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ΘΔΜΑΤΙΚΗ ΔΝΟΤΗΤΑ: Θεξκόηεηα – Θεξκνθξαζία - Θεξκόκεηξν 

 

Η θερμόηηηα είλαη κηα μορθή ενέργειας. Η βαζηθή πεγή ελέξγεηαο γηα ηε Γε είλαη ν Ήιηνο. 

Τν ρεηκώλα ε ελέξγεηα πνπ θηάλεη ζε καο από ηνλ Ήιην είλαη ιηγόηεξε απ' ό,ηη ην θαινθαίξη, γη’ απηό ε 

ζεξκνθξαζία είλαη ρακειόηεξε. Τν ρεηκώλα ρξεηαδόκαζηε ζπκπιεξσκαηηθή ελέξγεηα, γηα λα 

ζεξκάλνπκε ηνπο ρώξνπο ζηνπο νπνίνπο δνύκε. 

Η θερμοκραζία είλαη κηα έλλνηα πνπ καο βνεζά λα πεξηγξάςνπκε πόζν ζεξκό ή ςπρξό είλαη 

έλα ζώκα. Όηαλ έλα ζώκα είλαη ζεξκό, ιέκε όηη έρεη πςειή ζεξκνθξαζία, όηαλ είλαη ςπρξό, ιέκε όηη 

έρεη ρακειή ζεξκνθξαζία.  

Οξηζκέλεο θνξέο κπνξνύκε λα εθηηκήζνπκε ηε ζεξκνθξαζία ελόο ζώκαηνο, ρξεζηκνπνηώληαο 

θάπνηα από ηηο αηζζήζεηο καο. Γηα παξάδεηγκα αθνπκπάκε ην ρέξη καο ζην κέησπν θάπνηνπ γηα λα 

θαηαιάβνπκε αλ έρεη ππξεηό. Όηαλ ηα θάξβνπλα έρνπλ θόθθηλν ρξώκα, θαηαιαβαίλνπκε όηη είλαη πνιύ 

δεζηά. 

Υπάξρνπλ όκσο θαη πεξηπηώζεηο πνπ δελ κπνξνύκε λα εθηηκήζνπκε κε αθξίβεηα ηε 

ζεξκνθξαζία ρξεζηκνπνηώληαο ηηο αηζζήζεηο καο. Γηα παξάδεηγκα αλ ηξίςνπκε ηα ρέξηα καο γηα 

αξθεηή ώξα θαη πηάζνπκε έλα ζηπιό, ηόηε ην ζηπιό καο θαίλεηαη θξύν. Αληίζεηα, αλ πηάζνπκε ην 

ζηπιό ρσξίο λα ηξίςνπκε ηα ρέξηα καο, δελ καο θαίλεηαη θξύν. 

Παξαηεξνύκε δειαδή όηη ε εθηίκεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ελόο ζώκαηνο κέζσ ησλ αηζζήζεώλ 

καο είλαη ππνθεηκεληθή. Γηα λα κεηξήζνπκε κε αθξίβεηα θαη αζθάιεηα ηε ζεξκνθξαζία ελόο ζώκαηνο 

ρξεζηκνπνηνύκε εηδηθά όξγαλα, ηα θερμόμεηρα. Τα πην ζπλεζηζκέλα ζεξκόκεηξα είλαη ηνπ 

σδραργύροσ θαη ηνπ οινοπνεύμαηος. Τα ζεξκόκεηξα απηά απνηεινύληαη από έλα κηθξό γσάλινο 

δοτείο, έλα λεπηό ζφληνάκι θαη κία κλίμακα. Η θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζηε ρώξα καο γηα ηε 

κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο νλνκάδεηαη κλίμακα Κελζίοσ, πξνο ηηκή ηνπ Σνπεδνύ επηζηήκνλα 

Κειζίνπ πνπ ηελ επηλόεζε. 

Τν κεδέλ ηεο θιίκαθαο Κειζίνπ (0 
0
C), αληηζηνηρεί ζηε ζεξκνθξαζία πνπ ιηώλεη ν πάγνο, ελώ 

ην εθαηό (100 
0
C), ζηε ζεξκνθξαζία πνπ βξάδεη ην θαζαξό λεξό. 

Ο πξώηνο πνπ πξνζπάζεζε λα βξεη έλα ηέηνην θαηλόκελν ήηαλ ν Γαιηιαίνο, ην 1592. Τν 

ζεξκόκεηξν πνπ θαηαζθεύαζε ιεηηνπξγνύζε κε αέξα πνπ ήηαλ θιεηζκέλνο κέζα ζε έλαλ ζσιήλα. 

Καζώο ην ζεξκόκεηξν όκσο ιεηηνπξγνύζε κε αέξα, επεξεαδόηαλ από ηηο κεηαβνιέο ηνπ θαηξνύ. Ο 

Φεξδηλάξδνο Β΄ ησλ Μεδίθσλ έιπζε ην 1654 ην πξόβιεκα απηό θαηαζθεπάδνληαο έλα θιεηζηό 

ζεξκόκεηξν πνπ ιεηηνπξγνύζε κε λεξό. Αξγόηεξα, θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ζεξκόκεηξα πνπ 

ιεηηνπξγνύζαλ κε νηλόπλεπκα. Τν 1714 ν Γεξκαλόο θπζηθόο Daniel Fahrenheit ρξεζηκνπνίεζε, αληί 

γηα νηλόπλεπκα, πδξάξγπξν θηηάρλνληαο έλα πην αθξηβέο ζεξκόκεηξν. Σήκεξα, εθηόο από ηα 

ζεξκόκεηξα πνπ ιεηηνπξγνύλ κε πγξό, ρξεζηκνπνηνύληαη θαη δηάθνξνη άιινη ηύπνη ζεξκνκέηξσλ, όπσο 

ηα ζεξκόκεηξα κε δηκεηαιιηθό έιαζκα θαη ηα ππξόκεηξα, πνπ είλαη θαηάιιεια γηα πνιύ πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο. 

Οη γηαηξνί γλώξηδαλ από θαηξό πόζν ζεκαληηθή είλαη ε πιεξνθνξία γηα ηε ζεξκνθξαζία ηνπ 

ζώκαηνο ηνπ αζζελνύο, ηα ζεξκόκεηξα όκσο πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο ήηαλ κεγάια θαη δύζρξεζηα. 

Μέρξη θαη είθνζη ιεπηά ρξεηάδνληαλ γηα ηε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Τε ιύζε έδσζε ην 1866 ν 

Βξεηαλόο γηαηξόο Thomas Klifford Allbut θαηαζθεπάδνληαο έλα ζεξκόκεηξν κε κήθνο 15 εθαηνζηώλ, 

πνπ ρξεηαδόηαλ κόλν 5 ιεπηά, γηα λα θαηαγξάςεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αζζελνύο. Με απηό ην ηαηξηθό 

ζεξκόκεηξν, ε ιήςε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αζζελνύο έγηλε πνιύ εύθνιε γηα ηνπο γηαηξνύο.  

Σηα ζεξκόκεηξα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ε 

ζηάζκε ζην ιεπηό ζσιελάθη αλεβαίλεη ή θαηεβαίλεη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία. Σην ηαηξηθό 

ζεξκόκεηξν ε ζηάζκε ηνπ πδξαξγύξνπ αλεβαίλεη, αιιά, γηα λα θαηέβεη, πξέπεη λα «ηηλάμνπκε» ην 

ζεξκόκεηξν. Αλ δε ζπλέβαηλε απηό, δε ζα κπνξνύζακε λα κεηξήζνπκε ηε ζεξκνθξαζία καο κε 

αθξίβεηα, αθνύ ε ζηάζκε ηνπ πγξνύ ζα έπεθηε, κόιηο απνκαθξύλακε ην ζεξκόκεηξν από ην ζώκα καο. 

Προζοτή! Τα θερμόμεηρα σδραργύροσ έτοσν απαγορεσηεί! 

Ο πδξάξγπξνο είλαη ην πην επηβιαβέο βαξύ κέηαιιν θαη ε θαηάπνζε ή ε εηζπλνή ηνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη πξόζθαηξεο παξελέξγεηεο: πνλνθέθαιν, απώιεηα ζπλείδεζεο θηι. έσο κόληκεο 

θαξδηαγγεηαθέο θαη λεθξηθέο βιάβεο. Δπίζεο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο πνπ 

νδεγνύλ ζε κνγγνιηζκό! 

Γη' απηό, ζε πεξίπησζε πνπ έρνπκε ζεξκόκεηξν πδξαξγύξνπ θαη ζπάζεη θαη δνύκε απηέο ηηο 

αζεκί κπαιίηζεο πδξαξγύξνπ: 
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 Αλνίγνπκε ηα παξάζπξα γηα λα αεξηζηεί θαιά ν ρώξνο. 

 Απνκαθξύλνπκε παηδηά ή δώα. 

 Φνξάκε γάληηα (όρη κάιιηλα - ηεο θνπδίλαο). 

 Με έλα θνκκάηη ραξηί καδεύνπκε ηνλ πδξάξγπξν. Οη κπαιίηζεο πνπ ζρεκαηίδνληαη ιόγσ 

ζρήκαηνο θαη βάξνπο εθηνμεύνληαη καθξηά. Γε ρξεζηκνπνηνύκε ειεθηξηθή ζθνύπα. 

 Βάδνπκε ηνλ πδξάξγπξν ζε ηξεηο πιαζηηθέο ζαθνύιεο πνπ ηηο θιείλνπκε όζν πην εξκεηηθά 

γίλεηαη. 

 Πεηάκε ηνλ πδξάξγπξν όρη ζηα ζθνππίδηα, αιιά ζε ζηαζκνύο ζπγθέληξσζεο ηνμηθώλ 

απνβιήησλ. 

 

Η ζεξκνθξαζία καο δείρλεη πόζν ζεξκό (δεζηό) ή πόζν ςπρξό (θξύν) είλαη έλα ζώκα. Γηα λα 

κεγαιώζεη ε ζεξκνθξαζία ελόο ζώκαηνο, πξέπεη λα ην ζεξκάλνπκε. Γηα παξάδεηγκα αλ ζέινπκε λα 

δεζηάλνπκε λεξό, ην ηνπνζεηνύκε κέζα ζε δνρείν πνπ ην βάδνπκε ζην κάηη ηεο ειεθηξηθήο θνπδίλαο ή 

ζην θακηλέην. 

Πνιιέο θνξέο έλα πιαζηηθό κπνπθάιη λεξό, αλ ην αθήζνπκε αξθεηή ώξα ζηνλ ήιην, 

ζεξκαίλεηαη. Απηό γίλεηαη γηαηί ζην λεξό δώζακε ενέργεια. Η ελέξγεηα απηή ιέγεηαη θερμόηηηα θαη 

ξέεη από ηα ζεξκά πξνο ηα ςπρξά ζώκαηα. Γηα παξάδεηγκα όηαλ δεζηαίλνπκε ζην κάηη ηεο θνπδίλαο ή 

ζην θακηλέην, ε ζεξκόηεηα ξέεη από ην κάηη ηεο θνπδίλαο ή ηε θιόγα ηνπ θακηλέηνπ πξνο ην δνρείν θαη 

ην λεξό. 

Θερμική ενέργεια νλνκάδνπκε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ κνξίσλ ιόγσ ησλ ζπλερώλ θαη 

ηπραίσλ θηλήζεώλ ηνπο. Τε ζεξκηθή ελέξγεηα ηελ αληηιακβαλόκαζηε από ηε ζεξκνθξαζία ηνπ 

ζώκαηνο. Όζν πεξηζζόηεξε ζεξκηθή ελέξγεηα έρεη έλα ζώκα, ηόζν κεγαιύηεξε είλαη θαη ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ. Η αύμεζε ή ε κείσζε ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ηνπ 

ζώκαηνο, άξα θαη ε αύμεζε ή ε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ γίλεηαη 

κε ηε ξνή ελέξγεηαο. Όηαλ ζην ζώκα πξνζθέξεηαη ελέξγεηα, ε ζεξκηθή 

ελέξγεηά ηνπ, άξα θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ, απμάλεηαη. Αληίζεηα, όηαλ 

ην ζώκα ράλεη ελέξγεηα, ε ζεξκηθή ηνπ ελέξγεηα, άξα θαη ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ, κεηώλεηαη. Τελ ελέξγεηα, όηαλ ξέεη από έλα ζώκα 

πξνο έλα άιιν ιόγσ δηαθνξεηηθήο ζεξκνθξαζίαο, ηελ νλνκάδνπκε 

ζεξκόηεηα. Η θερμόηηηα ρέει πάνηοηε από ηα ζώμαηα με 

συηλόηερη θερμοκραζία προς ηα ζώμαηα με ταμηλόηερη 

θερμοκραζία μέτρι να αποκηήζοσν και ηα δύο ζώμαηα ηην ίδια 

θερμοκραζία. Τόηε ιέκε όηη ηα ζώκαηα βξίζθνληαη ζε θερμική 

ιζορροπία. Σε ζεξκηθή ηζνξξνπία ιέκε όηη βξίζθνληαη δύν ή 

πεξηζζόηεξα ζώκαηα, όηαλ έρνπλ ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία. 

 

Η θερμοκραζία ηοσ τρώμαηος 

Έρεηο ζίγνπξα παξαηεξήζεη όηη ην ρξώκα κηαο θιόγαο δελ είλαη πάληα ην ίδην. Η θιόγα ζην 

θακηλέην έρεη ραξαθηεξηζηηθέο κπιε πεξηνρέο, ελώ ε θιόγα ζην ηδάθη είλαη θίηξηλε. Τν ρξώκα ηεο 

θιόγαο πξνδίδεη... ηε ζεξκνθξαζία ηεο. Τν κπιε ρξώκα πνπ βιέπεηο ζηηο εηθόλεο ησλ άζηξσλ 

αληηζηνηρεί ζε πςειόηεξε ζεξκνθξαζία από ην θίηξηλν. 

Με βάζε ην ρξώκα κπνξνύκε εύθνια λα ππνινγίζνπκε ηελ επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία ελόο 

άζηξνπ, αθόκα θαη αλ απηό βξίζθεηαη πνιύ καθξηά από ηε Γε. Γελ έρνπκε παξά λα δνύκε ην ρξώκα 

ηνπ! 

Με εηδηθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο ή θάκεξεο κπνξνύκε λα εληνπίζνπκε ζην ζθνηάδη ηα ζεξκά 

ζώκαηα. Με ηνλ ηξόπν απηό κπνξνύκε, γηα παξάδεηγκα, λα εληνπίζνπκε αλζξώπνπο ή δώα ζε έλαλ 

ζθνηεηλό ρώξν. Η πιεξνθνξία απηή απνηππώλεηαη ζηελ νζόλε κε βάζε ην ρξώκα πνπ αληηζηνηρεί ζε 

θάζε ζεξκνθξαζία. Με αληίζηνηρν ηξόπν κπνξείο λα «δεηο» ηε δηαθνξεηηθή ζεξκνθξαζία πνπ έρνπλ ηα 

δηάθνξα κέξε ηνπ ζώκαηόο καο ρξεζηκνπνηώληαο, όκσο, ηελ θσδηθνπνίεζε πνπ θαίλεηαη ζηελ 

παξαθάησ ρξσκαηηθή ηαηλία. 
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Φύιιν Δξγαζίαο Δθπαηδεπόκελνπ – Δπηζηεκνληθόο Γξακκαηηζκόο 

ΘΔΜΑΤΙΚΗ ΔΝΟΤΗΤΑ: Θεξκόηεηα – Θεξκνθξαζία - Θεξκόκεηξν 

Ολνκαηεπώλπκν:……………………………………………………………………………………… 

Ηκεξνκελία:…………………………………………………………………………………………... 

 

1. Σπκπιήξσζε ηα θελά ησλ πξνηάζεσλ. Φξεζηκνπνίεζε ηηο ιέμεηο πνπ ζνπ δίλνληαη. 

Τηο πνιύ ………………………….. θαη ηηο πνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο δελ είλαη δπλαηό λα ηηο 

εθηηκήζνπκε κε ηηο …………………………….., γη’ απηό είλαη απαξαίηεηα ε ρξήζε 

……………………………………. 

Όια ηα ζεξκόκεηξα απνηεινύληαη από 3 κέξε: 

1) κηθξό …………………….. κε πγξό 2) ιεπηό ………………………….. 3) ……………………… 

Τν 0 ηεο θιίκαθαο ……………………………….. είλαη ε ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία 

………………………… ν πάγνο θαη ην …………………. είλαη ε ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία 

………………………….. ην θαζαξό λεξό. 

 

100, Κειζίνπ, βξάδεη, αηζζήζεηο, ζσιελάθη, δνρείν, πςειέο, ζεξκνκέηξσλ, θιίκαθα, ιηώλεη 

 

2. Τη ζπκβαίλεη όηαλ δύν ζώκαηα πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή ζεξκνθξαζία έξζνπλ ζε ζεξκηθή επαθή; 

 

 

 

 

3. Όηαλ αθήζνπκε ζε έλα δσκάηην έλα θιηηδάλη κε δεζηό ηζάη, κεηά από ιίγν ε ζεξκνθξαζία ηνπ 

ηζαγηνύ γίλεηαη ίζε κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ηνπ δσκαηίνπ. Γηαηί; Τη ζεκαίλεη απηό; 

 

 

 

 

 


