
            

               5ο Δ. ΣΧ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ                         Ε΄   ΤΑΞΗ 2013-14                       24-01-2014 

 

                  ΦΥΣΙΚΗ   ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

                     (ΚΕΦ. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ) 

 

Η θερμοκρασία ενός σώματος μας δείχνει πόσο ζεστό ή κρύο είναι αυτό το σώμα. 

Η εκτίμηση της θερμοκρασίας ενός σώματος με τις αισθήσεις μας δεν είναι ακριβής. Για να 

μετρήσουμε με ακρίβεια τη θερμοκρασία ενός σώματος, χρησιμοποιούμε ειδικά όργανα, τα 

θερμόμετρα.  

Η λειτουργία των θερμομέτρων (υδραργύρου και οινοπνεύματος) στηρίζεται στη διαστολή ή τη 

συστολή, ανάλογα με τη θερμοκρασία, του υγρού που βρίσκεται σε ένα μικρό δοχείο, το οποίο 

καταλήγει σε ένα λεπτό σωληνάκι. Όταν το υγρό διαστέλλεται, ανεβαίνει η στάθμη του στο λεπτό 

σωληνάκι και διαβάζουμε την τιμή της θερμοκρασίας στην κλίμακα. 

Στην κλίμακα Κελσίου το μηδέν ( o°C) τοποθετήθηκε στη θερμοκρασία που λιώνει ο πάγος και το 

εκατό (100 °C) στη θερμοκρασία που βράζει το νερό. 

Όταν δύο σώματα που έχουν διαφορετική θερμοκρασία έρθουν σε επαφή, ρέει ενέργεια από το 

θερμότερο σώμα προς το ψυχρότερο (πάντα). Την ενέργεια που ρέει από ένα σώμα σε ένα άλλο, 

λόγω της διαφορετικής θερμοκρασίας τους, την ονομάζουμε θερμότητα.  

Η ροή ενέργειας από το θερμότερο προς το ψυχρότερο σώμα θα σταματήσει όταν τα δύο σώματα 

αποκτήσουν ακριβώς την ίδια θερμοκρασία (θερμική ισορροπία). 

Μία από τις βασικές ιδιότητες των σωμάτων, την οποία αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας, 

είναι η φυσική τους κατάσταση. Η φυσική κατάσταση  μπορεί να είναι στερεή, υγρή ή αέρια.  

Η ροή θερμότητας από ή προς ένα σώμα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της 

θερμοκρασίας του ή την αλλαγή της φυσικής κατάστασής του. 

Όταν ένα στερεό σώμα απορροφά ενέργεια, η θερμοκρασία του αυξάνεται. Σε κάποια συγκεκριμένη 

θερμοκρασία το στερεό αρχίζει να αλλάζει σταδιακά φυσική κατάσταση και γίνεται υγρό. Το 

φαινόμενο αυτό ονομάζεται τήξη. Όση ώρα διαρκεί η τήξη και ωσότου όλη η ποσότητα του στερεού 

γίνει υγρή, η θερμοκρασία δε μεταβάλλεται παρά την απορρόφηση ενέργειας. 

Όταν ένα υγρό αποβάλει ενέργεια, η θερμοκρασία του μειώνεται. Σε κάποια συγκεκριμένη 

θερμοκρασία, το υγρό αρχίζει σταδιακά να αλλάζει φυσική κατάσταση και γίνεται στερεό. Το 

φαινόμενο αυτό ονομάζεται πήξη. Όση ώρα διαρκεί η πήξη και ωσότου όλη η ποσότητα του υγρού 

γίνει στερεή, η θερμοκρασία δε μεταβάλλεται παρά την αποβολή της ενέργειας. 

Η θερμοκρασία πήξης των καθαρών ουσιών είναι ίση με τη θερμοκρασία τήξης τους και 

χαρακτηριστική για κάθε ουσία. Ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία του, ένα μέρος του υγρού από την 

ελεύθερη επιφάνειά του απορροφά ενέργεια και αλλάζει τη φυσική του κατάσταση από υγρή σε 
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αέρια. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται εξάτμιση. Η εξάτμιση γίνεται μόνο από την ελεύθερη 

επιφάνεια του υγρού.  

Όταν ένα υγρό θερμαίνεται (απορροφά ενέργεια), η θερμοκρασία του αυξάνεται. Με την αύξηση της 

θερμοκρασίας αυξάνεται και η εξάτμιση, η αλλαγή δηλαδή της φυσικής κατάστασης από υγρή σε 

αέρια στην ελεύθερη επιφάνεια του υγρού. Σε κάποια συγκεκριμένη θερμοκρασία, η αλλαγή της 

φυσικής κατάστασης από υγρή σε αέρια αρχίζει να γίνεται σε  

 

όλο το υγρό και όχι μόνο στην ελεύθερη επιφάνειά του. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται βρασμός. 

Όση ώρα διαρκεί ο βρασμός και ωσότου όλη η ποσότητα του υγρού γίνει αέρια, η θερμοκρασία 

παραμένει σταθερή, δε μεταβάλλεται παρά την απορρόφηση ενέργειας. Η θερμοκρασία βρασμού 

των καθαρών ουσιών είναι σταθερή και χαρακτηριστική για κάθε ουσία. 

Η αλλαγή φυσικής κατάστασης από αέρια σε υγρή ονομάζεται συμπύκνωση ή υγροποίηση. 

 Τα στερεά, τα υγρά και τα αέρια σώματα διαστέλλονται όταν θερμαίνονται και συστέλλονται όταν 

ψύχονται. Την αύξηση του όγκου, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας, την ονομάζουμε διαστολή, 

ενώ αντίθετα τη μείωση του όγκου τους, λόγω της μείωσης της θερμοκρασίας, την ονομάζουμε 

συστολή. 

Η διαστολή και η συστολή είναι μεγαλύτερες στα αέρια σώματα, μικρότερες στα υγρά και ακόμα 

μικρότερες στα στερεά.  

Κατά τη διαστολή και τη συστολή των σωμάτων, αναπτύσσονται πολύ μεγάλες δυνάμεις. Σε 

περίπτωση που εμποδίσουμε την ελεύθερη διαστολή ή συστολή των σωμάτων, δημιουργούνται 

μεγάλες  καταστροφές αυτών. Γι' αυτό  και  στις  κατασκευές  λαμβάνουμε  σοβαρά  υπόψη τα  

φαινόμενα της  διαστολής  και  συστολής  των υλικών . 

 

 

 

  

 

 


