότι: 
! η θερµοκρασία είναι µια φυσική ιδιότητα του υλικού και ότι ορισµένες ουσίες είναι από τη φύση 

τους πιο ζεστές ή πιο κρύες από άλλες. 
! το δέρµα µας είναι ένα καλό θερµόµετρο. 
! τα πουλόβερ και οι κουβέρτες θερµαίνουν. 

Θεωρούν ότι: 
! δεν υπάρχει όριο χαµηλότατης θερµοκρασίας.  
! υπάρχει όριο  υψηλότατης θερµοκρασίας. 
! η θερµοκρασία ενός αντικειµένου έχει σχέση µε το µέγεθός του.  
! η θερµοκρασία είναι το µέτρο της ποσότητας της θερµότητας ή της ψυχρότητας που έχει ένα α-

ντικείµενο. 
! το νερό βράζει στους 40οC (πυρετός). 

Επίσης: 
! δεν αναγνωρίζουν τη θερµοκρασία ως ένα φυσικό µέγεθος που περιγράφει αντικειµενικά την θερµι-
κή κατάσταση ενός υλικού. 

ΠΙΘΑΝΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
! Με µία-δύο εισαγωγικές δραστηριότητες ή παραδείγµατα οδηγούµε τους µαθητές να αντιλη-

φθούν ότι η θερµική κατάσταση ενός σώµατος, δηλαδή το πόσο ζεστό ή το πόσο κρύο είναι ένα σώµα, 
δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αντικειµενικά από το αίσθηµα που αποκτάµε, όταν ερχόµαστε σε 
επαφή µε το σώµα. 

!  Η ανάγκη για µια αντικειµενική περιγραφή της θερµικής κατάστασης ενός σώµατος µάς οδήγησε 
στο µέγεθος θερµοκρασία,  την οποία τη µετράµε µε τα θερµόµετρα. Εξηγούµε πού στηρίζεται η 
λειτουργία των θερµοµέτρων. 

! Η έννοια της κλίµακας είναι µια από τις έννοιες κλειδιά στην επιστήµη. Στη συνέχεια ζητάµε να 
ανακαλέσουν εµπειρίες που έχουν στις µετρήσεις και αναδεικνύουµε το ζήτηµα της εκλογής της θερ-
µοµετρικής κλίµακας. Εκλογή θερµοµετρικής κλίµακας σηµαίνει επιλογή θερµοµετρικού σώµατος, επι-
λογή θερµοµετρικής ιδιότητας. Για τη βαθµονόµηση της κλίµακας είναι απαραίτητη η επιλογή θερµο-
κρασιών αναφοράς, καθώς και η επιλογή των  τιµών τους. 

! Παρουσιάζουµε την κλίµακα Κελσίου, την απόλυτη κλίµακα Κέλβιν και τη σχέση µετατροπής το-
νίζοντας ότι ∆ΤΚ=∆ΤC. Προτείνουµε να µην γίνει αναφορά σε απόλυτη θερµοκρασία, αλλά σε απόλυτη 
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κλίµακα, διότι το φυσικό µέγεθος είναι ένα, η θερµοκρασία. Θα µπορούσατε να συζητήσετε µε τους 
µαθητές την επιµονή του Κελσίου να αποδίδεται το 100 στην τήξη του πάγου και το µηδέν στον βρα-
σµό του νερού. Έτσι, οι µαθητές αντιλαµβάνονται ότι η άποψη που επικράτησε ήταν µια επιλογή και 
όχι µια ανακάλυψη. 

! Ζητάµε από τους µαθητές να δώσουν τις εκτιµήσεις τους για διάφορες θερµοκρασίες, όπως τη 
θερµοκρασία του νερού, όταν βράζει, τη θερµοκρασία του νερού, όταν γίνεται πάγος, τη θερµοκρασία 
της αίθουσας εκείνη τη στιγµή, την εξωτερική θερµοκρασία κατά τη διάρκεια των διαφόρων εποχών, τη 
θερµοκρασία του ψυχρότερου και του θερµότερου µέρους της Γης, τη θερµοκρασία στην οποία διατη-
ρούνται µε ασφάλεια για την υγεία µας τα τρόφιµα, τη χαµηλότερη και την υψηλότερη θερµοκρασία  
στο σύµπαν. Με τον τρόπο αυτό οι µαθητές οδηγούνται στο να κάνουν µετρήσεις ή να βρίσκουν πλη-
ροφορίες για τις θερµοκρασίες αυτές, τις οποίες θα µπορούσαν να καταγράψουν σε θερµοκρασιακά 
διαγράµµατα ή ιστογράµµατα. Έτσι, τους είναι πιο εύκολο να αφοµοιώσουν τις πληροφορίες αυτές. Τη 
δραστηριότητα αυτή οι µαθητές µπορούν να την εκτελέσουν και στο σπίτι.  

! Χωρίζουµε τους µαθητές σε οµάδες και δίνουµε σε κάθε οµάδα διαφορετικού τύπου θερµόµετρα, 
µε σκοπό να µετρήσουν διάφορες θερµοκρασίες. Έτσι, οι µαθητές επιλέγουν το κατάλληλο θερµόµε-
τρο για κάθε µέτρηση. Στα θερµόµετρα αυτά συµπεριλαµβάνονται και αισθητήρες θερµοκρασίας µε 
δυνατότητα καταγραφής της εξέλιξης της θερµοκρασίας, ψηφιακά θερµόµετρα, διµεταλλικά ελάσµατα, 
θερµοζεύγη κ.α. Επίσης µπορούµε να δώσουµε στους µαθητές διάφορα υλικά, όπως µάλλινο ύφασµα, 
αλουµινόχαρτο, νερό κ.λπ., όλα σε θερµοκρασία δωµατίου, και τοποθετώντας θερµόµετρα, να διαπι-
στώσουν ότι όλα αυτά τα υλικά, εφόσον βρίσκονται αρκετή ώρα στο περιβάλλον, έχουν την ίδια θερ-
µοκρασία. 

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η διαθεµατική προσέγγιση επιτυγχάνεται µε τη διάχυση στη διδασκαλία των διαθεµατικών εννοιών 
που προτείνονται στα ∆ΕΠΠΣ. Οι διαθεµατικές έννοιες που διαχέονται στην παράγραφο 5.1 είναι:  
Πολιτισµός µε την αναφορά που γίνεται στις σελ. 3,5 για περιβαλλοντικά προβλήµατα που προκύ-
πτουν από τη χρήση του υδραργύρου και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση θερµοµέτρου. 
Επικοινωνία: α) µε την ανάγκη κοινής κλίµακας µέτρησης θερµοκρασιών και παρουσίασης πειραµα-
τικών ή εµπειρικών δεδοµένων και β) µε την ανάπτυξη ικανότητας χειρισµού συµβόλων για την πα-
ρουσίαση µιας πληροφορίας.  
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9  
Βαθµονόµηση θερµοµέτρου 

 

Αυτή η δραστηριότητα αναδεικνύει την σηµασία της βαθµονόµησης στους µαθητές. 
Προετοιµασία - Οδηγίες: 

Η τοποθέτηση του θερµοµέτρου στην οπή του φελλού γίνεται από τον καθηγητή. Χρησιµοποιούµε 
ελαστικό πώµα µε οπή (stopper) ή πώµα από φελλό µε οπή, στην οποία τοποθετούµε το αβαθµονό-
µητο θερµόµετρο. Αν ο φελλός δεν έχει πώµα, χρησιµοποιούµε τον κατάλληλο φελλοτρυπητήρα. Αυτό 
µπορεί να γίνει, αν έχουµε χρόνο, και από τους µαθητές. Αν η προσαρµογή του θερµοµέτρου είναι 
πολύ σφικτή, θα πρέπει να µην πιεστεί πολύ, γιατί υπάρχει κίνδυνος να σπάσει. Για το λόγο αυτό 
φροντίζουµε, να διευρύνουµε την οπή, αλλά όχι πολύ, διότι υπάρχει κίνδυνος το θερµόµετρο να µην 
συγκρατείται στο πώµα.  

Εξηγούµε στους µαθητές τι είναι το stopper και τονίζουµε ότι µε τη βοήθεια του συνδέσµου µπο-
ρούν να ανεβοκατεβάζουν το θερµόµετρο, χωρίς να το αφαιρούν από το stopper. 

Αν δε διαθέτουµε ορθοστάτες και λαβίδες, το πείραµα µπορεί να εκτελεστεί κρατώντας µε αντιθερ-
µικό γάντι το θερµόµετρο  από το φελλό, µέσα στον οποίο είναι περασµένο. Αυτό αναλαµβάνει να το 
κάνει ένας µαθητής από κάθε οµάδα. 

Εφόσον τα αβαθµονόµητα θερµόµετρα είναι πολύ µικρά, η χάραξη της διαβάθµισης θα είναι δύ-
σκολη, όσο λεπτός µαρκαδόρος και αν χρησιµοποιηθεί. Οι µαθητές θα πρέπει να αποφασίσουν πόσο 
µικρές υποδιαιρέσεις θα χαράξουν, χωρίς όµως να χάνεται η ακρίβεια.  
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Οι υποδιαιρέσεις θα πρέπει να είναι ανά 5 ή ανά 10 βαθµούς. 
Μια στρατηγική θα µπορούσε να είναι η µέτρηση σε mm, µε ένα κανόνα της απόστασης από το 

σηµείο βρασµού έως το σηµείο πήξεως. 
Μια άλλη στρατηγική θα µπορούσε να είναι η διαίρεση της απόστασης στα δύο, όπου οι µαθητές 

χαράσσουν το σηµείο των 50 βαθµών. Στο σηµείο αυτό θα µπορούσαµε να συζητήσουµε µε τους µα-
θητές την ύπαρξη σφαλµάτων στις µετρήσεις, τα οποία µπορεί να γίνουν από συγκεκριµένα µετρητικά 
όργανα. 
Αξιολόγηση: 

Η αξιολόγηση θα µπορούσε να γίνει µε το φύλλο αναφοράς της εργαστηριακής άσκησης. Το φύλ-
λο αυτό έχει τέσσερις τοµείς. Κάθε τοµέας αξιολογείται ξεχωριστά. Η παρακάτω πρόταση για την 
αξιολόγηση ισχύει για κάθε εργαστηριακή άσκηση. 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Υποθέσεις-
Προβλέψεις 

Έως 10 µόρια: Αξιολογούµε αν οι µαθητές διατύπωσαν κάποια υπόθεση ή πρό-
βλεψη, που θα µπορούσε να επαληθευτεί από τα αποτελέσµατα του πειράµατος.

∆εδοµένα Έως 30 µόρια: Οι µαθητές σηµειώνουν τις µετρήσεις τους στον πίνακα των δε-
δοµένων, που υπάρχει στον εργαστηριακό οδηγό.  

Σκοπός Έως 10 µόρια: Αξιολογούµε αν οι µαθητές έχουν αντιληφθεί το σκοπό του πει-
ράµατος. 

Συζήτηση- 
Συµπεράσµατα-
Γενικεύσεις. 

Έως 50 µόρια:  Οι µαθητές, αφού συζητήσουν, εκτιµήσουν και εξηγήσουν τα 
αποτελέσµατά τους, καταγράφουν τις δυσκολίες που συνάντησαν και πώς τις 
ξεπέρασαν. Καταγράφουν επίσης τις απαντήσεις τους σε διάφορα ερωτήµατα 
για προβληµατισµό. Ακόµη οι µαθητές θα πρέπει να συζητήσουν το σκοπό και 
τους στόχους του πειράµατος σε σχέση µε τα αποτελέσµατα. Τα συµπεράσµατα 
θα πρέπει να είναι καθαρά και θα πρέπει να δηλώνεται αν επαληθεύτηκαν οι 
υποθέσεις και οι προβλέψεις τους. 
 Αξιολογούµε αν οι µαθητές έχουν περιγράψει τα βήµατα της πειραµατικής διαδι-
κασίας σε γενικές γραµµές. Για παράδειγµα: 
Βήµα 1: Στο κύπελλο ρίξαµε αρκετά παγάκια και νερό. Μετά τοποθετήσαµε το 
αβαθµονόµητο θερµόµετρο στο παγωµένο νερό, ώστε να µην ακουµπά στο κύ-
πελλο, και σηµειώσαµε το επίπεδο στο οποίο φτάνει τελικά το υγρό (οινόπνευ-
µα) µέσα στο θερµόµετρο. Αυτό το σηµείο παριστά τους 0 οC. 
Βήµα 2: Τοποθετήσαµε το θερµόµετρο στο νερό που βράζει µέσα στο µπρίκι και 
σηµειώσαµε το νέο επίπεδο στο οποίο φτάνει τελικά το οινόπνευµα. Αυτό το ση-
µείο παριστά τους 100 οC. 
Βήµα 3: ∆ιαιρέσαµε την απόσταση µεταξύ των δύο σηµείων σε ίσα διαστήµατα 
τόσα, όσα θεωρήσαµε ευκολότερο, χωρίς όµως να χάνεται η ακρίβεια στις µε-
τρήσεις µας. 

Ένα άλλο εργαλείο που βοηθά στην αξιολόγηση είναι το φύλλο οµαδικής αυτοαξιολόγησης της ερ-
γαστηριακής δραστηριότητας, που υπάρχει στον εργαστηριακό οδηγό και συµπληρώνεται από τους 
µαθητές. Το ίδιο ή παρόµοιο φύλλο µπορεί να δοθεί σε όλες τις εργαστηριακές ασκήσεις, αν ο χρόνος 
το επιτρέπει. Τέλος, παραθέτουµε ένα εργαλείο αξιολόγησης της συµπεριφοράς, το οποίο συµπληρώ-
νεται από τον καθηγητή την ώρα που οι µαθητές εργάζονται. Μπορεί να είναι ατοµικό ή οµαδικό. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ή ΟΜΑ∆ΑΣ 
                                        
Μαθητής ή οµάδα 

∆ραστηριότητες: 
                      α������������������������. 
                      β������������������������ 
                      γ������������������������. 
                      δ������������������������. 
                      ε����������������������. 
                    στ������������������������. 

1=σπάνια      2=περιστασιακά     3= συχνά       4=συστηµατικά 
 

 α β γ δ ε στ 

Παραµένει στο καθήκον       

Ακολουθεί τις κατευθύνσεις       

Εκδηλώνει αρχηγία       

Σέβεται τις ιδέες των άλλων       

Συνεργάζεται       

Επικοινωνεί αποτελεσµατικά       

Μοιράζεται τα καθήκοντα ισοδύναµα       

Εργάζεται µε ασφάλεια       

Χειρίζεται τον εξοπλισµό σωστά       

Αναπτύσσει πρωτοβουλίες       

Εκδηλώνει επιστηµονική περιέργεια       

 
5.2  Η έννοια της θερµότητας, θερµοκρασία-θερµότητα και µικρόκοσµος 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 1,5 διδακτική ώρα   

ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Οι µαθητές να είναι σε θέση να: 

! αναγνωρίζουν την θερµότητα ως τη µορφή ενέργειας που µεταφέρεται, λόγω διαφοράς θερµο-
κρασίας, να συσχετίζουν την διαφορά στην θερµοκρασία µε τη ροή θερµότητας και να περιγράφουν 
καταστάσεις µεταφοράς ενέργειας, λόγω διαφοράς θερµοκρασίας.  

! περιγράφουν την ροή θερµότητας (ενέργειας) σε καθηµερινές καταστάσεις στις οποίες µεταβάλ-
λεται η θερµοκρασία, για παράδειγµα το κρύωµα του ζεστού φαγητού. 

! διακρίνουν την θερµότητα (ως µεταφερόµενη ενέργεια που προκαλεί µεταβολές) από τη θερµο-
κρασία και να συσχετίζουν τη ροή θερµότητας µε την µεταβολή της θερµοκρασίας. 

! αναγνωρίζουν ότι τα µόρια των υλικών βρίσκονται σε άτακτη (χαοτική) κίνηση και ότι δεν έχουν 
όλα την ίδια κινητική ενέργεια.  

! κατανοούν ότι η θερµοκρασία είναι µέτρο της µέσης τιµής της κινητικής ενέργειας των µορίων, 
λόγω της  άτακτης θερµικής κίνησης. 
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! αναγνωρίζουν ότι η άτακτη κίνηση των µορίων στα υλικά γίνεται πιο γρήγορη, καθώς αυξάνεται 
η θερµοκρασία. 

! προσεγγίζουν µικροσκοπικά τις έννοιες θερµοκρασία, εσωτερική και θερµική ενέργεια.  
Οι µαθητές βοηθούνται να διακρίνουν την θερµότητα από την θερµοκρασία. Αυτό είναι πολύ δύ-

σκολο να επιτευχθεί, διότι τα παιδιά θεωρούν τη θερµοκρασία ως το µέτρο για την ποσότητα της θερ-
µότητας ή της ψυχρότητας που έχει ένα αντικείµενο, (Driver (1993), σελ. 87 � 88), ή ως τη µείξη ζε-
στού και κρύου µέσα σε ένα αντικείµενο (Erickson 1977).  

Μελετάται η ιδέα ότι η ενέργεια µεταφέρεται ως αποτέλεσµα διαφοράς θερµοκρασίας. Αυτό είναι 
πολύ σηµαντικό, αφού οι περισσότερες µεταβολές οφείλονται σε διαφορές και η ενεργειακές µεταβο-
λές σχετίζονται µε αυτές.  Για παράδειγµα, ένα αντικείµενο πέφτει και η δυναµική του ενέργεια µετα-
τρέπεται σε κινητική. 

ΟΙ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
Οι µαθητές θεωρούν ότι: 

! δεν υπάρχει διαφορά µεταξύ θερµότητας και θερµοκρασίας. 
! η θερµότητα είναι πάντα ζεστή, αλλά η θερµοκρασία µπορεί να είναι και κρύα.  
! η θερµότητα είναι ένα είδος ουσίας που ρέει, όπως τα υγρά. 
! τα υλικά έχουν θερµότητα. 
! η θερµική ενέργεια και η θερµότητα είναι το ίδιο πράγµα. 
! ένα σώµα µε µεγάλη θερµοκρασία σίγουρα θα έχει και µεγάλη θερµική ενέργεια, ανεξάρτητα από 

την µάζα του.  
Έχει γίνει πολύ µεγάλη συζήτηση για τη χρήση του όρου θερµότητα. Ο κίνδυνος είναι ότι, µε τη 

χρήση του όρου θερµότητα, ενισχύεται η ιδέα πως αυτή αποτελεί ένα ξεχωριστό είδος «φευγαλέας 
ουσίας», η οποία εµπεριέχεται στα υλικά και µπορεί να ρέει από το ένα µέρος στο άλλο Harris (1981)- 
Erickson (1977). Αυτή την αντίληψη για τη θερµότητα είχε και ο Lavoisier (1789) «καλορικό πρότυπο», 
πριν την εργασία του James Joule το δέκατο ένατο αιώνα. Θα πρέπει στην ενότητα αυτή να αποφύ-
γουµε αυτή την παρανόηση. 

ΠΙΘΑΝΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ � ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
! Ξεκινάµε  από τις εµπειρίες των µαθητών λέγοντάς τους, για παράδειγµα, ότι, για να κρυώσει το 

φαγητό τους, αρκεί να περιµένουν λίγο. Η θερµοκρασία του φαγητού µειώνεται, αλλά του περιβάλλο-
ντος δεν αυξάνεται το ίδιο. Η θερµοκρασία λοιπόν δεν µεταφέρεται. Τι είναι αυτό που µεταφέρεται  
από το φαγητό στο περιβάλλον; Επίσης θα µπορούσαµε να συζητήσουµε για την ροή ενέργειας, που 
συνδέεται µε την µείωση της θερµοκρασίας του καυτού νερού και την αύξηση της θερµοκρασίας του 
κρύου νερού, όταν και τα δύο τοποθετηθούν, για παράδειγµα, σε ανοικτά ποτήρια µέσα στη σχολική 
αίθουσα. Αυτή η µεταφερόµενη ενέργεια ονοµάζεται θερµότητα και η αιτία της µεταφοράς (ροής) της 
είναι η ύπαρξη δύο διαφορετικών θερµοκρασιών. Χρησιµοποιούµε την αναλογία έργου � θερµότητας, 
αναφέροντας το παράδειγµα που κατάγεται από τα πειράµατα του J. Joule µε τη φτερωτή. Μπορούµε 
να τους ζητήσουµε να υποθέσουν τι θα συµβεί, αν βάλλουµε µια ποσότητα νερού στο mixer. Το ίδιο 
που συµβαίνει, αν βάλουµε για λίγο το νερό σε κατσαρόλα πάνω στην ηλεκτρική εστία. ∆είχνουµε έτσι, 
ότι η θερµότητα είναι ενέργεια που µεταφέρεται αυθόρµητα από το σώµα υψηλής θερµοκρασίας στο 
σώµα χαµηλής θερµοκρασίας. 

! Εκτελούµε το απλό πείραµα επίδειξης που αναφέρεται στο βιβλίο του µαθητή µε τη σύριγγα και 
την φιάλη. Χρησιµοποιώντας και µια προσοµοίωση ή οπτικοποίηση, που µας δίνει την δυνατότητα να 
αλλάζουµε τη θερµοκρασία, οδηγούµε τους µαθητές να αντιληφθούν ότι η θερµοκρασία αποτελεί µέ-
τρο της µέσης κινητικής ενέργειας των µορίων (ατόµων ή ίοντων).  

! Παρουσιάζουµε µια οπτικοποίηση του µικρόκοσµου των υλικών, στερεών, υγρών και αερίων. Οι 
µαθητές οδηγούνται στο συµπέρασµα ότι τα µόρια του υλικού κινούνται άτακτα και έχουν κινητική ε-
νέργεια, λόγω της κίνησης αυτής. Το άθροισµα των κινητικών ενεργειών των µορίων του υλικού λόγω 
αυτής της άτακτης κίνησης, δηλώνουµε στους µαθητές ότι ονοµάζεται θερµική ενέργεια. Οδηγούνται 
έτσι στο συµπέρασµα ότι η θερµική ενέργεια εξαρτάται από την κινητική ενέργεια κάθε µορίου και από 
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τον αριθµό των µορίων. Στη συνέχεια, τους παρουσιάζουµε µια οπτικοποίηση του µικρόκοσµου του 
ίδιου υλικού (στη φάση αυτή ας είναι µόνο το αέριο), σε µεγαλύτερη όµως θερµοκρασία. Οι µαθητές 
οδηγούνται στο συµπέρασµα ότι η θερµοκρασία και η θερµική ενέργεια ορισµένης ποσότητας υλικού 
είναι ανάλογα µεγέθη. Ζητάµε από τους µαθητές να συζητήσουν τις απόψεις τους για το τι θα συνέβαι-
νε µε την θερµική ενέργεια που θα είχε διπλάσια ποσότητα του ίδιου υλικού στην ίδια θερµοκρασία. Οι 
µαθητές οδηγούνται στο συµπέρασµα ότι θα έχει διπλάσια θερµική ενέργεια, ενώ η θερµοκρασία του 
είναι ίδια. Με τον τρόπο αυτό οι µαθητές αντιλαµβάνονται γιατί η θερµοκρασία είναι εντατικό µέγεθος 
και όχι εκτατικό (δεν εξαρτάται από την έκταση του συστήµατος), αλλά σχετίζεται µε την κινητική ενέρ-
γεια κάθε µορίου του υλικού λόγω της άτακτης κίνησής του. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα πα-
ράδειγµα µε µια κατσαρόλα ζεστό νερό και ένα ποτήρι ζεστό νερό που έχουν την ίδια θερµοκρασία και 
να ρωτήσουµε τους µαθητές ποιο έχει την µεγαλύτερη θερµική ενέργεια. Έτσι, οι µαθητές αντιλαµβά-
νονται ότι η θερµική ενέργεια δεν εξαρτάται µόνο από τη θερµοκρασία, αλλά και από τον αριθµό των 
µορίων του σώµατος. 

! Για να φτάσουµε στην έννοια της θερµότητας συζητούµε το παράδειγµα µε την κούπα και το τσάι 
που αναφέρεται στο βιβλίο του µαθητή. Επίσης, θα µπορούσαµε να συζητήσουµε για την ροή ενέρ-
γειας, που συνδέεται µε την µείωση της θερµοκρασίας του ζεστού νερού και την αύξηση της θερµο-
κρασίας του  κρύου νερού, όταν και τα δύο τοποθετηθούν, για παράδειγµα, σε ανοικτά ποτήρια µέσα 
στη σχολική αίθουσα. Η µεταφερόµενη ενέργεια ονοµάζεται θερµότητα και η αιτία της µεταφοράς (ρο-
ής) της είναι η ύπαρξη δύο διαφορετικών θερµοκρασιών. Περιγράφουµε την ροή θερµότητας (ενέρ-
γειας) σε καθηµερινές καταστάσεις στις οποίες µεταβάλλεται η θερµοκρασία, για παράδειγµα, το κρύ-
ωµα του ζεστού φαγητού. 

! Η δραστηριότητα µε την µεταλλική ράβδο, το σφυρί και το κερί βοηθά τους µαθητές να αντιλη-
φθούν ότι η θερµοκρασία ενός σώµατος αλλάζει µε δύο τρόπους: 
 Α)  Με ανταλλαγή θερµότητας, µέσω των τυχαίων αλληλεπιδράσεων των µορίων του σώµατος µε 

τα µόρια του περιβάλλοντός του. 
 Β)  Με εκτέλεση έργου στο σύστηµα. 
Αναδεικνύεται η αναλογία έργου-θερµότητας ως µεταβιβαζόµενων ποσών ενέργειας και ότι δεν έχουν 
νόηµα οι εκφράσεις: ένα σώµα «έχει έργο» ή «έχει θερµότητα». 
∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Η διαθεµατική προσέγγιση επιτυγχάνεται µε τη διάχυση στη διδασκαλία των διαθεµατικών εννοιών 
που προτείνονται στα ∆ΕΠΠΣ. Οι διαθεµατικές έννοιες που διαχέονται στην παράγραφο 5.2 είναι:  
Αλληλεπίδραση ως έννοια που περιγράφει µεταβολές που συµβαίνουν σε ένα σύστηµα δύο σωµά-
των. 
Πολιτισµός ως έννοια που σχετίζεται µε την κατανόηση χειρισµού συσκευών στην καθηµερινή ζωή. 
Επικοινωνία: α) ανάπτυξη ικανότητας επεξεργασίας πειραµατικών δεδοµένων, β) ανάπτυξη δεξιοτή-
των περιγραφής φυσικών διαδικασιών που σχετίζονται µε την καθηµερινή ζωή.  
Σύστηµα ως έννοια που αναφέρεται στην περιγραφή συνόλου δοµικών λίθων που αλληλεπιδρούν 
µεταξύ τους (συµπεριφορά αερίων, υγρών και στερεών) 
 

5.3 Θερµική ισορροπία  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ:  0,5 διδακτική ώρα. Η προσέγγιση του θέµατος γίνεται και µε τη βοήθεια 
της εργαστηριακής άσκησης. 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Οι µαθητές να είναι σε θέση να: 

! διατυπώνουν και να αναγνωρίζουν πότε υπάρχει κατάσταση θερµικής ισορροπίας και πότε όχι. 
! αναγνωρίζουν ότι αντικείµενα διαφορετικής θερµοκρασίας που έρχονται σε επαφή, αποκτούν τε-

λικά την ίδια θερµοκρασία. 
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ΟΙ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
! ∆εν αναγνωρίζουν ότι αντικείµενα διαφορετικής θερµοκρασίας που βρίσκονται σε επαφή, απο-

κτούν τελικά την ίδια θερµοκρασία. 

ΠΙΘΑΝΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Η προσέγγιση του θέµατος γίνεται µε τη βοήθεια της εργαστηριακής άσκησης (Εργαστηριακός ο-

δηγός). ∆ύο είναι οι βασικές δυναµικές αρχές της ροής της θερµότητας. 
α. Η ροή θερµότητας από το ένα σώµα στο άλλο εξαρτάται από τη µεταξύ τους θερµοκρασιακή 

διαφορά. 
β. Η ροή θερµότητας είναι η αιτία της µεταβολής της θερµοκρασίας των σωµάτων. 

! Με την εργαστηριακή άσκηση οι µαθητές επεξεργάζονται το µοντέλο ροής της θερµότητας. 
Με το µοντέλο αυτό οι µαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγούν γιατί αντικείµενα διαφορετι-
κών θερµοκρασιών έρχονται σε θερµική ισορροπία. 

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η διαθεµατική προσέγγιση επιτυγχάνεται µε τη διάχυση στη διδασκαλία των διαθεµατικών εννοιών 
που προτείνονται στα ∆ΕΠΠΣ. Οι διαθεµατικές έννοιες που διαχέονται στην παράγραφο 5.3 είναι:  
Αλληλεπίδραση ως έννοια που περιγράφει µεταβολές που συµβαίνουν σε ένα σύστηµα δύο σωµά-
των σε θερµική επαφή.. 
Πολιτισµός ως έννοια που σχετίζεται µε την κατανόηση και το χειρισµό καταστάσεων της καθηµερινής 
ζωής. 
Επικοινωνία: ανάπτυξη δεξιοτήτων περιγραφής φυσικών διαδικασιών που σχετίζονται µε την καθη-
µερινή ζωή.  
Σύστηµα ως έννοια που αναφέρεται στην περιγραφή συνόλου δοµικών λίθων που αλληλεπιδρούν 
µεταξύ τους (συµπεριφορά αερίων, υγρών και στερεών) 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
Μελέτη της εξέλιξης της θερµοκρασίας (µε χρήση αισθητήρων θερµοκρασίας)           δύο σωµά-

των που βρίσκονται σε θερµική επαφή.  
 

Στην άσκηση αυτή οι µαθητές µελετούν την αποκατάσταση της θερµικής ισορροπίας δύο σωµά-
των που βρίσκονται σε θερµική επαφή. Θα χρειαστούν ζεστό νερό, περίπου 65οC και κρύο νερό από 
τη βρύση. Στην άσκηση αυτή προτείνεται το ζεστό νερό να τοποθετηθεί στο κάνιστρο από φωτογραφι-
κό φιλµ, λόγω της καλής θερµικής αγωγιµότητάς του. 

Η άσκηση γίνεται σε εργαστήριο που διαθέτει τουλάχιστον ένα Ηλεκτρονικό υπολογιστή µε εγκα-
τεστηµένο κατάλληλο λογισµικό, που µπορεί να είναι: 

Α)  Το CoachLab 5.0 στην Ελληνική του έκδοση σε συνδυασµό µε 
την κονσόλα Coach Lab II και δύο αισθητήρες θερµοκρασίας της CMA. 
Απαιτείται ένας υπολογιστής, µία κονσόλα διασύνδεσης και δύο αισθη-
τήρες ανά τρεις ή τέσσερις το πολύ µαθητές, αν το πείραµα εκτελεστεί 
από τους µαθητές χωρισµένους σε οµάδες. Αν όµως γίνει σαν πείραµα 
επίδειξης, χρειάζεται µόνο ένας υπολογιστής, µία κονσόλα και δύο αι-
σθητήρες. Στην περίπτωση αυτή καλό θα ήταν να υπάρχει και βιντεο-
προβολέας, ώστε όλοι οι µαθητές να µπορούν να παρακολουθούν την 
εξέλιξη της θερµοκρασίας και να καταγράφουν τις µετρήσεις τους στο 
φύλλο αναφοράς. Πειράµατα επίδειξης µε αισθητήρες έχουν το πλεονέκτηµα ότι βοηθούν  στην εστία-
ση της προσοχής των µαθητών στην παρακολούθηση της εξέλιξης της θερµοκρασίας, παρέχοντας 
παράλληλα τη  δυνατότητα για συζήτηση και συµπλήρωση του φύλλου αναφοράς, την ώρα που εκτε-
λείται το πείραµα. 

Β) Το DB-LAB 3.1 στην ελληνική του έκδοση, σε συνδυασµό µε τον καταγραφέα δεδοµένων Multi-
Log, που υπάρχει στα περισσότερα Λύκεια είναι πιο ευέλικτο σε µετρήσεις, διότι τις καταγράφει ανε-
ξάρτητα από υπολογιστή και τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος. 
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Προετοιµασία του λογισµικού CoachLab 5.  
1. Έναρξη⇒Προγράµµατα⇒Coach 5⇒Συγγραφέας του Coach 5 

2. Πατάµε το εικονίδιο  που εµφανίζεται στο πάνω µέρος του παρα-
θύρου, ώστε να ανοίξει το µενού «Επιλογή Προγράµµατος».  

3. Επιλέγουµε «Νέο Πρόγραµµα»  και γράφουµε τίτλο για το 
νέο πρόγραµµα που θα φτιάξουµε, για παράδειγµα, «Εργ.ασκ.10 Θερµική 
ισορροπία». Αν θέλουµε, επιλέγουµε µια εικόνα, που θα εµφανίζεται στην 
πρώτη σελίδα και γράφουµε ένα µικρό σχόλιο για το πρόγραµµα που θα 
φτιάξουµε. 

4. Επιλέγουµε «Άνοιγµα Νέας δραστηριότητας»  και στη συνέχεια το 

εικονίδιο «Νέα δραστηριότητα»   
5. Επιλέγουµε την κονσόλα που θα χρησιµοποιήσουµε για τις µετρήσεις 
(CoachLab II) και δίνουµε ένα όνοµα στη δραστηριότητα που θα πραγµα-
τοποιήσουµε. Καταλήγουµε έτσι στην διπλανή οθόνη. 

6. Στο καινούργιο παράθυρο κάνουµε δεξί κλικ σε ένα από τα ορθογώνια που υπάρχουν στο κάτω 
αριστερό µέρος της οθόνης και επιλέγουµε «Προσθήκη από το ∆ίσκο». 
7. ∆ιαλέγουµε τον αισθητήρα θερµοκρασίας CMA και µε αριστερό κλικ τον σέρνουµε και τον αφή-
νουµε στη θέση της κονσόλας που έχουµε συνδέσει τον πραγµατικό αισθητήρα. 
8. Με δεξί κλικ πάνω στο ίδιο ορθογώνιο επιλέγουµε έναν ακόµα αισθητήρα θερµοκρασίας και τον 
σέρνουµε στη θέση της κονσόλας που έχουµε συνδέσει τον δεύτερο αισθητήρα. 

9. Κάνοντας αριστερό κλικ στο εικονίδιο  κρύβεται η εικόνα της κονσόλας και σε όλη την οθόνη 
έχουµε τέσσερα ορθογώνια, στα οποία µπορούµε να επιλέξουµε την εµφάνιση των τιµών της µέτρη-
σης στη µορφή που ανταποκρίνεται στις ανάγκες µας.  

10. Με το εικονίδιο  µπορούµε να ρυθµίσουµε την διαδι-
κασία λήψης των µετρήσεων ως προς το χρόνο µέτρησης και 
τη συχνότητά τους. Επιλέγουµε χρόνο µέτρησης 8 min και 
συχνότητα 2 µετρήσεις ανά δευτερόλεπτο. 
11. Κάνουµε κλικ 
στο εικονίδιο «Α-

πεικόνιση ∆ιαγράµµατος» και κατόπιν «Νέος Πίνακας». 
12. Στην περιοχή C1 συνδέουµε το ρολόι στον οριζόντιο 
άξονα και στις περιοχές C2 και C3 συνδέουµε τους δύο 
αισθητήρες στον πρώτο κατακόρυφο άξονα. 

13. Πατώντας το πράσινο εικονίδιο  αρχίζουν οι µετρή-
σεις. Το τελικό αποτέλεσµα φαίνεται στην παρακάτω εικό-
να. 
Αν δεν διαθέτουµε 
τον εξοπλισµό, το 
πείραµα µπορεί να γίνει και µε δύο θερµόµετρα σε κάθε 
οµάδα, όπως περι- γράφεται στον εργαστηριακό οδηγό. 

Από τις µετρή- σεις που πήραν οι µαθητές προκύπτει 
ότι, µετά την απο- κατάσταση της θερµικής ισορροπίας, 
παρατηρείται πτώ- ση στις θερµοκρασίες τόσο του νερού 
στο ποτήρι, όσο και του νερού στο σωλήνα µέχρι την τιµή 
της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος. Ζητάµε από τους 
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µαθητές να εξηγήσουν πού οφείλεται αυτό. Έτσι, συνειδητοποιούν ότι αποκαθίσταται η θερµική ισορ-
ροπία του συστήµατος µε το περιβάλλον. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στο σηµείο αυτό µπορούµε να αντιληφθούµε γιατί είναι πολύ πιο αποτελεσµατική η 
εκτέλεση του πειράµατος µε αισθητήρες θερµοκρασίας και Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Αρχικά διότι δίνε-
ται η δυνατότητα ταυτόχρονης δηµιουργίας γραφηµάτων που δείχνουν τη χρονική εξέλιξη των θερµο-
κρασιών, απελευθερώνοντας τους µαθητές από την ανιαρή συλλογή των µετρήσεων. Επιπλέον δίνει 
χρόνο τη στιγµή που εκτελείται το πείραµα να θέτουµε ερωτήσεις στους µαθητές, καλώντας τους να 
κάνουν προβλέψεις, µέσω των οποίων επιτυγχάνεται η γνωστική σύγκρουση, στην περίπτωση που 
δεν είναι σύµφωνες µε τα αποτελέσµατα που ακολουθούν αµέσως µετά. Ένα άλλο πλεονέκτηµα είναι 
ότι το πείραµα µε χρήση αισθητήρων µπορεί να γίνει ως πείραµα επίδειξης, συνοδευόµενο µε το κα-
τάλληλο φύλλο εργασίας,  χωρίς αυτό να έχει επιπτώσεις στα αναµενόµενα από τη δραστηριότητα 
αυτή αποτελέσµατα. 
Προετοιµασία του υλικού. 
Συνδέουµε τους αισθητήρες στην κονσόλα διασύνδεσής τους µε τον Ηλεκτρονικό υπολογιστή στις θέ-
σεις που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα.  
 

Η κονσόλα διασύνδεσης των αισθητήρων στον υπολογιστή. 
Θέσεις σύνδεσης των αισθητήρων θερµοκρασίας. 
 
 
 
 
 
 
Τρυπάµε τα καπάκι ενός πλαστικού ποτηριού µεσαίου µεγέθους από πολυστυρένιο, ώστε να έχει δύο 
οπές. 
Φτιάχνουµε γρήγορα και εύκολα την διάταξη που φαίνεται στον εργαστηριακό οδηγό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αξιολόγηση: 
 Η αξιολόγηση γίνεται, όπως περιγράφεται και στην εργαστηριακή άσκηση 9, µε τη βοήθεια του φύλ-
λου αναφοράς και από το εργαλείο αξιολόγησης της συµπεριφοράς µαθητή ή οµάδας. 
 

5.4 Νόµος θερµιδοµετρίας- Ειδική θερµότητα (στερεών �υγρών) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 διδακτικές ώρες (χωρίς την εργαστηριακή άσκηση)  

ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Οι µαθητές να είναι σε θέση να: 

Στο ποτήρι θα πέσει 
περισσότερο νερό από 
το ζεστό νερό που χω-
ρά στο κάνιστρο 

Το κάνιστρο µε τον 
αισθητήρα γεµάτο µε 

ζεστό νερό. 
Η οθόνη µετά το τέλος του πειράµατος.

Πλαστικό ποτήρι
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! απαριθµούν και να εξετάζουν παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η µεταφερόµενη θερµό-
τητα. 

! κατανοούν την ειδική θερµότητα ως σταθερά που χαρακτηρίζει κάθε υλικό. 
! αντιλαµβάνονται ότι όσο µεγαλύτερη είναι η ειδική θερµότητα  µιας ουσίας, τόσο µεγαλύτερη εί-

ναι η δυσκολία που προβάλλει η ουσία αυτή στην αλλαγή της εσωτερικής της ενέργειας. 
! αναγνωρίζουν ότι το νερό έχει σχετικά υψηλή τιµή ειδικής θερµότητας και να αναφέρουν εφαρ-

µογές που σχετίζονται µε το γεγονός αυτό. 
! γνωρίζουν τα σύµβολα της θερµότητας, της ειδικής θερµότητας, της αύξησης της θερµοκρασίας  

και τις µονάδες των µεγεθών αυτών στο SI. 
! διατυπώνουν τον νόµο της θερµιδοµετρίας και να τον χρησιµοποιούν για τον υπολογισµό του 

αντίστοιχου ποσού θερµότητας. 
! εφαρµόζουν την αρχή διατήρησης της ενέργειας σε συνδυασµό µε το νόµο της θερµιδοµετρίας 

κατά τη µεταφορά θερµότητας. 
! αναγνωρίζουν ότι η ενέργεια συνδέεται µε µεταβολές που πραγµατοποιούνται στη φύση και ότι 

είναι φυσικό µέγεθος που διατηρείται. 
! µελετούν την ανάµειξη υγρών διαφορετικών θερµοκρασιών, επαληθεύοντας την αρχή διατήρη-

σης της ενέργειας. 

ΟΙ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
! δυσκολεύονται να συσχετίσουν τη θέρµανση µε την αύξηση της θερµοκρασίας. 
! δεν αναγνωρίζουν πότε υπάρχει αναλογία στη µεταβολή δύο µεγεθών. 

ΠΙΘΑΝΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
! Υπενθυµίζουµε στους µαθητές τι είναι λόγος και τι ανάλογα µεγέθη. 
! ∆ηλώνουµε στους µαθητές ότι θα συζητήσουµε από ποιους παράγοντες εξαρτάται η θερµότητα 

που απαιτείται για τη θέρµανση ενός στερεού ή υγρού υλικού από µία θερµοκρασία σε κάποια άλλη. 
! Καταφεύγουµε στην εµπειρία των µαθητών, που στην προκειµένη περίπτωση είναι σύµ-µαχος 

της διδασκαλίας µας. Αφού τους χωρίσουµε σε οµάδες, ζητάµε µε βάση την εµπειρία τους να απαντή-
σουν και να εξηγήσουν σε ποια περίπτωση το νερό φτάνει στους 100οC  πιο γρήγορα: όταν αρχίζει να 
βράζει σε µια κατσαρόλα που την γεµίζουµε µέχρι πάνω µε νερό ή σε µια κατσαρόλα που την γεµί-
ζουµε µέχρι τη µέση, όταν θερµαίνονται από το ίδιο γκαζάκι;  Οι µαθητές αφού το συζητήσουν λίγο στα 
πλαίσια των οµάδων, συµπληρώνουν το φύλλο εργασίας που πιθανόν θα έχουµε ετοιµάσει ή απα-
ντούν προφορικά. 

! Ζητάµε από τους µαθητές να σκεφτούν ότι όσο µεγαλύτερος είναι ο χρόνος  που το γκαζάκι λει-
τουργεί, τόσο µεγαλύτερη θα είναι και η θερµότητα που απαιτήθηκε για να  ανέβει η θερµοκρασία του 
νερού στους 100οC. Τέλος, ζητάµε να διατυπώσουν ένα συµπέρασµα. 

! Επίσης ζητάµε να σκεφτούν αν είναι πιο εύκολο να βράσουµε χλιαρό νερό ή παγωµένο. Και πά-
λι, ακολουθώντας παρόµοια τακτική, οι µαθητές διατυπώνουν ένα συµπέρασµα. 

!  Ζητάµε να σκεφτούν, αν µια ποσότητα λαδιού αυξάνει πιο γρήγορα την θερµοκρασία της από 
ίση ποσότητα νερού, αν τα τοποθετήσουµε και τα δύο το καλοκαίρι στον ήλιο σε ίδια δοχεία. Ακολου-
θώντας παρόµοια τακτική τους οδηγούµε να διατυπώσουν ένα συµπέρασµα. 

! Γράφουµε τη µαθηµατική έκφραση του νόµου της θερµιδοµετρίας (συζητούµε µόνο για στερεά 
και υγρά, διότι τα αέρια θερµαίνονται και χωρίς µεταφορά θερµότητας, επειδή είναι συµπιεστά και 
µπορεί να µεταβιβαστεί σ� αυτά ενέργεια µέσω έργου, αυξάνοντας τη θερµική τους ενέργεια και συνε-
πώς και τη θερµοκρασία). Όταν δε θερµαίνονται µε µεταφορά θερµότητας, έχει σηµασία το αν η µετα-
φορά αυτή γίνει υπό σταθερή πίεση ή υπό σταθερό όγκο. ∆εν χρειάζεται όµως να αναφερθούµε στα 
αέρια, εκτός και αν ερωτηθούµε.  
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! Τέλος, αναφερόµαστε στην ειδική θερµότητα. ∆ιαφορετικές ουσίες έχουν διαφορετική ικανότητα 
αποθήκευσης εσωτερικής ενέργειας. Όσο µεγαλύτερη είναι η ειδική θερµότητα  µιας ουσίας, τόσο µε-
γαλύτερη είναι η δυσκολία που προβάλλει η ουσία αυτή στην αλλαγή της εσωτερικής της ενέργειας. 

Τονίζουµε την υψηλή τιµή ειδικής θερµότητας που έχει το νερό, καθώς και τις εφαρµογές και τις 
συνέπειες που έχει το γεγονός αυτό. Για παράδειγµα, το νερό χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να 
ζεσταθεί ή να ψυχθεί σε σχέση µε το σίδηρο. 

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η διαθεµατική προσέγγιση επιτυγχάνεται µε τη διάχυση στη διδασκαλία των διαθεµατικών εννοιών 
που προτείνονται στα ∆ΕΠΠΣ. Οι διαθεµατικές έννοιες που διαχέονται στην παράγραφο 5.4 είναι:  
Πολιτισµός ως έννοια που σχετίζεται µε την κατανόηση και το χειρισµό καταστάσεων της καθηµερινής 
ζωής. 
Επικοινωνία: ανάπτυξη δεξιοτήτων περιγραφής φυσικών διαδικασιών που σχετίζονται µε την καθη-
µερινή ζωή και  β) µε την ανάπτυξη ικανότητας χειρισµού συµβόλων για την παρουσίαση µιας πλη-
ροφορίας.  
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Μελέτη της αρχής διατήρησης της ενέργειας κατά τη µεταφορά θερµότητας  
 

Στην άσκηση αυτή οι µαθητές διαπιστώνουν ότι πράγµατι αυτό που µεταφέρεται από το ζεστό στο 
κρύο σώµα δεν είναι η θερµοκρασία, αλλά η θερµότητα. Από τις µετρήσεις διαπιστώνουν ότι η µείωση 
της θερµοκρασίας του ζεστού νερού είναι πολύ διαφορετική από την αύξηση της θερµοκρασίας του 
κρύου νερού. Άρα, δε διατηρείται η θερµοκρασία. Παράλληλα διαπιστώνουν µε τη βοήθεια του νόµου 
της θερµιδοµετρίας ότι η µείωση της θερµικής ενέργειας του ζεστού νερού είναι ίση µε την αύξηση της 
θερµικής ενέργειας του κρύου νερού. 
Προετοιµασία - Οδηγίες: 
Με τον φελλοτρυπητήρα ανοίγουµε µια οπή στο φελλό και περνάµε το θερ-
µόµετρο. Ισχύουν τα ίδια µε την άσκηση 9. 
Ζεσταίνουµε µε τον βραστήρα νερό, µέχρι να αρχίσει να ακούγεται ο χαρα-
κτηριστικός ήχος των φυσαλίδων αέρα που σπάζουν, καθώς εξέρχονται από 
την επιφάνεια του νερού. Ρίχνουµε στα πλαστικά ποτήρια από πολυστυρένιο 
150mL ζεστό νερό. Έτσι το νερό φτάνει σε µια θερµοκρασία 60 ή 65 0C.  Βά-
ζουµε το καπάκι και τοποθετούµε το θερµόµετρο µε το stopper, όπως φαίνε-
ται στην εικόνα. 
Αξιολόγηση: 
 Η αξιολόγηση γίνεται, όπως περιγράφεται στην εργαστηριακή άσκηση 9, µε τη βοήθεια του φύλλου 
αναφοράς και του εργαλείου αξιολόγησης της συµπεριφοράς µαθητή ή οµάδας. 
 

5.5 Θερµική διαστολή στερεών- Γραµµική διαστολή- Επιφανειακή διαστολή-
∆ιαστολή όγκου 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 1 διδακτική ώρα  

ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Οι µαθητές να είναι σε θέση να: 

! διατυπώνουν και να εφαρµόζουν τους νόµους της γραµµικής διαστολής των στερεών, καθώς και 
της κυβικής διαστολής των υγρών και των αερίων. 

! αναφέρουν εφαρµογές και προβλήµατα της καθηµερινής ζωής που οφείλονται στη διαστολή των 
στερεών. 
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! χρησιµοποιούν το σωµατιδιακό µοντέλο, για να κάνουν προβλέψεις  και να ερµηνεύουν τη δια-
στολή των στερεών.  

! αναγνωρίζουν ότι η διαστολή ενός υλικού έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της πυκνότητάς του. 
ΟΙ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

! ∆υσκολεύονται να εξηγήσουν γεγονότα που τους είναι γνωστά, όπως η διαστολή. 
! Όταν προσπαθούν να την εξηγήσουν µε το σωµατιδιακό µοντέλο, διατυπώνουν  την άποψη ότι 

µε τη θέρµανση διαστέλλονται οι δοµικοί λίθοι (µόρια-άτοµα). Αυτή η παρανόηση δεν µπορεί να ξεπε-
ραστεί µέσω των πειραµατικών διαδικασιών. Χρειάζεται να δοθεί στους µαθητές εξήγηση η οποία να 
στηρίζεται στο σωµατιδιακό µοντέλο και σύµφωνα µε την οποία αυξάνονται οι αποστάσεις µεταξύ των 
δοµικών λίθων (µορίων ή ατόµων). 

! Από τις έρευνες του Dow, του Holding και άλλων σε µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης φαί-
νεται ότι οι µαθητές, αν και κατανοούν αυτόνοµα τις περισσότερες ιδιότητες του σωµατιδιακού µοντέ-
λου, δεν µπορούν να τις συγκεντρώσουν όλες µαζί ως µια µοναδική σύλληψη της συµπεριφοράς των 
µορίων µέσα σε ένα στερεό. 

ΠΙΘΑΝΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ � ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
! ∆είχνουµε εικόνες από προβλήµατα που δηµιουργεί η µικρή διαστολή των στερεών, όταν αυτά 

θερµαίνονται. Θα µπορούσαµε επίσης να ξεκινήσουµε λέγοντας ότι το ύψος του Πύργου του Άιφελ 
εξαρτάται από το αν κάνει ζέστη. 

! Θυµίζουµε στους µαθητές ότι η λειτουργία των θερµοµέτρων στηρίζεται στην αλλαγή φυσικών  
χαρακτηριστικών, καθώς µεταβάλλεται η θερµοκρασία. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό είναι και το µήκος 
ενός στερεού αντικειµένου (µεταλλικά θερµόµετρα). Η µεταβολή της θερµοκρασίας του αντικειµένου 
έχει σαν αποτέλεσµα τη µεταβολή του µήκους του. ∆ηλώνουµε στους µαθητές ότι η αύξηση του µή-
κους συµβολίζεται µε ∆L  και υπολογίζεται µε την αφαίρεση του αρχικού µήκους από το τελικό, δηλαδή 
∆L=Lτελ-Lαρχ.  

! Αφού χωρίσουµε τους µαθητές σε οµάδες των 3 ή 4 ατόµων, τους ζητάµε να κάνουν υποθέσεις 
από τι εξαρτάται η µεταβολή αυτή. Στη συνέχεια, περιγράφουµε ένα- ένα τα αποτελέσµατα των πειρα-
µάτων που αναφέρονται στο βιβλίο του µαθητή και ζητάµε από τους µαθητές να συζητήσουν στα 
πλαίσια των οµάδων το κατά πόσο οι προβλέψεις τους ήταν συµβατές µε τα αποτελέσµατα των πει-
ραµάτων. Οι µαθητές κάθε οµάδας ανακοινώνουν τα συµπεράσµατά τους και στις υπόλοιπες οµάδες. 
Μέσα από τη συζήτηση αυτή οι µαθητές, µε τη βοήθειά µας, καταλήγουν στη διατύπωση του νόµου 
της γραµµικής διαστολής. Στο σηµείο αυτό µπορούµε να εκτελέσουµε και µερικά γρήγορα πειράµατα 
επίδειξης µε το διµεταλλικό έλασµα ή µε το περιτύλιγµα που υπάρχει στα πακέτα των τσιγάρων. Το 
περιτύλιγµα αυτό έχει αλουµίνιο από τη µία όψη και χαρτί από την άλλη. Αφού πάλι ζητήσουµε από 
τους µαθητές να διατυπώσουν µια πρόβλεψη ή υπόθεση για το τι θα συµβεί, αν το ζεστάνουµε, το 
θερµαίνουµε µε αναπτήρα προσεκτικά, ώστε να µην πάρει φωτιά το χαρτί και παρατηρούν ότι στρίβει 
προς τη µεριά του χαρτιού. Ζητάµε από τους µαθητές να εξηγήσουν γιατί συµβαίνει αυτό.  

! Ρωτάµε στη συνέχεια τους µαθητές αν αλλάζει µόνο το µήκος και, αφού διατυπώσουν τις υπο-
θέσεις τους εκτελούµε µια γρήγορη επίδειξη της διαστολής ενός στερεού, όταν θερµαίνεται. Αυτή µπο-
ρεί να γίνει µε µια συσκευή διαστολής κατ� όγκο. Έτσι, οι µαθητές αντιλαµβάνονται ότι αυξάνεται και το 
εµβαδόν και ο όγκος του στερεού.  

! ∆ηλώνουµε στη συνέχεια στους µαθητές ότι µε κατάλληλο πειραµατισµό, παρόµοιο µε αυτόν 
που τους περιγράψαµε στη γραµµική διαστολή, καταλήγουµε σε ανάλογο συµπέρασµα για την δια-
στολή του όγκου ενός στερεού και τους οδηγούµε κατ� αντιστοιχία µε τον νόµο της γραµµικής διαστο-
λής να διατυπώσουν το νόµο της κυβικής διαστολής. 

! Υπενθυµίζουµε στους µαθητές το σωµατιδιακό µοντέλο για τα στερεά. Αν διαθέτουµε µια οπτι-
κοποίηση του µικρόκοσµου ενός στερεού, τους την παρουσιάζουµε.  

! Ζητάµε από τους µαθητές να εξηγήσουν το φαινόµενο της διαστολής των στερεών µε όρους του 
σωµατιδιακού µοντέλου. Αφού διατυπώσουν τις εξηγήσεις τους, παρουσιάζουµε µια οπτικοποίηση της 
διαστολής ενός στερεού στο επίπεδο του µικρόκοσµου. Σηµειώνουµε εδώ ότι µε την αύξηση της θερ-
µοκρασίας αυξάνεται η κινητική ενέργεια και η ταχύτητα των µορίων, ατόµων ή ιόντων, µε συνέπεια 
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την αποµάκρυνση του ενός από το άλλο και όχι την αύξηση του µεγέθους τους. Αυτό έχει ως αποτέλε-
σµα την διαστολή του στερεού.  

! Θέτουµε στους µαθητές την ερώτηση τι συνέπεια έχει η διαστολή του όγκου στην πυκνότητα του 
υλικού. (Αν δεν υπάρχει χρόνος, τη δίνουµε σαν άσκηση). 

! Τέλος, ζητάµε από τους µαθητές να αναφέρουν εφαρµογές, προβλήµατα και παραδείγµατα από 
την καθηµερινή ζωή που οφείλονται στη διαστολή των στερεών. Μπορούµε να τους ζητήσουµε να 
βρουν πληροφορίες για το καουτσούκ ή ένα λάστιχο που συστέλλεται µε θέρµανση, καθώς και τον 
λόγο που συµβαίνει αυτό. (Μπορεί να δοθεί και σαν κατ΄ οίκον εργασία) 

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η διαθεµατική προσέγγιση επιτυγχάνεται µε τη διάχυση στη διδασκαλία των διαθεµατικών εννοιών 
που προτείνονται στα ∆ΕΠΠΣ. Οι διαθεµατικές έννοιες που διαχέονται στην παράγραφο 5.5 είναι:  
Πολιτισµός ως έννοια που σχετίζεται µε την κατανόηση και το χειρισµό καταστάσεων της καθηµερινής 
ζωής. 
Επικοινωνία: α) ανάπτυξη δεξιοτήτων περιγραφής φυσικών διαδικασιών που σχετίζονται µε την κα-
θηµερινή ζωή, β) ανάπτυξη ικανότητας χειρισµού συµβόλων για την παρουσίαση µιας πληροφορίας. 
Σύστηµα ως έννοια που αναφέρεται στην περιγραφή συνόλου δοµικών λίθων που αλληλεπιδρούν 
µεταξύ τους και στις ιδιότητες του συνόλου οι οποίες προκύπτουν ως αποτέλεσµα των ιδιοτήτων των 
δοµικών λίθων  και των µεταξύ τους αλληλεπιδράσεων 
 
5.6 Θερµική διαστολή υγρών - Ανώµαλη διαστολή νερού - ∆ιαστολή αερίων. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 διδακτικές ώρες (χωρίς την εργαστηριακή άσκηση)  

ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Οι µαθητές να είναι σε θέση να: 

! διατυπώνουν και εφαρµόζουν τους νόµους της κυβικής διαστολής των υγρών και των αερίων. 
! αναφέρουν εφαρµογές και προβλήµατα της καθηµερινής ζωής που οφείλονται στη διαστολή υ-

γρών και των αερίων. 
! εξηγούν γιατί είναι επικίνδυνη η θέρµανση ενός δοχείου που είναι γεµάτο µε υγρό ή αέριο. 
! χρησιµοποιούν το σωµατιδιακό µοντέλο, για να ερµηνεύσουν τη διαστολή των υγρών και των 

αερίων, και να συνδέουν την περιγραφή της διαστολής σε µοριακό επίπεδο µε την ερµηνεία της ανώ-
µαλης διαστολής του νερού ή την πλεύση του πάγου. 

! γνωρίζουν ότι, όταν το νερό ψύχεται µέχρι τους 4οC, συστέλλεται, ενώ από τους 4οC µέχρι τους 
0οC, όπου και γίνεται πάγος, διαστέλλεται.  

! αναγνωρίζουν τις συνέπειες που έχει αυτή η ανώµαλη «διαστολή» του νερού στη διατήρηση της 
υδρόβιας ζωής στις λίµνες και τα ποτάµια το χειµώνα, σε περιοχές όπου η θερµοκρασία του αέρα πέ-
φτει πολύ κάτω από το µηδέν.   

! αναγνωρίζουν τις συνέπειες που έχει αυτή η ανώµαλη «συστολή» του νερού στην καταστροφή 
των φρούτων και των λαχανικών, όταν αυτά παγώσουν. 

! αναγνωρίζουν ότι το νερό των 4οC έχει τη µεγαλύτερη πυκνότητα. 
! αναγνωρίζουν ότι ο πάγος σε θερµοκρασία 0 oC έχει µεγαλύτερο όγκο και µικρότερη πυκνότητα 

από νερό µε την ίδια θερµοκρασία και γι� αυτό επιπλέει. «Είναι ελαφρύς για το µέγεθός του».  
! σχεδιάζουν και ερµηνεύουν διαγράµµατα από δεδοµένα που έχουν συλλέξει. 

ΟΙ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
! ∆εν µπορούν να εξηγήσουν γεγονότα που τους είναι γνωστά, όπως η διαστολή. 
! Οι παρανοήσεις των µαθητών απορρέουν κυρίως από την αντιµετώπιση της υγρής κατάστασης 

ως ενδιάµεσης κατάστασης µεταξύ της στερεάς και της αέριας. Ως αποτέλεσµα, οι µαθητές έχουν ιδέες 
που υπερεκτιµούν τον κενό χώρο µεταξύ των µορίων καθώς και την ταχύτητα των µορίων ενός υγρού.  
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! Οι περισσότεροι µαθητές που προσπαθούν να εφαρµόσουν ένα σωµατιδιακό µοντέλο στη διαδι-
κασία της πήξης του νερού σκέφτονται ότι τα µόρια του νερού έρχονται πιο κοντά το ένα στο άλλο. 
Καταλήγουν έτσι στο συµπέρασµα ότι ο πάγος δεν καταλαµβάνει τόσο πολύ χώρο όσο όταν ήταν νε-
ρό σε αντίθεση, ίσως, µε την εµπειρία τους. 

! Θεωρούν ότι ορισµένα σώµατα επιπλέουν, διότι είναι ελαφριά και όχι διότι είναι ελαφριά για το 
µέγεθός τους. 

! ∆εν κατανοούν ότι η πυκνότητα εκφράζει τη µάζα του υλικού σε κάθε µονάδα όγκου, αλλά χρη-
σιµοποιούν τον τεχνικό όρο «µάζα ανά µονάδα όγκου», χωρίς να αντιλαµβάνονται τι σηµαίνει αυτό. 

! Οι Novick και Nussbaum µελέτησαν τις αντιλήψεις για την αέρια κατάσταση, τις οποίες είχαν µα-
θητές 13 και 14 ετών που είχαν ήδη διδαχθεί τη θεωρία για τη σωµατιδιακή δοµή της ύλης. Το 60% 
υπέδειξε ότι το αέριο αποτελείται από σωµατίδια, το 46 % ότι υπάρχει κενός χώρος µεταξύ των σωµα-
τιδίων, και το 50% ότι η εσωτερική κίνηση είναι υπαίτια για την κατανοµή των σωµατιδίων στο χώρο. 
ΠΙΘΑΝΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

! Ξεκινάµε πάλι από την εµπειρία των µαθητών µε αναψυκτικά, δοχεία υπερχείλισης του ψυγείου 
του κινητήρα αυτοκινήτου κ.λπ.. Αντιλαµβάνονται έτσι ότι τα περισσότερα υγρά διαστέλλονται πολύ 
περισσότερο από τα στερεά. 

! Περιγράφοντας και συζητώντας πειραµατικά αποτελέσµατα, καταλήγουµε στο νόµο της κυβικής 
διαστολής των υγρών, που είναι ανάλογος µε εκείνον της κυβικής διαστολής των στερεών. Η χρήση 
της αναλογίας είναι πολύ αποτελεσµατική στο σηµείο αυτό. 

! Γράφουµε στον πίνακα: Το νερό είναι ένα διαφορετικό υγρό. Και προχωράµε ανιχνεύοντας τις 
προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών για την πλεύση του πάγου, για το επιφανειακό πάγωµα των 
λιµνών για µπουκάλια που σπάζουν, όταν τοποθετούνται στην κατάψυξη γεµάτα µε νερό, για µεταλλι-
κούς σωλήνες ύδρευσης που σπάζουν µε τον παγετό κ.λπ. 

! Συνεχίζουµε  δηλώνοντας ότι, καθώς αυξάνεται η θερµοκρασία του νερού από τους 00C έως 
τους 40C αυτό αντί να διαστέλλεται, συστέλλεται. Όµως, πάνω από τους 40C, το νερό διαστέλλεται κα-
νονικά. Έτσι στους 4 0C το νερό παρουσιάζει την µέγιστη πυκνότητά του. 

! ∆είχνουµε µια οπτικοποίηση µορίων πάγου που βρίσκονται σε εξαγωνική διάταξη και αφήνουν 
περισσότερο χώρο κενό από ότι στο υγρό νερό. ∆είχνουµε και µια οπτικοποίηση µορίων υγρού νερού. 

! Παρουσιάζουµε τις συνέπειες που έχει αυτό για την υδρόβια ζωή. 
! Για την θερµική διαστολή και συστολή των αερίων µπορούµε να ξεκινήσουµε µε διάφορα πειρά-

µατα επίδειξης, µε µπαλόνι περασµένο στο χείλος σφαιρικής φιάλης την οποία τοποθετούµε σε παγά-
κια, και έτσι οι µαθητές παρατηρούν τη συστολή του αέρα. Αναφερόµαστε σε µπάλες σε σαµπρέλες, 
σε αερόστατα και λάστιχα αυτοκινήτων που περιέχουν αέρα, ο οποίος, όταν θερµαίνεται, διαστέλλεται. 

! Εξηγούµε στους µαθητές ότι θα περιοριστούµε στη θερµική διαστολή των αερίων που γίνεται µε 
σταθερή πίεση και αναφέρουµε το νόµο της θερµικής διαστολής όγκου των αερίων. Αναφέρουµε ότι 
είναι ανάλογος µε εκείνον των υγρών, αλλά παρουσιάζει δύο διαφορές: α) Τονίζουµε ότι για όλα τα 
αέρια  ο συντελεστής όγκου έχει την ίδια τιµή 1/2730C-1 και β) ότι ο αρχικός όγκος θεωρείται πάντα ο 
όγκος στους 00C. 

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η διαθεµατική προσέγγιση επιτυγχάνεται µε τη διάχυση στη διδασκαλία των διαθεµατικών εννοιών 
που προτείνονται στα ∆ΕΠΠΣ. Οι διαθεµατικές έννοιες που διαχέονται στην παράγραφο 5.6 είναι:  
Πολιτισµός ως έννοια που σχετίζεται µε την κατανόηση και το χειρισµό καταστάσεων της καθηµερινής 
ζωής. 
Επικοινωνία: α) ανάπτυξη δεξιοτήτων περιγραφής φυσικών διαδικασιών που σχετίζονται µε την κα-
θηµερινή ζωή, β) ανάπτυξη ικανότητας χειρισµού συµβόλων για την παρουσίαση µιας πληροφορίας. 
Σύστηµα ως έννοια που αναφέρεται στην περιγραφή συνόλου δοµικών λίθων που αλληλεπιδρούν 
µεταξύ τους και στις ιδιότητες του συνόλου οι οποίες προκύπτουν ως αποτέλεσµα των ιδιοτήτων των 
δοµικών λίθων  και των µεταξύ τους αλληλεπιδράσεων 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
Μελέτη της διαστολής όγκου υγρών και αερίων 

Α) ∆ιαστολή όγκου υγρών 
Με την άσκηση αυτή οι µαθητές αντιλαµβάνονται ότι τα υγρά διαστέλλονται 
περισσότερο από τα στερεά και ανακαλύπτουν τον τρόπο που γίνεται αυτό. 
∆ηλαδή, ανακαλύπτουν ότι  η µεταβολή του όγκου τους είναι ανάλογη της µε-
ταβολής της θερµοκρασίας. 

Αν και το λάδι έχει πιο οµαλή και µεγάλη διαστολή, προτείνουµε να χρησι-
µοποιηθεί νερό χρωµατισµένο µε µελάνι ή λίγο υπερµαγγανικό κάλιο. Η θέρ-
µανση της σφαιρικής φιάλης να γίνεται µε ηλεκτρική εστία ή λύχνo Bunsen. 
Στον εργαστηριακό οδηγό περιγράφεται η πρώτη επιλογή διότι θεωρείται πιο 
ασφαλής για παιδιά Γυµνασίου. Στην ηλεκτρική εστία δεν τοποθετούµε απευ-
θείας τη σφαιρική φιάλη, αλλά µια κατσαρόλα µε νερό, µέσα στην οποία βά-
ζουµε την σφαιρική φιάλη µε το νερό, του οποίου θα µελετήσουµε τη διαστολή.  
Αξιολόγηση: 

 Η αξιολόγηση γίνεται, όπως περιγράφεται 
στην εργαστηριακή άσκηση 9, µε τη βοήθεια του 
φύλλου αναφοράς και του εργαλείου αξιολόγησης 
της συµπεριφοράς µαθητή ή οµάδας. 
B) ∆ιαστολή όγκου αερίων 

Στην άσκηση αυτή οι µαθητές µελετούν τον 
τρόπο που διαστέλλεται ο αέρας και υπολογίζουν 
τον συντελεστή διαστολής όγκου των αερίων. Ο υπολογισµός γίνεται από την 
κλίση του διαγράµµατος όγκου- θερµοκρασίας. 

Αν το πείραµα εκτελεστεί σε σφαιρική φιάλη, στην οποία προσαρµόζεται πλαστικό πώµα µε δύο 
οπές από τις οποίες περνά η σύριγγα και το θερµόµετρο για να καταγραφεί το αποτέλεσµα πρέπει να 
υπάρχει πολύ καλή µόνωση, διότι ο αέρας διαφεύγει από το διάκενο µεταξύ του θερµοµέτρου και του 
πώµατος.  Ενδείκνυται πλαστικό πώµα και όχι φελλός. 

Αν το πείραµα γίνει µόνο µε σύριγγα που έχει λιωµένο το κάτω άκρο της και είναι βουτηγµένη σε 
νερό που θερµαίνεται, τότε υπάρχουν τα εξής δύο πολύ σοβαρά προβλήµατα: 

1. Η ποσότητα του αέρα στη σύριγγα είναι πολύ µικρή και δεν παρατηρείται µεγάλη διαστολή ό-
γκου. Αυτό δυσκολεύει τις µετρήσεις και δεν είναι δυνατή η εξαγωγή αποτελεσµάτων. 

2. Το θερµόµετρο δεν είναι µέσα στη σύριγγα, αλλά στο νερό, του οποίου η θερµοκρασία διαφέρει 
τουλάχιστον 100C από εκείνη του αέρα στην σύριγγα. 

Επίσης, γενικά η θέρµανση αερίου σε γυάλινο δοχείο που έρχεται άµεσα σε επαφή µε φλόγα ή η-
λεκτρική εστία είναι επικίνδυνη. 

Για τους λόγους αυτούς προτείνουµε το πείραµα να εκτελείται µε µικρό θερ-
µόµετρο ψυγείου, που έχει κλίµακα �30 έως +40 0C. Το θερµόµετρο αυτό τοπο-
θετείται µέσα στη σφαιρική φιάλη. Στο προτεινόµενο πείραµα το αέριο δεν θερ-
µαίνεται πάνω από τους 35 0C. Το πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι ότι οι 
µαθητές µετρούν τον όγκο του αέρα στους 00C, παρατηρώντας τη συστολή του 
και στη συνέχεια παρατηρούν τη διαστολή του καθώς θερµαίνεται. 

Το σηµείο που θέλει προσοχή είναι στην αρχή, όταν τοποθετείται το δοχείο 
στον πάγο και όταν η θερµοκρασία του αέρα πέσει στο µηδέν. Το έµβολο της 
σύριγγας ίσως χρειαστεί ένα απαλό άγγιγµα, για να αρχίσει να κατεβαίνει. Μετά, 
όλα εξελίσσονται ικανοποιητικότατα. 

Μη ρίξετε απευθείας ζεστό νερό στην φιάλη, αλλά πρώτα κρύο νερό βρύ-
σης. Το ζεστό νερό πρέπει να είναι περίπου 800C. Βέβαια, το έµβολο δεν ανε-
βαίνει αµέσως, γιατί χρειάζεται λίγος χρόνος, έως ότου ζεσταθεί ο αέρας στο 

εσωτερικό της σφαιρικής φιάλης.  
Η µέτρηση του όγκου του αέρα γίνεται, όπως περιγράφεται στον εργαστηριακό οδηγό, µε νερό.  
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Απαντήσεις Ερωτήσεων - Ασκήσεων 

1. Θερµοκρασία σε Κέλβιν → Κ 
Θερµοκρασία σε βαθµούς Φαρενάιτ → οF 
Θερµοκρασία σε βαθµούς Κελσίου → oC 

2. Το νερό γίνεται πάγος →273Κ 
Νερό βρύσης → 293Κ 
Το νερό βράζει → 373Κ 

3. Μόναχο, Ρώµη, Μαδρίτη, Αθήνα 

4. Β 

5. Α 

6. Όπως στο παράδειγµα 5.1, έχουµε για τη 
θερµοκρασία έξω από τη λίµνη 

ΤΚ=(-8+273)Κ=265Κ 
Όµοια για τη θερµοκρασία στο βυθό 

ΤΚ=(4+273)Κ=277Κ 

7. α) Όπως στην προηγούµενη άσκηση έχουµε 

ΤΚ=(39,5+273) Κ=312,5 Κ 

β) Η µεταβολή σε Κ είναι όσο και σε οC, επο-
µένως ο πυρετός έπεσε κατά 2 Κ. 

8. α) ηλεκτρικό θερµόµετρο 
β) θερµόµετρο οινοπνεύµατος 
γ) ιατρικό θερµόµετρο 
δ) υδραργυρικό θερµόµετρο 

9. β) ΤΚ=(40+273) Κ=113 Κ 
γ) Για (7-3) h=4 h 
δ) Στις δέκα και µισή 

10. θερµότητα - αυθόρµητα - θερµοκρασίας -
θερµοκρασίας 

11. Β 

12. Το ποσό θερµότητας που µεταφέρεται από 
το φλιτζάνι στο δωµάτιο δεν είναι αρκετό για να 
µεταβάλει εµφανώς τη θερµοκρασία της κουζί-
νας. 
13. α) Σ  β) Λ 

14.  1 cal=(2984:714) J=4,18 J 

15. α) Το νερό της πισίνας γιατί έχει πάρα πο-
λύ µεγαλύτερη µάζα. Μπορούµε για παράδειγ-
µα σε µια πισίνα να λιώσουµε πολύ περισσό-
τερο πάγο από ότι στο τσάι. 
β) Σωστό το Α γιατί η θερµότητα µεταφέρεται 
από τα σώµατα υψηλότερης θερµοκρασίας 
προς τα σώµατα χαµηλότερης θερµοκρασίας. 

16. Γ (θα επιτευχθεί θερµική ισορροπία του 
υφάσµατος και του αλουµινόχαρτου µε την 
κατάψυξη) 

17. θερµοκρασίας - θερµοκρασίας - θερµική 

18. Αναπτύσσεται στο βιβλίο του µαθητή 

19. Όχι, γιατί κατά την επίτευξη της θερµικής 
ισορροπίας µεταξύ θερµοµέτρου και νερού θα 
µεταβληθεί αρκετά η θερµοκρασία του νερού, 
αφού η ποσότητά του είναι ελάχιστη. 

20. α) Λ (µεταφέρεται µέχρι την επίτευξη  θερ-
µικής ισορροπίας)  β) Σ (θα αυξηθεί η θερµο-
κρασία του)  γ) Λ (ίδια τελική θερµοκρασία αλ-
λά διαφορετική µάζα) 

21. Σωστό το Γ, γιατί έχουµε ίδια m, c, ∆Τ 

22. Είναι ίδια γιατί είναι ίδιο το υλικό ( η ποσό-
τητα δεν παίζει ρόλο στην τιµή της c) 

23. Το γάλα ζεσταίνεται ταχύτερα (µικρότερη 
θερµότητα), συνεπώς έχει µικρότερη ειδική 
θερµότητα, άρα είναι λανθασµένες και οι δύο 
προτάσεις. 

24. α) Από τη σχέση Q=mc∆Τ  

προκύπτει 
Tm

Q
c

∆
= , άρα  

( ) Kkg
J

500
Kkg

J
201202

100000
⋅

=
⋅−

=c  

β) Για ίδιο Q=100 kJ έχουµε διπλάσια µεταβο-
λή θερµοκρασίας. 

25. α) Από τη σχέση Q=mc∆Τ προκύπτει 
( )[ ] J126000J107042000,5 =−××=Q  

β) λύνουµε την εξίσωση Q=mc∆Τ ως προς m, 
άρα 

( ) 1,05kgkg
10702000

126000
∆

=
−×

==
Tc

Q
m  

26. Η θερµότητα, για ίδιο ∆Τ, είναι ανάλογη της 
µάζας αλλά και του c, συνεπώς σωστό Το Α. 

27. Σωστό το Α γιατί το σώµα µάζας mΑ µετέ-
βαλλε περισσότερο τη θερµοκρασία του. (Τα Q 
και c είναι ίδια) 

28. Σωστό το Α γιατί το σώµα Α µετέβαλλε πε-
ρισσότερο τη θερµοκρασία του. (Τα Q και m 
είναι ίδια) 

29. Ο όγκος της αίθουσας είναι  
3m390m310mm13 =⋅⋅=V  
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Η πυκνότητα είναι 
V
m

ρ = , άρα 

g475800m390
m
g

1220 3
3 =⋅== Vρm  

Τελικά 

C5
Cg

cal
250g475800∆ o

o ⋅⋅== ,TcmQ  ή  

Q=594750 cal 

30. Το µεταλλικό καπάκι διαστέλλεται ή συ-
στέλλεται περισσότερο από το γυαλί. 

31. Τον Αύγουστο τα σύρµατα έχουν µεγαλύ-
τερη διαστολή, άρα υψηλότερη θερµοκρασία, 
συνεπώς είναι στο βόρειο ηµισφαίριο. 
32. Γιατί αν οι πλάκες θερµανθούν διαστέλλο-
νται. Έτσι αν δεν έχουµε το διάκενο υπάρχει 
κίνδυνος παραµόρφωσης του πεζοδροµίου. 

33. Η θέρµανση οδηγεί στη διαστολή, δηλαδή 
στην αύξηση του όγκου, χωρίς όµως να αλλά-
ζει η µάζα. Αυτό όµως σηµαίνει µείωση της 
πυκνότητας. 
34. Η επιµήκυνση είναι ανάλογη της µεταβολής 
της θερµοκρασίας. Η µεταβολή από τους 30 οC 
στους 90 οC είναι διπλάσια από την µεταβολή 
από τους 30 οC στους 60 οC, συνεπώς σωστό 
το γ. 

35. α) Λ  β) Λ γ) Σ  δ) Σ 

36. Ειδική θερµότητα →J/kg K 
Θερµοκρασία →Κ 
Θερµότητα →J 

Συντελεστής γραµµικής διαστολής →Κ-1 

37. α) Η αύξηση του µήκους είναι 
∆L = α Lo ∆Τ    ή 
∆L = (2 ⋅10-5 οC-1) ⋅ (3 m) ⋅ (30 οC)  ή 
∆L = 18 ⋅10-4 m =0,18 cm 
β) Πρέπει ∆L=0,002Lo, άρα 

∆L = α Lo ∆Τ    ή 
0,002Lo=(2 ⋅10-5 οC-1) ⋅ Lo ⋅ ∆Τ ή 
∆Τ=100 οC, άρα η τελική θερµοκρασία της ται-
νίας πρέπει να γίνει 107 οC 

38. Ναι γιατί µόλις το νερό γίνει πάγος θα έ-
χουµε σχετικά µεγάλη αύξηση του όγκου του. 

39. Αναπτύσσεται στο βιβλίο του µαθητή 

40.  

 

 

 

 

41. Σωστές Β, Γ. 

42. Η αλκοόλη θα αρχίσει να χύνεται όταν ο 
όγκος της αυξηθεί κατά 2,2 mL.  Έχουµε από 
το νόµο της διαστολής 

∆V=βVo∆Τ  ή 
2,2 mL=1,1 ⋅10-3 οC-1⋅100Ml ⋅ ∆Τ  ή 

∆Τ=20 οC 
Η θερµοκρασία της αλκοόλης µπορεί να αυξη-
θεί, χωρίς αυτή να χυθεί, κατά 20 οC και συνε-
πώς η τελική της θερµοκρασία να γίνει 30 οC. 

43. Από το νόµο της θερµικής διαστολής των 
αερίων, υπό σταθερή πίεση, έχουµε  

V = Vο (1+βΤC ) 
Από τα δεδοµένα έχουµε Από το νόµο της 
θερµικής διαστολής των αερίων, υπό σταθερή 
πίεση, έχουµε V = 2Vο, άρα  

2Vο = Vο (1+βΤC ) ή 
2 =1+βΤC  ή ΤC=1/β ή 

ΤC=273 οC 

44. Η θερµότητα που µεταφέρθηκε ισούται µε 
την αύξηση της θερµικής ενέργειας του αέρα 
συν το παραγόµενο έργο. 

 
 
 

Προτεινόµενες συνθετικές εργασίες 
1. Επίδραση της θερµοκρασίας στη συντήρηση τροφίµων. 
2. Μηχανές εσωτερικής καύσης 
3. Θερµοκρασία. � Πώς µεταβάλλεται η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της ηµέρας; Ποια ώρα της 

ηµέρας έχουµε συνήθως την υψηλότερη θερµοκρασία; Μπορείς να κατασκευάσεις το δικό σου 
θερµόµετρο για να κάνεις τις δικές σου καταµετρήσεις; 

4. Επηρεάζει η θερµοκρασία του νερού το χρόνο που χρειάζεται το νερό για να παγώσει; Εξάρ-
τηση του χρόνου πήξεως του νερού από την αρχική θερµοκρασία.  

 

Όγκος λαδιού σε 
mL 

Θερµοκρασία σε 
οC 

1000 20 
1005 25 
1015 35 
1025 45 
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