
Ενότητα 4   H ΖΕΣΤΗ και το ΚΡΥΟ



Η έννοια θερμοκρασία  

Το φαινόμενο διαστολή  

Επίσκεψη στον Μικρόκοσμο 



είναι ζεστό,  
αλλά «πόσο ζεστό» ;  

είναι κρύο, αλλά  
«πόσο κρύο» ;  





Είναι ίσως δύσκολο να φανταστούμε ότι πριν από 300 χρόνια  
δεν είχε βρεθεί ένας άνθρωπος να επινοήσει κάποιο τρόπο για να 

μετρήσει το «πόσο ζεστό;» είναι ένα αντικείμενο.   

 η ΕΝΝΟΙΑ που επινόησαν οι άνθρωποι για να προσδιορίζουν  
το ζεστό και το κρύο με ΑΡΙΘΜΟΥΣ λέγεται  

στα γερμανικά και στα σουηδικά temperatur, στα αγγλικά temperature 
και στα ελληνικά ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ακόμα και τον 17ο αιώνα, την εποχή του Νεύτωνα,  ενώ οι 
ερευνητές – με πρωτοπόρο τον Τοριτσέλι το 1644 - είχαν βρει 

τρόπο να μετρούν την ατμοσφαιρική πίεση με βαρόμετρο, κανείς δεν 
μπορούσε να προσδιορίσει  «πόσο πιο ζεστή» είναι μια μέρα του 

καλοκαιριού από την προηγούμενη 



η Φυσική είναι  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ,  
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ,  

ΕΝΝΟΙΕΣ,  
ΝΟΜΟΙ 



Η μέτρηση της θερμοκρασίας έπρεπε να βασιστεί σε ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ.  
Έπρεπε να ανακαλυφθεί  ένα ΟΡΓΑΝΟ – σήμερα το λέμε 

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ – αλλά και να προταθεί μία κλίμακα τιμών θερμοκρασίας   
με την οποία θα λειτουργεί 

Την εποχή εκείνη είχε ήδη παρατηρηθεί ότι οι μεταβολές 
της θερμοκρασίας είχαν σχέση με ορισμένα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ   

όπως η αύξηση του όγκου  των σωμάτων - η λεγόμενη 
ΔΙΑΣΤΟΛΗ - περισσότερο εμφανής στον αέρα, λιγότερο 

στα  υγρά και ακόμα λιγότερο στα στερεά,  
το λιώσιμο – ΤΗΞΗ  - του πάγου και των άλλων στερεών   

και ο ΒΡΑΣΜΟΣ  των υγρών 



σωλήνας από ΓΥΑΛΙ  

ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ 

θερμόμετρο 

ΔΙΑΣΤΟΛΗ 



Το 1714  ο Γερμανός Daniel Fahrenheit – Ντάνιελ Φάρενχάιτ, οι 
αγγλόφωνοι τον λένε Φαρενάιτ - -επέλεξε ένα ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ στο οποίο 

βασίστηκε η κατασκευή του  θερμομέτρου  

Το φαινόμενο ήταν η ΔΙΑΣΤΟΛΗ του ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ .  

Όπως πριν 70 περίπου χρόνια 
νωρίτερα ο Torricelli είχε 
κατασκευάσει το πρώτο 

βαρόμετρο χρησιμοποιώντας 
υδράργυρο και γυαλί, ο 

Fahrenheit  έφτιαξε ένα 
θερμόμετρο με γυάλινο σωλήνα 

και υδράργυρο.  

Ο ίδιος – 1724- επιλέγοντας δύο φαινόμενα έκανε και μια πρόταση για τη βαθμολόγηση 
του θερμομέτρου προτείνοντας αυτή που λέμε σήμερα «κλίμακα Φαρενάιτ»  

Αποδεχόμενος ότι η αύξηση του μήκους μιας στήλης υδραργύρου είναι ανάλογη 
με την αύξηση της θερμοκρασίας πρότεινε η μέτρηση των μεταβολών 

θερμοκρασίας να γίνεται με μέτρηση του μήκους της υδραργυρικής στήλης  





Είκοσι περίπου χρόνια αργότερα ο Σουηδός Anders Celsius 
-  Άντερς Κέλσιους, συνήθως στην Ελλάδα  λέμε ο Κέλσιος  

– επέλεξε δύο ακόμη, γνωστά την εποχή εκείνη,  
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ και έκανε μιαν άλλη πρόταση για   

μια θερμοκρασιακή κλίμακα με την οποία θα μπορούσαν οι 
άνθρωποι να «βαθμολογούν» το θερμόμετρο .   

Το ένα ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ήταν η ΤΗΞΗ του πάγου  
και το άλλο ο ΒΡΑΣΜΟΣ  του νερού 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Anders_Celsius.jpg�


Η τελική πρόταση την οποία υπέβαλε, το 1742,   
στην Ακαδημία Επιστημών της Στοκχόλμης  

ήταν να  θεωρείται: 

ως ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΗΔΕΝ  –  σήμερα γράφουμε  0 oC  - 
εκείνη στην οποία λιώνει ο πάγος 

ως ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 100 – σήμερα γράφουμε 100 oC  -  
εκείνη στην οποία βράζει το νερό  

και 



Στην εποχή μας  
τα θερμόμετρα  
με υδράργυρο  
έχουν σημαντικά 
εκτοπιστεί  
από τα ψηφιακά 
θερμόμετρα 

Με τα ψηφιακά θερμόμετρα που 
χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία,  
στα μετεωρολογικά δελτία, στην 
καθημερινή ζωή - οι βαθμοί 
Κελσίου δίνουν την απάντηση στο 
ερώτημα για το κρύο, για τη ζέστη 
και για τη θερμοκρασία του 
ανθρώπινου σώματος   

Σημαντική εξαίρεση οι Ηνωμένες 
Πολιτείες και η Τζαμάικα  όπου έχει 
καθιερωθεί η κλίμακα Φαρενάιτ 



Κλίμακες Θερμοκρασιών 





Η μεταλλική σφαίρα  
περνάει  
μέσα από τον δακτύλιο 

Την θερμαίνει . . 
και δεν χωράει να περάσει  
μέσα από τον ίδιο δακτύλιο 

Το αποτέλεσμα της 
θέρμανσης είναι να 

αυξηθούν οι διαστάσεις  
της σφαίρας 

Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία 
ενός σώματος αυξάνονται  

οι διαστάσεις του 



Διαστολή 



Αν το αντικείμενο είναι μία 
λεπτή ράβδος αυξάνεται  

το μήκος της 

Όλα τα μέταλλα διαστέλλονται το 
ίδιο σε κάθε βαθμό Κελσίου ;  

Οι μετρήσεις δείχνουν ότι  
η αύξηση του όγκου είναι ανάλογη με 

την αύξηση της θερμοκρασίας 

Όχι . .  Κάθε μέταλλο διαστέλλεται  
διαφορετικά 

Το έλασμα είναι φτιαγμένο από δύο συγκολλημένα 
διαφορετικά μέταλλα ίδιου μήκους 
Αν αυξηθεί η θερμοκρασία ,  το ένα από τα 
μέταλλα διαστέλλεται περισσότερο από το άλλο, 
το νέο του μήκος είναι μεγαλύτερο  
 με αποτέλεσμα το έλασμα να λυγίζει 

Αν ελαττωθεί η 
θερμοκρασία  

ο όγκος ελαττώνεται ; 

Ακριβώς   
Τι συμβαίνει με τη λάμα ; Γιατί 

λυγίζει  όταν θερμαίνεται ;  

Αν θερμανθεί ο χαλκός κατά  ένα βαθμό  
ο όγκος του θα γίνει μεγαλύτερος κατά 51 
εκατομμυριοστά  του όγκου που είχε πριν 

θερμανθεί, ο σίδηρος κατά 33 εκατομμυριοστά,  
το τσιμέντο κατά 30 εκατομμυριοστά, το 

αλουμίνιο κατά 69 εκατομμυριοστά,  



Διαστολή Υγρών 



.  
 



Οι σιδηροδρομικές ράγες 
φτιάχνονται έτσι ώστε, όταν το 
καλοκαίρι αυξάνονται οι διαστάσεις 
τους, να υπάρχει χώρος.  

Μόνο τα στερεά σώματα 
διαστέλλονται ;   

Τα υγρά,  όπως το νερό  
και  ο υδράργυρος  
του θερμομέτρου 

θερμόμετρο διαστέλλονται 
περισσότερο.  

Αν θερμανθεί το νερό κατά 
ένα βαθμό ο όγκος του 

αυξάνεται τέσσερεις φορές 
περισσότερο από τον χαλκό 

http://www.youtube.com/watch?v=_IQfB_o2S6M&NR=1 
 Διαστολή υγρού 

http://www.youtube.com/watch?v=_IQfB_o2S6M&NR=1�


Τα αέρια είμαι σίγουρη ότι 
διαστέλλονται πολύ περισσότερο  

από τα στερεά και τα υγρά  
Σίγουρα. Ο αέρας 

διαστέλλεται δεκαοκτώ 
περίπου φορές 

περισσότερο από το νερό Τι γίνεται με τα άλλα αέρια, όπως 
το βουτάνιο, το υδρογόνο,  το 

χλώριο  και το άζωτο ;  

Τα αέρια έχουν ένα μυστικό που 
τα συνδέει. Ενώ κάθε στερεό ή 
υγρό διαστέλλεται διαφορετικά 

από τα υπόλοιπα, ΟΛΑ ΤΑ ΑΕΡΙΑ, 
εάν  θερμανθούν,  υπό σταθερή 

πίεση, κατά ένα βαθμό ,  
διαστέλλονται κατά  το 1/273 του 

προηγούμενου όγκου  

Εάν τα ψύξουμε θα ισχύει το 
αντίστροφο. Αν ψύξουμε ένα αέριο 
από τους μηδέν βαθμούς Κελσίου, 

με σταθερή πίεση,  ο όγκος του, για 
κάθε βαθμό που θα ψύχεται, 

  θα ελαττώνεται κατά το 1/273 ;   

Τότε στους -273 Κελσίου ο όγκος 
του θα μηδενιστεί ! ! !  

Είναι, το απόλυτο μηδέν,   
μια θερμοκρασία η οποία δεν 

υπάρχει. Όλα τα υλικά σώματα 
έχουν όγκο .  

; ; ;  

H επίσημη σήμερα κλίμακα  
της Φυσικής έχει ως μηδέν  

το απόλυτο μηδέν .  
Είναι η κλίμακα Kelvin  



Κλίμακες Θερμοκρασιών 



Ένα άδειο αλουμινόκουτο, το θέρμανε στο γκαζάκι 
κι ύστερα το έπιασε προσεκτικά με λαβίδα και το 

έβαλε σε δοχείο με κρύο νερό, με το  άνοιγμα προς 
τα κάτω. Το αλουμινόκουτο τσαλακώθηκε σαν να 

ήταν χαρτί. Πρόσεξε ότι και είχε τραβήξει νερό στο 
εσωτερικό του.   

Ο αέρας στο κουτί διαστέλλεται διότι αυξάνεται η θερμοκρασία 
του και κατά ένα μεγάλο μέρος φεύγει από το εσωτερικό του 
κουτιού. 
Όταν το αλουμινόκουτο τοποθετείται σε κρύο νερό αποκτά τη 
θερμοκρασία του και η πολύ μικρή ποσότητα αέρα που έχει μείνει 
έχει πολύ μικρή πίεση με συνέπεια οι δυνάμεις λόγω της  
ατμοσφαιρικής πίεσης να προκαλέσουν το τσαλάκωμα. 



Πίεση και θερμοκρασία 



Θερμαίνει το δοχείο με τον αέρα.  
Σε λίγο θα κάνουν την εμφάνισή τους, 
στο νερό,  φυσαλίδες 

Αρχικά αυξάνεται η θερμοκρασία του 
αέρα με συνέπεια να διαστέλλεται 
και βρίσκει διέξοδο μέσα από το 
σωληνάκι προς το νερό.   
Οι φυσαλίδες προδίδουν την 
παρουσία του αέρα μέσα στο νερό .  

http://www.youtube.com/watch?v=rfmkq4nttKc 

Στη συνέχεια κρυώνει τον αέρα και 
διαπιστώνει ότι ανεβαίνει υγρό από το 
ποτήρι προς το δοχείο 

Ο αέρας στο δοχείο έχει λιγοστέψει 
και όταν η θερμοκρασία 
«χαμηλώσει» η ατμοσφαιρική πίεση 
στην επιφάνεια του υγρού που είναι 
στο ποτήρι «φροντίζει» - η 
αντίστοιχη δύναμη σπρώχνει- να 
ανέβει το υγρό, μέσα από το 
σωληνάκι, στο δοχείο 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/9/f/d/a/1236269008144954011tom_Thermal_expansion_of_air_1.svg.med.png&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-25867.html&usg=__poQfmcJuFPXBgKnaT6G_pHA0eT0=&h=300&w=276&sz=17&hl=el&start=54&zoom=1&tbnid=sBwWnV0ZQw25lM:&tbnh=116&tbnw=107&ei=terYTcvVG4-r8AOO5f2DBQ&prev=/search%3Fq%3Dthermal%2Bexpansion%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Del%26sa%3DN%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1�
http://www.youtube.com/watch?v=rfmkq4nttKc�


http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid
=301105279862&id=304667244172 

Προσαρμόζει τον  λαιμό του μπαλονιού  
στο στόμιο του δοχείου και αρχίζει 
 να θερμαίνει το δοχείο.  
Σε λίγο το μπαλόνι θα φουσκώσει.  

Αν κρυώσει το δοχείο το μπαλόνι θα ξεφουσκώσει  

Η αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα  
προκάλεσε αύξηση του όγκου του. Ο αέρας θέλησε να καταλάβει  
κάθε προσφερόμενο χώρο, γέμισε τελικά το μπαλόνι 

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=301105279862&id=304667244172�
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=301105279862&id=304667244172�


Αλλά και το νερό στην κατσαρόλα, στο αναμμένο 
μάτι της κουζίνας. Τα στρώματα του νερού στον 

πυθμένα θερμαίνονται περισσότερο,  
ελαττώνεται η πυκνότητα και ανεβαίνουν.  
Τα πάνω στρώματα γίνονται βαρύτερα και 

κατεβαίνουν. Δημιουργούνται έτσι ανοδικά και 
καθοδικά ρεύματα   

Η αύξηση του όγκου κάθε αερίου σημαίνει 
ελάττωση της πυκνότητάς του.  με συνέπεια, 
αν βρίσκεται στην ατμόσφαιρα να αρχίσει να 
ανυψώνεται. Έτσι δημιουργούνται τα ανοδικά 
ρεύματα, έτσι ανυψώθηκε  και το αερόστατο 

των αδελφών  Montgolfiere.  
Περιείχε αέρα  τον οποίο θέρμαναν 

http://www.edumedia-sciences.com 
/en/a628-thermal-expansion 

http://www.edumedia-sciences.com/en/a628-thermal-expansion�
http://www.edumedia-sciences.com/en/a628-thermal-expansion�
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Δύσκολο το ερώτημα. 
Δεν νομίζω ότι μπορώ  
να απαντήσω 

Τι γίνεται με τη 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ενός  αερίου;  

Στην άλλη  

ο  Μικρόκοσμος  
των κινουμένων σωματιδίων  

σχετίζεται 

με τον – ανά μονάδα όγκου –  
ΑΡΙΘΜΟ των σωματιδίων ; 

με την ΚΙΝΗΣΗ τους ;  
ή 

Μα και  
οι Ευρωπαίοι  
φυσικοί  
του 19ου  
αιώνα  
άργησαν  
να δώσουν 
απάντηση 

Ποια είναι η σχέση της  
με τον Μικρόκοσμο  

των κινουμένων σωματιδίων ;  

Τι σχέση  
μπορεί να έχει  

το «πόσο ζεστό είναι 
ένα αέριο»  

με το «αν τα 
σωματίδια  

του Μικρόκοσμου  
κινούνται γρήγορα»  
ή με το «εάν είναι  

λίγα ή πολλά» 

Στη μία όχθη  
ο  Μακρόκοσμος  

των μετρήσεων  
και οι «δικές του»  έννοιες  

ΠΙΕΣΗ, ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ,  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ   



Ένα κλειστό δοχείο με 
αέριο και όργανα – 
μανόμετρο και 
θερμόμετρο –  
που μας δείχνουν την 
πίεση και τη 
θερμοκρασία 

Θερμαίνουμε το 
δοχείο και 
διαπιστώνεται ότι 
αυξάνονται συνεχώς 
τόσο η πίεση  
όσο και η θερμοκρασία 

Η πίεση του αερίου σχετίζεται  
α. με το πλήθος των σωματιδίων 
ανά μονάδα όγκου και  
β. με το «πόσο γρήγορα» 
κινούνται 

Εφόσον ο όγκος του αερίου διατηρείται 
σταθερός, στον Μικρόκοσμο  
των κινουμένων σωματιδίων  
ο  ανά μονάδα όγκου αριθμός των 
σωματιδίων διατηρείται σταθερός.  

Άρα, είναι λογικό να δεχτεί κανείς πως  αυτό 
που συμβαίνει στον Μικρόκοσμο είναι ότι – 

καθώς το θερμόμετρο στο εργαστήριο δείχνει 
ότι αυξάνεται η θερμοκρασία –  

τα σωματίδια κινούνται όλο και 
πιο γρήγορα  



Στο ερώτημα 
 « Τι συμβαίνει στον Μικρόκοσμο των σωματιδίων  

και  αυξάνεται ή ελαττώνεται η θερμοκρασία την οποία 
μετράμε στο εργαστήριο ;» 

Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ του αερίου σχετίζεται 

μόνο με το  
«πόσο γρήγορα»  

κινούνται τα 
σωματίδια 

Η απάντηση είναι : 



Καθώς ελαττώνεται  η θερμοκρασία  
του αερίου τα σωματίδια κινούνται  

όλο και πιο αργά   
Αν η θερμοκρασία χαμηλώσει κι άλλο, 
κι άλλο,  κι άλλο, κι άλλο θα φθάσει 
μια στιγμή που τα σωματίδια δεν θα 

κινούνται πια ;  

Αυτή η θερμοκρασία είναι το απόλυτο μηδέν. 
Αλλά μια κατάσταση με σωματίδια που δεν 
κινούνται δεν μπορεί να υπάρξει στη φύση.  

Καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία  
τα σωματίδια κινούνται όλο και πιο γρήγορα  



Μικρότερες τιμές 
ΠΙΕΣΗΣ  

Χαμηλή 
θερμοκρασία  

Υψηλή 
θερμοκρασία  

1 2 
Σε κάθε στιγμή ο όγκος του 

ενός δοχείου είναι ίσος με τον 
όγκο του άλλου . 

Τα σωματίδια στο  δοχείο 1 
είναι ισάριθμα με τα σωματίδια 

στο δοχείο 2 

Η μεγαλύτερη ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  στο 2 σημαίνει ότι  
τα σωματίδια στο 2 κινούνται πιο γρήγορα 

Μεγαλύτερες  
τιμές ΠΙΕΣΗΣ  



Μικρόκοσμος και θερμοκρασία 



Στα χρόνια που ακολούθησαν, η  θεωρία για 
τη σχέση της θερμοκρασίας με τον 

Μικρόκοσμο η οποία αρχικά αφορούσε μόνο 
στα αέρια 

αλλά και σε στερεά σώματα όπου η 
μορφή της κίνησης είναι πολύ πιο 
οργανωμένη και καθόλου άτακτη 

επεκτάθηκε και σε υγρά σώματα στα 
οποία η μορφή της κίνησης των 
σωματιδίων είναι διαφορετική 

http://www.edumedia-sciences.com/en/a618-3-states-of-water 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Thermally_Agitated_Molecule.gif�
http://www.edumedia-sciences.com/en/a618-3-states-of-water�


Μικρόκοσμος στερεού  
και θερμοκρασία 



Μικρόκοσμος αερίου, 
 πίεση και θερμοκρασία 



συνέχεια  
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