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ΛΙΓΗ ΘΕΩΡΙΑ 

 

 Η  έννοια που επινόησαν οι άνθρωποι για να προσδιορίζουν µε αριθµούς το πόσο ζεστό και το πόσο κρύο είναι 

ένα σώµα, λέγεται θερµοκρασία.  

Το όργανο που χρησιµοποιούµε για τη µέτρησή της είναι το θερµόµετρο. Η λειτουργία του βασίζεται σε ιδιότητες 

των υλικών που αλλάζουν µε τη µεταβολή της θερµοκρασίας ( όπως η διαστολή, δηλαδή, η αύξηση του όγκου  

των σωµάτων όταν αυξάνεται η θερµοκρασία).  
Η κλίµακα θερµοκρασίας Κελσίου προσδιορίζεται από 2 χαρακτηριστικά σηµεία της. Το µηδέν (συµβολικά 0 

ο
C), 

που αντιστοιχεί στη θερµοκρασία πήξης του καθαρού νερού ή τήξης του  πάγου και το εκατό (συµβολικά: 100 
ο
C) 

που αντιστοιχεί στη θερµοκρασία βρασµού του καθαρού νερού, όταν η ατµοσφαιρική πίεση είναι ίση µε 1 atm. 
 
Πρέπει ωστόσο, να έχω υπόψη µου ότι: 

� Αν το νερό δεν είναι καθαρό, αλλά περιέχει διαλυµένα άλατα, τότε πήζει σε θερµοκρασία µικρότερη του 0 
ο
C και βράζει σε θερµοκρασία 

µεγαλύτερη των 100 
ο
C. 

� Αν η ατµοσφαιρική πίεση είναι µικρότερη της 1 atm, όπως συµβαίνει πάνω στα βουνά, το νερό βράζει σε θερµοκρασία µικρότερη των 100 
ο
C.  

 

Θερµότητα είναι η ενέργεια που µεταφέρεται  από ένα σώµα ορισµένης θερµοκρασίας σε ένα άλλο χαµηλότερης 

θερµοκρασίας, όταν αυτά βρίσκονται σε επαφή. Η µεταφορά ενέργειας σταµατά όταν τα σώµατα αποκτήσουν ίδια 

θερµοκρασία, οπότε λέµε ότι βρίσκονται σε θερµική ισορροπία. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ 

� Ένα θερµόµετρο εργαστηρίου –10…110 C. 

� Ηλεκτρική εστία. 

� ∆οχείο ζέσης 250 mL. 

� Ορθοστάτης και σύνδεσµοι. 

� Χάρακας 30 cm. 

� Τριµµένος πάγος από νερό βρύσης. 

� Λευκό χαρτόνι, µαρκαδόρος οινοπνεύµατος, κόλλα 
 

Πειραµατική διαδικασία  
1. Συναρµολογώ την πειραµατική διάταξη που εικονίζεται στη 

διπλανή φωτογραφία. 
 

2. Τοποθετώ το θερµόµετρο έτσι ώστε το κάτω άκρο του 

(δηλαδή το δοχείο του θερµοµέτρου, µε το υγρό που 

διαστέλλεται), να βρίσκεται ολόκληρο µέσα στον τριµµένο 

πάγο. Περιµένω µέχρις ότου το ελεύθερο άκρο της στήλης 

του υγρού του θερµοµέτρου σταθεροποιηθεί. Όταν συµβεί αυτό, µε το µαρκαδόρο σηµειώνω τη θέση 

του άκρου της στήλης, πάνω στο γυάλινο περίβληµα του θερµοµέτρου. 
 

3. Θέτω σε λειτουργία την ηλεκτρική εστία και θερµαίνω το δοχείο µε τον πάγο. Παρατηρώ την 

µετατροπή του πάγου σε νερό και στη συνέχεια την άνοδο της στήλης του υγρού του θερµοµέτρου. 

Ρυθµίζω τη θέση του θερµοµέτρου, ώστε το κάτω άκρο του (το δοχείο του µε το υγρό) να είναι 

βυθισµένο, ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του νερού. 
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4. Όταν το νερό αρχίσει να βράζει, παρατηρώ ότι το ελεύθερο άκρο της στήλης του θερµοµέτρου 

σταθεροποιείται σε µια ορισµένη θέση. Με πολύ προσοχή, σηµειώνω τη θέση αυτή, µε το µαρκαδόρο, 

πάνω στο γυάλινο περίβληµα του θερµοµέτρου. 

5. Κλείνω την εστία θέρµανσης. Παίρνω το θερµόµετρο και το τοποθετώ πάνω σε ένα λευκό ορθογώνιο 

χαρτόνι. Σηµειώνω πάνω στο χαρτόνι τις θέσεις του 0 
ο
C και του 100 

ο
C. Συνδέω τα δύο σηµεία µε ένα 

ευθύγραµµο τµήµα.  

 

6. Με το χάρακά µου χωρίζω το ευθύγραµµο τµήµα που προέκυψε σε δέκα ίσα τµήµατα. Έτσι, 

προσδιορίζω τις θέσεις των 10 
ο
C, 20 

ο
C,…, 90 

ο
C. Με τον ίδιο τρόπο προσδιορίζω πάνω στο 

ευθύγραµµο τµήµα τις θέσεις όλων των θερµοκρασιών από 0 
ο
C έως 100 

ο
C, ανά έναν ή δύο βαθµούς. 

Έχω κατασκευάσει µια θερµοµετρική κλίµακα Κελσίου. 

  

7. Κολλάω την κλίµακα αυτή στο θερµόµετρο, ώστε το 0 και το 100 να αντιστοιχεί στα σηµειωµένα µε 

το µαρκαδόρο σηµεία του θερµοµέτρου. Με το θερµόµετρο και την κλίµακα, που κόλλησα σ΄ αυτό, 

µετράω τη θερµοκρασία του νερού της βρύσης.  

 

θ = ……… 

 

8. Σύγκρινε τη θέση του µηδενός της κλίµακας που κατασκεύασες, µε το µηδέν της κλίµακας του 

θερµοµέτρου. Πώς εξηγείς το γεγονός ότι δεν ταυτίζονται;  

 

 

 

9. Σύγκρινε το 100 της κλίµακας που κατασκεύασες, µε το εκατό της κλίµακας του θερµοµέτρου. Πώς 

εξηγείς το γεγονός ότι δεν ταυτίζονται 

 

 

 

 

10. Είναι δυνατόν χρησιµοποιώντας αυτό το θερµόµετρο να µετρήσεις την θερµοκρασία που επικρατεί 

στο εσωτερικό ενός καταψύκτη βαθιάς ψύξης;  

 

 

 

11. Από τις επόµενες προτάσεις, επέλεξε αυτή που κατά γνώµη σου είναι σωστή. 

Όταν τοποθετήσαµε το θερµόµετρο στο κρύο νερό,    

Α. έφυγε κρύο από το νερό και πήγε στο θερµόµετρο.  

Β. µεταφέρθηκε θερµότητα από το θερµόµετρο στο νερό .  

Γ. έφυγε η θερµοκρασία από το νερό και πέρασε στο  θερµόµετρο. 

∆. Είναι σωστές  η Α και η Γ, γιατί η θερµότητα και η θερµοκρασία είναι το ίδιο µέγεθος.   

 

12. Το θερµόµετρο είναι µια συσκευή που µετράει  

Α. Θερµότητα 

Β. Κρύο 

Γ. Ζέστη 

∆. Θερµοκρασία 

Με ποια από τις προηγούµενες συµφωνείς.  


