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Σύνθετη δημιουργική εργασία  
στην έννοια της θερμότητας. 

Φυσική Β΄ Λυκείου Θετικού Προσανατολισμού.  
 

Εισαγωγή 

Διαβάζουμε για τον ορισμό της Θερμότητας: 

Σχολικό Βιβλίο: « Η ενέργεια  που μεταφέρεται λόγω διαφοράς θερμοκρασίας δύο 

σωμάτων ονομάζεται θερμότητα και συμβολίζεται με Q ». 

Πανεπιστημιακή Φυσική  Hugh D. Young: « Η μεταφορά ενέργειας που 

πραγματοποιείται απλά και μόνο επειδή υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας ονομάζεται 

ροή θερμότητας ή διάδοση θερμότητας, η δε ενέργεια που μεταφέρεται με αυτό τον 

τρόπο, ονομάζεται θερμότητα. » 

 

Θέματα  για μελέτη:  

 1.  Στην ισόθερμη εκτόνωση του αερίου που 

η θερμοκρασία παραμένει σταθερή όλη η 

θερμότητα που απορροφά το αέριο από το 

λουτρό σταθερής θερμοκρασίας του 

σχήματος, δαπανάται για παραγωγή 

μηχανικού έργου. Πως απορροφάται 

θερμότητα αφού η θερμοκρασία  του αερίου 

είναι σταθερή και αυτό είναι σε θερμική 

ισορροπία με το λουτρό;   

 

2.  Μελετείστε την δυνατότητα ενός αερίου - σε μια αντιστρεπτή μεταβολή - να 

αυξάνεται η θερμοκρασία του χωρίς προσφορά θερμότητας. 

 

3.  Μια ποσότητα πάγου θερμοκρασίας 0θ < 0 C   την έχουμε 

μέσα σε ένα  δοχείο και την θερμαίνουμε προσφέροντας  

συνεχώς θερμότητας. Να μελετηθεί η αύξηση της 

θερμοκρασίας του πάγου σε συνάρτηση με το χρόνο μέχρι η 

ποσότητα να περάσει όλη στην αέρια φάση. 

 
 
 

 

 

 

 

Λουτρό σταθερής

θερμοκρασίας

p T

αέριο F

 

Υποδείξεις  
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1.   Εδώ αν γράψουμε τον 1
ο
 θερμοδυναμικό νόμο για το αέριο που εκτονώνεται 

ισόθερμα έχουμε Q = ΔU + W  και επειδή η θερμοκρασία παραμένει σταθερή ΔU = 0  

και Q = W . Ο προβληματισμός είναι πως απορροφάται θερμότητα αφού αέριο 

και λουτρό είναι σε θερμική ισορροπία έχοντας την ίδια θερμοκρασία; 

Για στοιχειώδη εκτόνωση του αερίου με απειροστή αύξηση του όγκου κατά dV 

έχουμε παραγωγή στοιχειώδους  - απειροστού - έργου από το αέριο. Το έργο αυτό 

παράγεται από το αέριο … και το αέριο χάνει ισόποση απειροστή ενέργεια από αυτή 

που έχει … δηλαδή χάνει ισόποση εσωτερική ενέργεια  dU =nCvdT …   και η 

θερμοκρασία του αερίου «πέφτει» απειροστά κατά dT έναντι της θερμοκρασίας του 

περιβάλλοντος λουτρού. Έτσι δημιουργείται μια απειροστά μικρότερη θερμοκρασία 

κατά dT του αερίου έναντι του περιβάλλοντος λουτρού. Εξαιτίας αυτής της 

μειωμένης σε απειροστό ποσόν θερμοκρασίας dT, ρέει στοιχειώδης ποσόν 

θερμότητας dQ από το λουτρό στο αέριο που αναπληρώνει την μείωση της 

εσωτερικής ενέργεια κατά dU  αυξάνοντας την θερμοκρασία του αερίου κατά dT  

κρατώντας την σταθερή. Δηλαδή τα στοιχειώδη – απειροστά ποσά έργου 

παράγονται σε βάρος της εσωτερικής ενέργειας που επί της ουσίας δεν μειώνεται 

γιατί αναπληρώνεται άμεσα από την θερμότητα που απορροφά το αέριο από το 

λουτρό και έτσι μένει σταθερή και η θερμοκρασία. 

 

2.   Αδιαβατική συμπίεση… 

 

3.  

Προσφορά θερμότητας 

dQ = dU = dW

Aέριο εσωτερικής

ενέργειας U

εκτόνωση ... παραγωγή 

  μηχανικού έργου

dW

 τάση μείωσης 

της εσωτρικής ενέργειας 

κατά dU

αέριο με εσωτερική

 ενέργεια U - dU

άμεση αναπλήρωση U

διαρήρηση σταθερής 

θερμοκρασίας 
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1η Φάση:  Προσφορά θερμότητας και γραμμική αύξηση της θερμοκρασίας  του πάγου 

μέχρι η θερμοκρασία του να γίνει 0θ = 0 C  

2η Φάση:  Προσφορά θερμότητας και μετατροπή του πάγου σε νερό θερμοκρασίας 

0θ = 0 C . Στη φάση αλλαγής της φάσης από την στερεά στην υγρή μορφή αν και 

έχουμε προσφορά θερμότητας η θερμοκρασία παραμένει σταθερή 0θ = 0 C . 

3η Φάση:  Προσφορά θερμότητας και γραμμική αύξηση της θερμοκρασίας  του νερού 

μέχρι η θερμοκρασία του να γίνει 0θ =100 C . 

4η Φάση:  Προσφορά θερμότητας και μετατροπή του νερού  σε αέρια μορφή (ατμός)  

σε θερμοκρασίας 0θ =100 C . Στη φάση αλλαγής της φάσης από την υγρή στην αέρια 

φάση  αν και έχουμε προσφορά θερμότητας η θερμοκρασία παραμένει σταθερή 
0θ =100 C. 

5η Φάση:  Προσφορά θερμότητας και γραμμική αύξηση της θερμοκρασίας  των 

ατμών πάνω από την θερμοκρασία των 0θ =100 C . 

 

 

 

 


