
Ιδιότητες της Ύλης 
Ιδιότητες της ύλης είναι κάθε µακροσκοπικό χαρακτηριστικό του συστήµατος,  
όπως η πίεση, ο όγκος, η πυκνότητα κ.λπ. που καθορίζει την κατάσταση της ύλης, 
 προσδιορίζει δηλαδή µονοσήµαντα την ύλη. 

 
Στο διπλανό σχήµα, µε τον κύλινδρο και το έµβολο, σαν σύστηµα θεωρείται το ρευστό που βρίσκεται 
 µέσα στον κύλινδρο. 
- Με µετρήσεις ορίζονται αρχικά οι τιµές της θερµοκρασίας (Τα), της πίεσης (pα) και του όγκου (Vα), 
 ορίζοντας έτσι την αρχική κατάσταση (α) του αερίου µέσα στον κύλινδρο. 
- Με την πρόσθεση του βάρους (θέση β) ο όγκος ελαττώνεται σε (Vβ), η πίεση αυξάνεται (pβ) 
 και η θερµοκρασία του αυξάνεται σε Tβ. 
- Η νέα κατάσταση (β), ορίζεται ως (pβ, Vβ, Τβ). 
Οι ιδιότητες ορίζονται µόνο όταν έχουν την ίδια τιµή σε όλες τις θέσεις του συστήµατος  
και δε µεταβάλλονται µε το χρόνο, δηλαδή όταν το σύστηµα βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας. 
Αντίστοιχα, ένα σύστηµα βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας όταν οι ιδιότητες του έχουν, 
 σε όλες τις θέσεις του συστήµατος, την ίδια τιµή και δε µεταβάλλονται µε τον χρόνο 

Σύστηµα – Όριο συστήµατος – 
Περιβάλλον - Μέσο 

 
Η µετατροπή µιας µορφής ενέργειας σε άλλη, προϋποθέτει την ύπαρξη ενός µέσου µεταφοράς  
της ενέργειας, το οποίο βρίσκεται µέσα σε κάποια µηχανική διάταξη, πχ. το νερό σε ένα λέβητα,  
σε ένα στρόβιλο ή έναν εναλλάκτη θερµότητας. 
 
Για τη µελέτη της µετατροπής ενέργειας εισάγεται η έννοια του συστήµατος. 
 Η αναγκαιότητα του συστήµατος οφείλεται στο γεγονός, πως για να εξετασθεί θερµοδυναµικά  



µια µηχανική εγκατάσταση, θα πρέπει αρχικά να οριστεί το αντίστοιχο θερµοδυναµικό σύστηµα. 
 

 

§ Θερµοδυναµικό σύστηµα ονοµάζεται ένας κλειστός χώρος που περιέχει ορισµένη ποσότητα 
§  ύλης, η οποία χωρίζεται από το περιβάλλον µέσω µιας ιδεατής µεµβράνης. 
§  Αλλιώς, θερµοδυναµικό σύστηµα είναι µια ορισµένη ποσότητα ύλης  
§ η οποία µπορεί να εξεταστεί χωριστά από τον υπόλοιπο κόσµο. 
§ Περιβάλλον συστήµατος είναι κάθε τι έξω από το σύστηµα που δεν συµµετέχει 
§  στα όσα συµβαίνουν στο σύστηµα. 
§ Όρια συστήµατος είναι η ιδεατή µεµβράνη που χωρίζει το σύστηµα από το περιβάλλον του.  
§ Συνήθως παρουσιάζεται µε διακεκοµµένη γραµµή. 

Η εκλογή του συστήµατος και των ορίων του γίνεται από το µελετητή, ανάλογα µε το αντικείµενο  
της µελέτης. 
Η ύλη ενός θερµοδυναµικού συστήµατος µπορεί πάντα να είναι η ίδια ή και να αλλάζει. 
 Τα όρια δηλαδή του συστήµατος µπορεί να είναι σταθερά ή µπορεί να µεταβάλλονται σε µορφή, 
 σχήµα και θέση. 
 Η ύλη µέσα στο σύστηµα µπορεί να είναι σε στερεή, υγρή ή αέρια µορφή ή σε συνδυασµό µορφών, 
 διαδοχικά. 
 



 
 

§ Ανοικτό σύστηµα καλείται το σύστηµα εκείνο, του οποίου τα όρια είναι διαπερατά απ’ την ύλη. 

Τα ανοικτά συστήµατα συναντώνται σε τεχνικές εφαρµογές της θερµοδυναµικής και έχουν 
 συνήθως σταθερά όρια στο χώρο. 
 Ένα ανοικτό σύστηµα παίζει κυρίως το ρόλο ενός χώρου ελέγχου σε µία τεχνική εφαρµογή,  
όπως για παράδειγµα είναι ο εναλλάκτης θερµότητας. 

§ Κλειστό σύστηµα καλείται το σύστηµα εκείνο, του οποίου τα όρια είναι αδιαπέραστα  



§ απ’ την ύλη, δεν επιτρέπουν δηλαδή την ανταλλαγή ύλης µε το περιβάλλον. 

Ιδιότητα των κλειστών συστηµάτων είναι η σταθερή µάζα του υλικού το οποίο βρίσκεται µέσα  
στο σύστηµα. Απ’ τα παραπάνω συνάγεται, ότι τα όρια ενός κλειστού συστήµατος µπορεί να µην 
 είναι σταθερά, αλλά να µεταβάλλονται. 

§ Αδιαβατικό ή αποµονωµένο σύστηµα καλείται το σύστηµα του οποίου τα όρια είναι 
§  αδιαπέραστα από την ύλη και την ενέργεια, δεν επιτρέπουν δηλαδή την ανταλλαγή ούτε ύλης, 
§  ούτε ενέργειας µε το περιβάλλον του. 

Η σπουδαιότητα της ύλης στη µακροσκοπική της µορφή µπορεί να εκτιµηθεί από το γεγονός ότι αυτή 
 είναι φορέας της ενέργειας σε µια µηχανική εγκατάσταση. 
Θερµοδυναµικό µέσο είναι το υλικό µέσο (ρευστό) που παίρνει, µεταφέρει και µεταδίδει,  
ενέργεια σε ένα θερµοδυναµικό σύστηµα. Θερµοδυναµικό -εργαζόµενο- δηλαδή µέσο είναι  
το µέσο που υφίσταται κάποιες µεταβολές και συµµετέχει ενεργά στη µεταβολή της θερµικής ενέργειας  
σε µηχανική και αντίστροφα. 
- Για παράδειγµα, η προωστήρια εγκατάσταση πλοίου µε ατµοστρόβιλο έχει λέβητα, στρόβιλο,  
αντλίες κ.λπ., όπου µετατρέπεται η θερµική ενέργεια σε µηχανικό έργο.  
Το µέσο µεταφοράς είναι ο ατµός, στον οποίο συγκεντρώνεται η θερµική ενέργεια και µεταφέρεται 
 από το λέβητα στο στρόβιλο για την παραγωγή µηχανικού έργου. 
- Σε µια ψυκτική διάταξη επίσης το εργαζόµενο µέσο είναι το ψυκτικό ρευστό και σε ένα βενζινοκινητήρα 
 το µέσο µεταφοράς ενέργειας είναι τα προϊόντα καύσης του καυσίµου (καυσαέρια). 

Θερµοκρασία 

	

Ο	άνθρωπος	έχει	την	ικανότητα	να	διακρίνει	τα	διάφορα	αντικείμενα	με	τα	οποία	έρχεται	σ’	επαφή,	

	σε	θερμά	και	ψυχρά,	ή	πιο	σωστά	σε	αντικείμενα	θερμότερα	ή	ψυχρότερα	απ’	το	ανθρώπινο	σώμα.		

Πέρα	όμως	απ’	αυτό	το	υποκειμενικό	κριτήριο,	για	τη	θερμοκρασία	είναι	αναγκαίο	να	οριστεί		

ένα	πιο	αντικειμενικό	κριτήριο,	γιατί	ο	άνθρωπος	σίγουρα	δεν	μπορεί	να	αποφανθεί	για	το	πόσο	θερμότερο	

	ή	ψυχρότερο	είναι	ένα	αντικείμενο	απ’	το	ανθρώπινο	σώμα.	

Ο αυστηρός ορισµός της θερµοκρασίας µπορεί να γίνει µόνο µε βάση τους κανόνες 



 της θερµοδυναµικής που ορίζουν ότι: 

«Η ύλη αποτελείται από άτοµα και µόρια που κινούνται συνεχώς. 

 Με τον συνδυασµό των µορίων προκύπτουν στέρεα, υγρά, αέρια ή πλάσµα, 

 ανάλογα µε το ρυθµό ταλάντωσης τους». 

Θερµική κίνηση ονοµάζεται το αποτέλεσµα της χαοτικής και τυχαίας κίνησης των ατόµων 

 και των µορίων. 

Θερµική ενέργεια καλείται η ενέργεια που αποκτά ένα σώµα εξαιτίας της ενεργειακής κίνησης του,  

δηλαδή της συνεχούς κίνησης ατόµων και µορίων. 

 Όσο µεγαλύτερη είναι η κινητική ενέργεια των µορίων µιας ουσίας τόσο πιο θερµή είναι. 

Μέχρι	και	το	18o	αιώνα	δεν	είχε	αναπτυχθεί	τρόπος	μέτρησης	της	θερμοκρασίας,	

	με	αποτέλεσμα	η	εκτίμησή	της	να	υπόκειται	σε	υποκειμενικά	σφάλματα.	

Τι είναι όµως η θερµοκρασία; 

Θερµοκρασία είναι η ιδιότητα ενός σώµατος η οποία δείχνει το πόσο ζεστό ή κρύο είναι το σώµα, 

 σε σχέση µε ένα πρότυπο σώµα σταθερής θερµοκρασίας. Όσο µεγαλύτερη είναι η θερµοκρασία του τόσο 

 πιο ζεστό είναι το σώµα και αντίθετα. 

Σύμφωνα	με	τη	Θερμοδυναμική	όμως:	

Θερµοκρασία είναι το µέγεθος που εκφράζει τη µέση κινητική ενέργεια των µορίων 

 ενός σώµατος. 

Δηλαδή, όσο µεγαλύτερη είναι η κινητική ενέργεια των µορίων του, τόσο πιο µεγάλη είναι η θερµοκρασία. 
 Αντιθέτως, όσο µικρότερη είναι η κινητική ενέργεια των µορίων του, τόσο πιο µικρή είναι η θερµοκρασία. 

	



Από τα παραπάνω γίνεται σαφής η διαφορά µεταξύ θερµοκρασίας και θερµικής ενέργειας. 

 Π.χ. η θερµική ενέργεια δύο λίτρων βραστού νερού είναι διπλάσια από αυτή του ενός λίτρου βραστού 

 νερού. Και στις δύο όµως περιπτώσεις η θερµοκρασία είναι ίδια, εφόσον τα µόριά τους έχουν 

 την ίδια µέση κινητική ενέργεια και για τις δύο ποσότητες. 

 Η θερµική ενέργεια είναι διπλάσια, λόγω της διπλάσιας µάζας του νερού. 

Αξίζει να τονιστεί ότι η θερµοκρασία δεν εξαρτάται από την ποσότητα των µορίων αλλά µόνο 

 από την κινητικότητά τους. 

Τέλος	το	ύψος	της	θερμοκρασίας	ορίζει	την	κατεύθυνση	κίνησης	της	θερμότητας,		

η	οποία	ρέει	πάντα	από	το	σώμα	υψηλότερης	θερμοκρασίας	προς	εκείνο	με	τη	χαμηλότερη.	Είναι	δηλαδή	ένας	δείκτης	ποιότητας	κατά	μια	έννοια.	

 

 

 

 

 

 

Μονάδες µέτρησης Θερµοκρασίας 

	

Η	κλίμακα	θερμοκρασιών	που	έχει	επικρατήσει	



στον	Ευρωπαϊκό	χώρο	είναι	η	κλίμακα	Κελσίου	(Celsius	-	°C)	που	βασίζεται	στη	διαστολή	του	υδράργυρου.	

	Στην	κλίμακα	αυτή,	στην	τήξη	του	πάγου	αντιστοιχεί	το	0	της	κλίμακας	(0°C)	και	στο	βρασμό	του	νερού		

αντιστοιχεί	το	100	(100°C),	με	την	προϋπόθεση	ότι	η	τήξη	και	ο	βρασμός	γίνονται	υπό	πίεση	

	μιας	φυσικής	ατμόσφαιρας	(1atm). 

	

Υπάρχει	ακόμα	και	η	κλίμακα	Φαρενάιτ	(Fahrenheit	-	°F),	η	οποία	χρησιμοποιείται	κυρίως	στις	Η.Π.Α.,	

	αλλά	τείνει	να	αντικατασταθεί	από	την	κλίμακα	Κελσίου.	

	Τα	αντίστοιχα	σημεία	στην	κλίμακα	Φαρενάιτ	είναι	το	32	(32°F)	για	την	τήξη	του	πάγου	και	το	212	(212°F),	

	για	το	βρασμό	του	νερού,	υπό	πίεση	1atm.	

Τονίζουμε	το	υπό	πίεση	1atm,	γιατί	οι	θερμοκρασίες	τήξης	και	βρασμού	μιας	ουσίας	εξαρτώνται		

από	την	πίεση	που	επικρατεί.	

	

Στο διεθνές σύστηµα µονάδων (S.I.), µονάδα µέτρησης της θερµοκρασίας  

είναι οι βαθµοί Κέλβιν (Kelvin – K), στην κλίµακα απόλυτης θερµοκρασίας. 

	

Μετατροπή – ισοδυναµία κλιµάκων θερµοκρασίας 
Οι	ενδείξεις	ΤC	(σε	°C)	και	ΤF	(°F)	των	δύο	κλιμάκων,	που	αντιστοιχούν	στην	ίδια	θερμοκρασία,	

συνδέονται	με	τη	σχέση: 

	

Η αντίστοιχη σχέση µεταξύ των κλιµάκων Celsius και Kelvin (ΤΚ), είναι: 
TK = 273,15 + TC  και  TC = TK - 273,15 

 

Απόλυτο Μηδέν ("0") 



Καταρχάς πρέπει να τονισθεί ότι, δεν υπάρχει ανώτατο όριο θερµοκρασίας 
. Όταν αυξάνεται η θερµική κίνηση, το στέρεο σώµα πρώτα τήκεται και µετά εξατµίζεται.  
Όταν η θερµοκρασία αυξηθεί παραπάνω, τα µόρια σπάνε σε άτοµα, τα άτοµα χάνουν µερικά  
ή όλα τα ηλεκτρόνιά τους και σχηµατίζουν ένα νέφος από σωµάτια, ηλεκτρικά φορτισµένα, το πλάσµα. 
 Η κατάσταση αυτή υπάρχει στα άστρα, όπου η θερµοκρασία φτάνει σε πολλά εκατοµµύρια  
βαθµούς Κελσίου. 
Αντίθετα, στην άλλη άκρη της θερµοκρασιακής κλίµακας υπάρχει καθορισµένο όριο, 
 το οποίο προτάθηκε τον 19ο αιώνα βάσει πειραµάτων µε αέρια. 
Τα αέρια διαστέλλονται όταν θερµαίνονται και συστέλλονται, όταν ψύχονται. 
Βρέθηκε, µετά από πειράµατα, πως σε όλα τα αέρια (ανεξάρτητα από την αρχική τους πίεση 
 και τον αρχικό τους όγκο) µεταβάλλεται ο όγκος τους κατά το 1/273 της τιµής που έχουν 
 σε θερµοκρασία 0 ºC για κάθε βαθµό µεταβολής της θερµοκρασίας, 
 αρκεί η πίεση να µένει σταθερή. 
 Αν δηλαδή αέριο που έχει θερµοκρασία 0 ºC ψυχθεί κατά 273 ºC, θα συσταλεί κατά 273/273 του όγκου  
του και θα περιοριστεί σε µηδενικό όγκο. Είναι σαφές πως δεν είναι δυνατή η ύπαρξη ουσίας 
µε µηδενικό όγκο. 

	

Βρέθηκε επίσης ότι η πίεση κάθε αερίου µέσα σε δοχείο µε σταθερό όγκο µεταβάλλεται κατά το 1/273 
 της τιµής της για κάθε βαθµό µεταβολής της θερµοκρασίας. 
 Ένα αέριο, λοιπόν, µέσα σε δοχείο ορισµένου όγκου, που ψύχεται στους 273 ºC κάτω από το µηδέν, 
 δεν ασκεί πίεση. Στην πράξη, όλα τα αέρια υγροποιούνται πριν φτάσουν στη θερµοκρασία αυτή. 
 Παρ’ όλα αυτά, οι ελαττώσεις κατά τη σταθερή ποσότητα του 1/273 υπέβαλαν την ιδέα του ορίου στις 
 χαµηλές θερµοκρασίες: το –273 ºC. 
Υπάρχει λοιπόν όριο ψύχους.  
Όταν τα άτοµα και τα µόρια χάσουν όλη τη διαθέσιµη κινητική ενέργειά τους, φτάνουν στη θερµοκρασία  
του απόλυτου µηδενός1. Στο απόλυτο µηδέν δεν είναι δυνατό να αποσπασθεί ενέργεια 



 από κάποια ουσία, ούτε είναι δυνατή η περαιτέρω πτώση της θερµοκρασίας της.  
Αυτή η οριακή θερµοκρασία είναι στην πραγµατικότητα 273,15 °C κάτω από το µηδέν 
της κλίµακας Κελσίου (459,69 °F κάτω από το µηδέν της κλίµακας Φαρενάιτ) 
Στην κλίµακα της απόλυτης θερµοκρασίας που ονοµάζεται Κέλβιν2, το απόλυτο µηδέν είναι στους 0 Κ 
(αντί του «0 βαθµοί Κέλβιν» 0 °Κ χρησιµοποιείται απλά το «0 Κέλβιν» και γράφεται 0 Κ 

 

Θερµοδυναµικά - Καταστατικά Μεγέθη 
Εκτός απ’ τα όρια ενός συστήµατος, η θερµοδυναµική έρευνα απαιτεί και τον 

καθορισµό κάποιων φυσικών µεγεθών, των οποίων το σύστηµα είναι φορέας. Τα 

φυσικά αυτά µεγέθη χαρακτηρίζουν τις ιδιότητες ενός συστήµατος και είναι µεγέθη 

µεταβλητά. 

§ Τέτοια µεγέθη σ’ ένα κλειστό σύστηµα είναι ο όγκος (V), η πίεση (p), η µάζα 

(m) και η θερµοκρασία (Τ). 

§ Αντίστοιχα για ένα ανοικτό σύστηµα είναι η πίεση (p), η θερµοκρασία (Τ) και 
η ροή της µάζας ( ) 

Αν η τιµή των παραπάνω µεγεθών σταµατήσει να µεταβάλλεται ως 
προς το χρόνο, τότε το θερµοδυναµικό σύστηµα βρίσκεται σε 
θερµοδυναµική κατάσταση ή κατάσταση ισορροπίας. 

Επειδή η θερµοδυναµική κατάσταση καθορίζεται απ’ τα παραπάνω 
µεγέθη, τα µεγέθη αυτά καλούνται καταστατικά µεγέθη. 

 

Η µετάβαση ενός συστήµατος από µία κατάσταση ισορροπίας σε µία άλλη καλείται 
µεταβολή. Έννοια καθορισµού των καταστατικών µεγεθών υφίσταται µόνο όταν ένα 

σύστηµα βρίσκεται σε ισορροπία. 

Καταστατική εξίσωση τέλειων αερίων 

Το τέλειο αέριο δεν υπάρχει στην πραγµατικότητα. Είναι όµως ένα καλό 

µοντέλο που βοηθάει στην κατά προσέγγιση µελέτη της θερµοδυναµικής 
συµπεριφοράς των πραγµατικών αερίων. 

Το τέλειο αέριο είναι αυτό που υπακούει στην εξίσωση: 

p . V = m . R . T  

ή 

p . (V/m) = R . T   ή  

p . v = R . T 



όπου: 

p : η απόλυτη πίεση του αερίου (Pa) 

V : ο όγκος του αερίου (m
3
) 

m : η µάζα του αερίου (kg) 

v : ο ειδικός όγκος του αερίου1
 (m

3
/kg) 

R : η σταθερά ελαστικότητας του αερίου(J/K) 

T : η απόλυτη θερµοκρασία του αερίου (Κ) 

 

 

Η παραπάνω εξίσωση, που ονοµάζεται καταστατική εξίσωση των τέλειων 
αερίων, µπορεί να γραφτεί και µε την εξής µορφή για ένα κλειστό 

θερµοδυναµικό σύστηµα, δηλαδή για ένα σύστηµα σταθερής µάζας: 

 

Δηλαδή, αν στο αέριο του κυλίνδρου του διπλανού σχήµατος αυξηθεί η 

πίεση, τότε η µεταβολή του όγκου και της θερµοκρασίας του αερίου θα είναι 
τέτοιες, ώστε να ισχύει η παραπάνω εξίσωση. 

1 Ο ειδικός όγκος είναι µέγεθος αντίστροφο του ειδικού βάρους. Εποµένως ειδικός όγκος 
ενός αερίου είναι ο όγκος (σε m3) που καταλαµβάνει 1 kg αερίου στις συγκεκριµένες 
συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας. 

 

 

 

 

 



Θερµότητα 

 
Η	έννοια	της	θερμότητας,	του	ποσού	θερμότητας,	φαίνεται	κατ’	αρχάς	ότι	συνδέεται	άμεσα	και	αποκλειστικά		

με	τη	θερμοκρασία.	Σύμφωνα	με	τα	όσα	έχουν	αναφερθεί,	

	αν	τεθούν	σε	καλή	επαφή	(ή	αν	αναμιχθούν)	σώματα	διαφορετικών	θερμοκρασιών,	

	μετά	από	μικρό	χρονικό	διάστημα	τα	σώματα	αυτά	θα	αποκτήσουν	την	ίδια	θερμοκρασία,	θα	έλθουν	δηλαδή	

	σε	κατάσταση	θερμικής	ισορροπίας.	Υποτίθεται	βέβαια,	ότι	κατά	τη	διάρκεια	της	διεργασίας		

προς	τη	θερμική	ισορροπία	δεν	υφίστανται	ούτε	ηλεκτρικές	δράσεις,	ούτε	χημικές	αντιδράσεις,	

	παρά	μόνο	καθαρά	θερμικές	μεταβολές.	

Πιο συγκεκριµένα τα πιο θερµά σώµατα παρέχουν θερµότητα στα πιο ψυχρά. 

«Η θερµότητα λοιπόν, είναι ενέργεια που µεταδίδεται από ένα σώµα σε ένα άλλο, 

 όταν υπάρχει µεταξύ τους διαφορά θερµοκρασίας» 

Δεν είναι ενέργεια που «έχει» ένα σώµα, αλλά ενέργεια που µεταδίδεται από ένα σώµα σε ένα άλλο. 

Η θερµότητα είναι ενέργεια που µετακοµίζει. 



 

Μπορούµε να µιλάµε για θερµότητα που µεταδόθηκε από ένα σώµα σε ένα άλλο  

για παράδειγµα από ένα θερµαντικό σώµα στον αέρα του δωµατίου 

 ή από τον εξωτερικό αέρα προς τα τοιχώµατα ενός ψυκτικού θαλάµου). 

Δεν µπορούµε όµως να λέµε ότι ένα σώµα «έχει» υψηλή θερµότητα ή ότι «έχει» χαµηλή θερµότητα. 

	

Ας υποθέσουµε ότι ανάµεσα στα σώµατα Α και Β υπάρχει διαφορά θερµοκρασίας 

 και ότι το σώµα Α έχει υψηλότερη θερµοκρασία από το σώµα Β. 



 Η θερµότητα πηγαίνει πάντοτε από σώµα υψηλότερης σε σώµα χαµηλότερης θερµοκρασίας. 

Στο παράδειγµά µας θα υπάρχει µετάδοση ενέργειας (θερµότητας Q) από το σώµα Α στο σώµα Β. 

 Κατά τη διάρκεια αυτής της µετάδοσης, αν δε συµβεί αλλαγή φυσικής κατάστασης 

 σε κάποιο από τα δύο σώµατα, η θερµοκρασία του σώµατος Α πέφτει ενώ η θερµοκρασία  

του σώµατος Β ανεβαίνει. Κάποια στιγµή οι δύο θερµοκρασίες θα εξισωθούν. 

Τότε παύει η µεταφορά ενέργειας από το Α στο Β και λέµε ότι τα δύο σώµατα βρίσκονται 

 σε θερµική ισορροπία. 

Μεταξύ θερµότητας και θερµοκρασίας, όµως, δεν υπάρχει αποκλειστική σχέση. 

 Ποσό θερµότητας µπορεί να προσδίδεται σ' ένα σώµα ή να απάγεται από αυτό,  

µε συνέπεια η θερµοκρασία του σώµατος άλλοτε να µεταβάλλεται και άλλοτε να µένει σταθερή.  

Για παράδειγµα η πρόσδοση θερµότητας σε µια ποσότητα νερού 20 ºC,  

οδηγεί στην αύξηση της θερµοκρασίας του, ενώ η πρόσδοση θερµότητας σε µια ποσότητα νερού 100 ºC,  

οδηγεί στην αλλαγή της φυσικής του κατάστασης (µετατροπή σε ατµό), 

 χωρίς όµως τη µεταβολή της θερµοκρασίας του. 

Εκτός από την παρατήρηση αυτή, που δείχνει ότι δεν υφίσταται αποκλειστική σχέση µεταξύ 

 θερµοκρασίας και θερµότητας, εκείνο που οδήγησε στο να διατυπωθεί η φύση της θερµότητας, 

 ήταν οι εργαστηριακές διατυπώσεις του Joule κατά την ανάπτυξή του 1ου θερµοδυναµικού αξιώµατος,  

στις οποίες δεικνύετε η άµεση σχέση µεταξύ έργου και θερµότητας. 

 Διαπιστώθηκε δηλαδή, ότι η θερµότητα είναι µια µορφή ενέργειας που προκύπτει από το µετασχηµατισµό  

άλλης µορφής ενέργειας, λ.χ. µηχανικής, χηµικής κ.λπ. 

Μονάδες θερµότητας 

Η θερµότητα (Q), όπως αναφέρθηκε, είναι µια µορφή ενέργειας και το ποσό της θερµότητας 

θα εκφράζεται στο Διεθνές Σύστηµα (S.I.) σε Joule. 

Στην πράξη και παρόλη την κατάργηση, συνεχίζεται ακόµη να χρησιµοποιείται  



και σαν µονάδα θερµότητας η θερµίδα (Calorie), ο ορισµός της οποίας είναι: 

«θερμίδα	είναι	το	ποσό	θερμότητας	που	απαιτείται	για	την	ανύψωση		

κατά	1Κ	της	θερμοκρασίας	ενός	γραμμαρίου	(1gr)	νερού	θερμοκρασίας	15	ºC	υπό	

	κανονική	ατμοσφαιρική	πίεση	(101325	Ρa)»	

	

Η	μονάδα	αυτή	που	ονομάζεται	μικροθερμίδα	ή	Calorie	gram,	είναι	ίση	πρακτικά	με	4,1855	Joules		

και	συμβολίζεται	με	«cal».	Πολλαπλάσιό	της	είναι	το	Kilocalorie	(kcal)		

που	ονομάζεται	και	χιλιοθερμίδα	(Calorie	–	kilogram)	και	είναι	ίσο	με	103	cal.	

Σύµφωνα µε τους ορισµούς: 
1 cal = 4,1855 Joule 
1 kcal = 4,1855· 103 Joule 

Επίσης διαδεδοµένη στην ψύξη και τον κλιµατισµό είναι η αγγλοσαξονική µονάδα θερµότητας,  

το Β.Τ.U. (British Thermal Unit). Αντίστοιχα µε τη θερµίδα (cal), 

«το B.T.U. είναι το ποσό θερµότητας που πρέπει να δοθεί σε µια λίµπρα (lb) νερού  

για να ανεβεί η θερµοκρασία της κατά 1°F» 

Η σχέση µεταξύ kcal, kJoule και B.T.U., µονάδες οι οποίες σταδιακά αντικαθίστανται από το J,  

είναι η εξής: 
1 kcal = 4 B.T.U. 
1 B.T.U. = 1,054 kJoule 

Θερµική ισχύς 
Πολλές	φορές	δε	μας	ενδιαφέρει	μόνο	η	θερμότητα	που	μεταβιβάστηκε	από	ένα	σώμα	σε	ένα	άλλο	

	αλλά	και	σε	πόσο	χρόνο	μεταβιβάστηκε.	Τότε	μιλάμε	για	θερμότητα	στη	μονάδα	του	χρόνου,		

δηλαδή	θερμική	ισχύ. 

Το µέγεθος αυτό έχει διαστάσεις ισχύος. Η µονάδα µέτρησής της είναι το Watt (W). 
Όπως ειπώθηκε παραπάνω όµως, χρησιµοποιούνται ακόµα για τη θερµότητα 

 και οι µονάδες kcal και BTU. Αντίστοιχα, υπάρχουν και ξεχωριστές µονάδες για τη θερµική ισχύ,  

οι οποίες σταδιακά αντικαθίστανται από το W. 



Οι µονάδες αυτές είναι το kcal/h (χιλιοθερµίδες ανά ώρα) και το BTU/ h (Μπι-τι-γιού ανά ώρα). 

Ισχύουν οι εξής σχέσεις: 
1 kcal/h = 4 BTU/Η 
1 kcal/h = 1,161 W 

Μορφές Έργου 

§ Μηχανικό	έργο	
§ Χημικό	έργο	
§ Ηλεκτρικό	έργο	

Το έργο στη Θερµοδυναµική 
Στη	Θερμοδυναμική,	λέμε	ότι	το	σύστημα	παράγει	έργο,	όταν	τα	όρια	του	συστήματος,	

	μετατοπίζονται	κατά	τη	διεύθυνση	της	δύναμης	που	προκαλεί	αυτή	τη	μεταβολή. 

	

Παράδειγμα		

Κατά	τον	τρίτο	χρόνο	μιας	βενζινομηχανής	(αμέσως	δηλαδή	μετά	την	καύση)	

	το	έμβολο	μετακινείται	κατά	τη	διεύθυνση	της	δύναμης	που	αναπτύχθηκε	μέσα	στον	θάλαμο	καύσης.	

	Δηλαδή	το	σύστημα,	αύξησε	το	όριό	του	προς	την	κατεύθυνση	του	εμβόλου.	

	

Το	έργο	αυτό	είναι	θετικό,	δηλαδή	παραγόμενο.		

	Γι	αυτό	λοιπόν	λέμε	ότι	ο	πιο	χρήσιμος	χρόνος	λειτουργίας	μιας	βενζινομηχανής	είναι	ο	τρίτος	χρόνος	

 
 
 

 

 

Μετατροπές φάσεων 

Κάθε υλικό, ανάλογα µε τις συνθήκες, µπορεί να βρεθεί σε µια από τις καταστάσεις της ύλης: 

 τη στερεή, την υγρή και την αέρια. Όλα τα υλικά µπορούν να εµφανιστούν στις τρεις αυτές καταστάσεις, 

 εκτός αν κατά τη θέρµανσή τους διασπώνται. Οι τρεις φάσεις, που χαρακτηρίζουν την ύλη,  



οφείλονται βασικά στις δυνάµεις που ασκούνται µεταξύ των ατόµων ή των µορίων που την αποτελούν. 

Με τον όρο "φάσεις" (ή φυσικές καταστάσεις ή καταστάσεις της ύλης) εννοούµε 

 τις τρεις διαφορετικές µορφές υπό τις οποίες µπορεί να βρεθεί µια ουσία στη φύση,  

δηλαδή τη στερεή, την υγρή και την αέρια. 

Η	χημική	ένωση	Η2Ο,	για	παράδειγμα,	παρουσιάζεται	στη	στερεή	φάση	ως	πάγος,	στην	υγρή	φάση		

ως	νερό	και	στην	αέρια	φάση	ως	υδρατμός.	

 

Στη στερεή φάση επειδή κάθε άτοµο ή µόριο κατέχει συγκεκριµένη θέση, παραµένει στη θέση 

 αυτή λόγω της επίδρασης των γειτονικών ατόµων ή µορίων. 

 Οι επιδράσεις από τα γειτονικά άτοµα ή µόρια είναι τόσο ισχυρές, ώστε αν ένα άτοµο  

ή µόριο αποµακρυνθεί από τη θέση ισορροπίας του να επαναφέρεται στην προηγούµενή του θέση. 

 Οι αναπτυσσόµενες αυτές δυνάµεις είναι ηλεκτροστατικές, Van der Waals, κλπ. 

Ανάλογα ισχύουν και για την αέρια φάση, µε τη διαφορά ότι επειδή οι αποστάσεις µεταξύ των µορίων 

 είναι σχετικά µεγάλες, οι δυνάµεις που ασκούνται µεταξύ τους είναι µικρές.  

Όταν ένα πραγµατικό αέριο βρίσκεται σε πολύ µεγάλη αραίωση, 

 οι δυνάµεις που ασκούνται µεταξύ των µορίων είναι πολύ µικρές. 



 Ένα αέριο χαρακτηρίζεται σαν ατµός όταν οι αποστάσεις µεταξύ των µορίων γίνουν µικρές 

 και µε συµπίεση του αερίου τελικά αυτό µπορεί να υγροποιηθεί. 

 Η υγροποίηση επιτυγχάνεται και µε την ψύξη του αερίου. 

Η υγρή φάση αποτελεί ενδιάµεση περίπτωση µεταξύ της στερεάς και της αέριας. 

 Σ’ αυτή κάθε µόριο ολισθαίνει κατά µήκος των γειτονικών του, χωρίς να παύει να εφάπτεται σ’ αυτά. 

 Οι δυνάµεις µεταξύ τους είναι ισχυρές, αλλά όχι τόσο ώστε τα µόρια να συγκρατούνται σε ορισµένες 

 θέσεις που να οδηγούν στη στερεοποίηση. 

Αλλαγές φάσης του νερού 

 



	

Στο παραπάνω σχήµα έχουµε, µέσα σε ένα κύλινδρο, ένα κοµµάτι πάγου θερµοκρασίας -40 °C.  

Ο κύλινδρος έχει κινητό έµβολο που δεν επιτρέπει την είσοδο ατµοσφαιρικού αέρα στο χώρο  

που βρίσκεται ο πάγος.  

Από την πάνω πλευρά του εµβόλου επικρατεί πίεση 1atm. 

 Αρχίζουµε να θερµαίνουµε τον κύλινδρο και συνεχίζουµε να θερµαίνουµε χωρίς διακοπή καθ' όλη 

 τη διάρκεια του πειράµατος. Παρακολουθούµε συνεχώς µε ένα θερµόµετρο τη θερµοκρασία στο  

εσωτερικό του κυλίνδρου. 

Παρατηρούµε διαδοχικά τα εξής: 

Η θερµοκρασία συνεχώς ανεβαίνει µέχρι να φθάσει στους 0°C.  

Τότε, ο πάγος αρχίζει να τήκεται (να λιώνει). Όσο διαρκεί η τήξη του πάγου, η θερµοκρασία,  

\στο εσωτερικό του κυλίνδρου, παραµένει σταθερά στους 0°C. Σ' όλη τη διάρκεια της τήξης συνυπάρχουν 

στον κύλινδρο νερό και πάγος στους 0°C. 

 

Από τη στιγµή που ολοκληρώνεται το λιώσιµο του πάγου (κατάσταση β),  

η θερµοκρασία αρχίζει και πάλι να ανεβαίνει. Η άνοδος συνεχίζεται έως τους 100°C (κατάσταση γ). 

 Από τη στιγµή αυτή και µετά, παρατηρούµε ότι εµφανίζονται φυσαλίδες ατµού µέσα στη µάζα του νερού, 

 οι οποίες κινούνται προς τα πάνω. 

 Πρόκειται για την ίδια ουσία (τη χηµική ένωση Η2Ο) σε αέρια φάση. 

Το αέριο Η2Ο, που το ονοµάζουµε υδρατµό, συγκεντρώνεται πάνω από το υγρό. 

 Καθώς συµβαίνει αυτό, το θερµόµετρο δείχνει σταθερά 100 °C. 

Όσο συνυπάρχουν νερό και υδρατµός, η θερµοκρασία παραµένει στους 100 °C (κατάσταση δ). 

 Όταν όλο το νερό µετατραπεί σε ατµό, η ουσία µας βρίσκεται πλήρως  

σε αέρια φάση θερµοκρασίας 100 °C (κατάσταση ε). 



Από	τη	στιγμή	αυτή	και	μετά	παρατηρούμε	ότι	η	θερμοκρασία	αρχίζει	πάλι	να	ανεβαίνει.		

Έχουμε	πλέον	ατμό	θερμοκρασίας	υψηλότερης	από	100	°C	(κατάσταση	ζ).	

Σηµειώστε ότι το πείραµά µας έγινε υπό πίεση 1atm. 

 Αν επικρατούσε διαφορετική πίεση, όπως θα δούµε πιο κάτω, θα καταγράφαµε διαφορετικές 

 τιµές θερµοκρασίας κατά τις µετατροπές φάσης. 

Το σε ποια φάση (φυσική κατάσταση) βρίσκεται ένα σώµα εξαρτάται όχι µόνο από τη θερµοκρασία  

αλλά και από την πίεση στην οποία βρίσκεται. 

 Ο συνδυασµός πίεσης και θερµοκρασίας καθορίζει σε ποια φάση βρίσκεται ένα σώµα. 

 Επίσης, ένα σώµα µπορεί να βρίσκεται µερικώς σε µια φάση και µερικώς σε µια άλλη.  

Έτσι λοιπόν, η χηµική ένωση Η2Ο, σε θερµοκρασία 0°C και πίεση 1 Atm, 

 µπορεί να υπάρχει είτε ως πάγος, είτε ως νερό, είτε ως µείγµα των δύο (νερό και πάγος). 

Μορφές Έργου 

§ Μηχανικό	έργο	
§ Χημικό	έργο	
§ Ηλεκτρικό	έργο	

Το έργο στη Θερµοδυναµική 
Στη	Θερμοδυναμική,	λέμε	ότι	το	σύστημα	παράγει	έργο,	όταν	τα	όρια	του	συστήματος,	

	μετατοπίζονται	κατά	τη	διεύθυνση	της	δύναμης	που	προκαλεί	αυτή	τη	μεταβολή. 

	

Παράδειγμα		

Κατά	τον	τρίτο	χρόνο	μιας	βενζινομηχανής	(αμέσως	δηλαδή	μετά	την	καύση)	

	το	έμβολο	μετακινείται	κατά	τη	διεύθυνση	της	δύναμης	που	αναπτύχθηκε	μέσα	στον	θάλαμο	καύσης.	

	Δηλαδή	το	σύστημα,	αύξησε	το	όριό	του	προς	την	κατεύθυνση	του	εμβόλου.	

	

Το	έργο	αυτό	είναι	θετικό,	δηλαδή	παραγόμενο.		

	Γι	αυτό	λοιπόν	λέμε	ότι	ο	πιο	χρήσιμος	χρόνος	λειτουργίας	μιας	βενζινομηχανής	είναι	ο	τρίτος	χρόνος	

 



Θερµικές συσκευές κατοικίας 

	

	

Κινητήρας αεροπλάνου 

	

 
Μικρός βενζινοκινητήρας 

	

	



Διάγραµµα καταστάσεων P-V 

Για να ορίσουµε τη θερµοδυναµική κατάσταση της ύλης, χρειαζόµαστε δύο παραµέτρους, 

 που από εδώ και στο εξής θα ονοµάζουµε καταστατικά µεγέθη. 

Εποµένως, µπορούµε να απεικονίσουµε µε ένα σηµείο, γραφικά, τη θερµοδυναµική κατάσταση ενός συστήµατος, 

 σε ένα καρτεσιανό διάγραµµα που έχει άξονες τα καταστατικά αυτά. 

Έστω ότι γνωρίζουµε τις τιµές της πίεσης (p1) και του ειδικού όγκου ή όγκου (v1 ή V1) ενός συστήµατος σε κατάσταση 

 θερµοδυναµικής ισορροπίας (1). 
Μπορούµε να απεικονίσουµε την κατάσταση αυτή (1) µε ένα σηµείο σε δύο άξονες, µε τετµηµένες τον όγκο ή ειδικό όγκο 

 (V ή v) και τεταγµένες την πίεση (p). 

Το διάγραµµα αυτό ονοµάζεται διάγραµµα των καταστάσεων ή καταστατικό διάγραµµα (p-v). 

 

Ας φανταστούµε τώρα ότι η κατάσταση του συστήµατος αλλάζει και ότι κάποια στιγµή ο όγκος του έχει γίνει V2 και 

 η πίεσή του P2. Η νέα κατάσταση του συστήµατος παριστάνεται πάνω στο διάγραµµα µε το σηµείο (2).  

Η θερµοκρασία του συστήµατος δε φαίνεται πάνω σε ένα απλό διάγραµµα P-V 

. Στο παραπάνω διάγραµµα, απεικονίσαµε την αρχική κατάσταση του συστήµατος και την τελική κατάστασή του. 



 Δε βλέπουµε όµως τις ενδιάµεσες καταστάσεις, δηλαδή πλήρως τη µεταβολή. 

Αν γνωρίζαµε όλες τις ενδιάµεσες καταστάσεις, θα µπορούσαµε να απεικονίσουµε πλήρως τη µεταβολή  

µε µια γραµµή που συνδέει το 1 και το 2. 

Μεταβολή ονοµάζεται το σύνολο των καταστάσεων από τις οποίες πρέπει να περάσει το σύστηµα, 

 από την αρχική µέχρι να βρεθεί στην τελική του κατάσταση, λόγω των συναλλαγών ενέργειας µε το περιβάλλον του. 

Σύµφωνα µε την καταστατική εξίσωση των τέλειων αερίων: 

P . V = m . R . T 

και επειδή m και R είναι σταθερά σε ένα κλειστό θερµοδυναµικό σύστηµα, η παραπάνω εξίσωση µπορεί 

 να πάρει τη µορφή:  

και για µεταβολή ενός τέλειου αερίου από µια κατάσταση (1) σε µια κατάσταση (2) ισχύει: 

 

 

Ισόθλιπτη µεταβολή είναι εκείνη, η οποία γίνεται υπό σταθερή πίεση. Έχουµε, για 

παράδειγµα, ένα αέριο που βρίσκεται µέσα σ' έναν κύλινδρο µε ευκίνητο έµβολο, 

όπως δείχνει το παρακάτω σχήµα. 



 

Όταν το αέριο αυτό θερµαίνεται, τότε αυξάνεται όχι µόνο η θερµοκρασία του 

αλλά και ο όγκος του, λόγω διαστολής. Το έµβολο µετακινείται προς τα 

πάνω και ισορροπεί σε νέα θέση. Η πίεση του αερίου στη νέα θέση είναι ίδια 

µε την αρχική και ίση µε την ατµοσφαιρική πίεση που επικρατεί από την 
πάνω πλευρά του εµβόλου. 



 

Νόµος Gay Lussac 

Όταν µία ορισµένη µάζα ενός αερίου, υφίσταται µια µεταβολή φυσικής 
κατάστασης, κατά τη διάρκεια της οποίας η πίεση παραµένει σταθερή, τότε η 
σχέση µεταξύ όγκου και απόλυτης θερµοκρασίας του αερίου, εκφράζεται από 
την εξίσωση: 

σταθερό (αν η πίεση είναι σταθερή)
 

µε απλά λόγια 

ο όγκος του αερίου, είναι ανάλογος της απόλυτης θερµοκρασίας 

 

Ισόογκη (ή Ισόχωρη) µεταβολή 

Ισόογκη ονοµάζεται η µεταβολή κατά τη διάρκεια της οποίας δεν αλλάζει ο 

όγκος του αερίου. Μια τέτοια µεταβολή δείχνει το παρακάτω σχήµα. 



 

Ένα ποσό θερµότητας προσδίδεται σε 
αέριο που βρίσκεται µέσα σε δοχείο µε αµετακίνητα τοιχώµατα. Το 

αποτέλεσµα είναι να αυξηθεί η πίεση και η θερµοκρασία, ενώ ο όγκος 
παραµένει σταθερός. Η µεταβολή παριστάνεται στο διάγραµµα P-V µε µια 

γραµµή κάθετη προς τον άξονα των όγκων. 

 



Νόµος Charles 

Όταν µία ορισµένη µάζα ενός αερίου, υφίσταται µια µεταβολή κατάστασης 
κατά τη διάρκεια της οποίας ο όγκος (V) παραµένει σταθερός, τότε η σχέση 
µεταξύ πίεσης και όγκου του αερίου, εκφράζεται από την εξίσωση: 

σταθερό (αν ο όγκος είναι σταθερός)
 

µε απλά λόγια 

η πίεση ενός αερίου, είναι ανάλογη της απόλυτης θερµοκρασίας 

Ισοθερµοκρασιακή (ή Ισόθερµη) µεταβολή 

Ισοθερµοκρασιακή είναι η µεταβολή κατά την οποία η θερµοκρασία του 

αερίου παραµένει σταθερή. 

  

Μια τέτοια µεταβολή όµως δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί στην πράξη. Ας 
φανταστούµε την περίπτωση, όπου ένα αέριο που βρίσκεται µέσα σε έναν 
κύλινδρο, συµπιέζεται από ένα έµβολο. Η θερµοκρασία αυξάνεται, οπότε η 

µεταβολή δεν µπορεί να θεωρηθεί ισοθερµοκρασιακή. Για να επιτευχθεί 
ισοθερµοκρασιακή µεταβολή, πρέπει να αφαιρείται συνεχώς θερµότητα από 

το αέριο. Αυτό µπορεί να γίνει, για παράδειγµα, µε τη διάταξη που δείχνει 
το παρακάτω σχήµα. 



 

 

To αέριο που βρίσκεται µέσα στον κύλινδρο του σχήµατος ψύχεται από το 

νερό, το οποίο διέρχεται από τον κύλινδρο µε κατάλληλη σωλήνωση. Αυτό 

συµβαίνει συνεχώς, καθώς το έµβολο οδεύει προς τα πάνω συµπιέζοντας το 

αέριο. Το νερό απορροφά θερµότητα από το αέριο, µε αποτέλεσµα να 

παραµένει κατά προσέγγιση σταθερή η θερµοκρασία του αερίου. Η µεταβολή 

αυτή µπορεί να πλησιάσει µια ισοθερµοκρασιακή µεταβολή. Στο παραπάνω 

διάγραµµα p-V βλέπουµε µια ισοθερµοκρασιακή µεταβολή. 

Νόµος Boyle - Marriote 

Όταν µία ορισµένη µάζα ενός αερίου, υφίσταται µια µεταβολή κατάστασης 
(συµπίεση ή εκτόνωση), κατά τη διάρκεια της οποίας η θερµοκρασία 



παραµένει σταθερή, τότε η σχέση µεταξύ πίεσης και όγκου του αερίου, 
εκφράζεται από την εξίσωση:  

P . V = σταθερό, (αν η θερµοκρασία είναι σταθερή) 

µε απλά λόγια 

ο όγκος του αερίου είναι αντιστρόφως ανάλογος προς την πίεση 

Αδιαβατική µεταβολή 

Κατά τη διάρκεια αυτής της µεταβολής, το αέριο δε συναλλάσσει θερµότητα µε το 

περιβάλλον. Η µεταβολή αυτή συναντάται συχνά στην πράξη (π.χ. στη συµπίεση 

ατµού στην ψυκτική µονάδα). 

 

 

Ο κύλινδρος και το έµβολο του παραπάνω σχήµατος είναι θερµικά 

µονωµένοι. Έτσι, µπορεί να έχουµε, για παράδειγµα, συµπίεση στον 
κύλινδρο αυτό, χωρίς να φεύγει θερµότητα από το αέριο προς το 

περιβάλλον. Στην πράξη, σάνια υπάρχουν τέτοιες διατάξεις. 

Ωστόσο, µεταβολές που πλησιάζουν την αδιαβατική συναντάµε συχνά για τον 
εξής λόγο: ο χρόνος για µια συµπίεση ή µια εκτόνωση είναι στην πράξη πάρα 
πολύ µικρός. Έτσι, το αέριο δεν προλαβαίνει να συναλλάξει θερµότητα µε τα 
τοιχώµατα του κυλίνδρου µε τα οποία έρχεται σε επαφή. 

Έτσι, σε ένα συνηθισµένο κύλινδρο συµπίεσης, έχουµε µεταβολές που 

προσεγγίζουν την αδιαβατική, όταν το έµβολο κινείται µε µεγάλη ταχύτητα. 

Στο παραπάνω διάγραµµα βλέπουµε µια αδιαβατική συµπίεση σε διάγραµµα 

p-V. 

 

 



Κυκλική µεταβολή (θερµοδυναµικός κύκλος) 

Προφανώς µια αλλαγή συστήµατος από µια κατάσταση (1) σε µια κατάσταση (2) 

µπορεί να συνοδεύεται µε περισσότερες από µία από τις παραπάνω µεταβολές (λ.χ. 

µια ισόχωρη, µια ισόθερµη και µια αδιαβατική). 

Όταν η διαδικασία που αποτυπώνουµε, επαναλαµβάνεται µε ακρίβεια και το 

διάγραµµα µας δείχνει µια κλειστή γραµµή, δηλαδή  

όταν η αλλαγή καταλήγει πάλι στο αρχικό σηµείο, τότε λέµε ότι 
έχουµε θερµοδυναµική κύκλο ή κυκλική µεταβολή. 

Στα σχήµατα που ακολουθούν φαίνονται οι θερµοδυναµικοί κύκλοι µιας 
τετράχρονης βενζινοµηχανής και ενός πετρελαιοκινητήρα αντίστοιχα. 

 

 



 

 

Στην πραγµατικότητα, οι παραπάνω κύκλοι δεν είναι θερµοδυναµικοί, αλλά κύκλοι 
έργου µηχανής. 

Ενθαλπία 

Η ενθαλπία είναι ένα θερµοδυναµικό µέγεθος µε µεγάλο ενδιαφέρον στις θερµικές εφαρµογές. 

 Τα χαρακτηριστικά των ψυκτικών ρευστών, για παράδειγµα,  

τα παίρνουµε συχνά από διαγράµµατα πίεσης (p) - ενθαλπίας (h). 

 Η Ενθαλπία εκφράζει την ενεργειακή κατάσταση ενός ρευστού. 

«Ενθαλπία (Η)  είναι το ποσό της θερµικής ενέργειας ενός σώµατος το οποίο βρίσκεται 

 σε µια συγκεκριµένη θερµοδυναµική κατάσταση και είναι ανά πάσα στιγµή διαθέσιµη 

 για κάθε ενεργειακή µεταβολή (υπό µορφή έργου ή θερµότητας)» 

Είναι, όπως και η εσωτερική ενέργεια, καταστατικό µέγεθος. 



 Είναι δηλαδή ανεξάρτητο από τον τρόπο µε τον οποίο ένα ρευστό έφθασε στη συγκεκριµένη κατάσταση 

 που βρίσκεται. Η ενθαλπία (H) εκφράζεται µαθηµατικά από την ακόλουθη σχέση: 

Η = U + P.V 

όπου U η εσωτερική ενέργεια, P η πίεση και V ο όγκος. 

 

 

Μονάδες µέτρησης της Ενθαλπίας 

Μονάδα	μέτρησης	της	ενθαλπίας	στο	S.I.	είναι	το	Joule. 

Συνήθως	μας	ενδιαφέρει	περισσότερο	η	ενθαλπία	ανά	μονάδα	μάζας.		

Το	μέγεθος	αυτό	ονομάζεται	ειδική	ενθαλπία,	συμβολίζεται	με	h	και	μετριέται	(στο	S.I.)	σε	J/kg.	

Άλλες	μονάδες	που	χρησιμοποιούνται	είναι	το	kcal/kg	και	το	BTU/lb.	

Εσωτερική Ενέργεια 

Στο	παρακάτω	σχήμα,	ένα	αέριο	βρίσκεται	μέσα	σε	κύλινδρο	με	αμετακίνητα	τοιχώματα		

(το	έμβολο	του	κυλίνδρου	συγκρατείται	αμετακίνητο).	Ας	θεωρήσουμε	ότι	θερμαίνουμε	εξωτερικά	τον	κύλινδρο,	

	οπότε	θα	έχουμε	μετάδοση	θερμότητας	στο	αέριο.	Είναι	φανερό	ότι	στην	περίπτωση	αυτή	

	δεν	παίρνουμε	μηχανικό	έργο.	

Τι έγινε όµως η θερµότητα που προσδόθηκε στο αέριο; 



	

	

Σύµφωνα µε την αρχή διατήρησης της ενέργειας, η θερµότητα που δόθηκε δεν µπορεί να χάθηκε.  

Η θερµότητα αυτή αποθηκεύτηκε µέσα στο αέριο. Μπορούµε να µιλάµε για ένα µέγεθος που εκφράζει  

την αποθηκευµένη ενέργεια µέσα σε ένα αέριο. 

 Το µέγεθος αυτό το ονοµάζουµε εσωτερική ενέργεια και το συµβολίζουµε µε U.  

Αν πάµε σε µικροσκοπικό επίπεδο, η ενέργεια αυτή εκφράζει την κινητικότητα των µορίων του αερίου 

 και τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους. 

Η	εσωτερική	ενέργεια	λέμε	ότι	είναι	καταστατικό	μέγεθος,	γιατί	η	τιμή	της	εξαρτάται	από	την	κατάσταση		

στην	οποία	βρίσκεται	ένα	σύστημα	και	όχι	από	το	δρόμο	που	ακολουθήθηκε	για	να	φτάσει	το	σύστημα	

	στην	κατάσταση	αυτή.	

	Στην	πράξη,	μας	ενδιαφέρει	περισσότερο	όχι	η	απόλυτη	τιμή	της	εσωτερικής	ενέργειας	όσο	οι	αυξομειώσεις	της.	

	Στο	σχήμα	προηγούμενο	σχήμα	για	παράδειγμα,	είχαμε	αύξηση	της	εσωτερικής	ενέργειας	του	αερίου.	

Το ότι η θερµότητα που προσδόθηκε στο αέριο αποθηκεύτηκε υπό µορφή εσωτερικής ενέργειας µπορούµε 

 εύκολα να το καταλάβουµε, αν παύσουµε να παρέχουµε θερµότητα και παύσουµε επίσης να εµποδίζουµε 

 τη µετακίνηση του εµβόλου του σχήµατος.  



Τότε το έµβολο µετακινείται άµεσα προς τα δεξιά και παίρνουµε µηχανικό έργο. 

	

Στο σχήµα το έµβολο έχει µετακινηθεί από την αρχική του θέση προς τα πάνω  

και µας έδωσε µηχανικό έργο (W), χωρίς εµείς να του δώσουµε θερµότητα. 

Από πού λοιπόν προήλθε αυτό το έργο; 
Έγινε µε δαπάνη της εσωτερικής ενέργειας του αερίου. 

 Στην περίπτωση αυτή δηλαδή θα έχουµε µείωση της εσωτερικής ενέργειας. 

Συµπέρασµα 
Τα	μόρια	των	αερίων	λόγω	της	κίνησής	τους	έχουν	ενέργεια,	η	οποία	είναι	δυναμική	και	κινητική.	

	Η	ενέργεια	αυτή	οφείλεται	σε	διάφορους	παράγοντες,	όπως	η	ταλάντωση	και	η	μεταφορά	των	μορίων,	

	οι	δυνάμεις	Van	der	Waals	(Βάϊντερ	Βάλς)	που	ασκούνται	μεταξύ	των	μορίων,	

	η	κίνηση	των	ηλεκτρονίων	γύρω	από	τον	πυρήνα	ή	η	ενέργεια	των	συστατικών	του	πυρήνα.	

	Υφίστανται	δηλαδή	ένα	σύνολο	διαφόρων	ενεργειών	που	το	άθροισμά	τους	αποτελεί	την	εσωτερική	ενέργεια	

	των	αερίων. 

Εσωτερική ενέργεια, που οφείλεται στα ίδια µεγέθη, υφίσταται στα υλικά και στη στερεή και στην υγρή 

 κατάστασή τους. 

Γενικά	ονομάζεται	«εσωτερική	ενέργεια	U	σώματος,	το	σύνολο	των	ενεργειών	κάθε	μορφής	



	που	έχουν	τα	άτομα	και	τα	μόρια	του	σώματος»	

Η ονοµασία εσωτερική ενέργεια δόθηκε σε αντιδιαστολή µε τη µηχανική ή εξωτερική ενέργεια  

του σώµατος, που είναι το άθροισµα της δυναµικής ενέργειας από τη θέση και της κινητικής ενέργειας  

από την κίνηση του σώµατος όταν θεωρηθεί σαν ενιαίο σύνολο. 

Στα προβλήµατα θερµότητας, η απόλυτη τιµή της εσωτερικής ενέργειας των σωµάτων δεν έχει έννοια, 

 σηµασία έχουν µόνο οι διαφορές αυτής. Η ενέργεια των περιφερόµενων ηλεκτρονίων και των συστατικών 

 του πυρήνα δε µεταβάλλεται, γι’ αυτό στους υπολογισµούς η ενέργεια αυτή δε λαµβάνεται υπόψη. 

Σύμφωνα	με	τα	παραπάνω,	καθημερινά	γίνεται	πολλές	φορές	σύγχυση	της	έννοιας	εσωτερική	ενέργεια		

με	την	έννοια	θερμότητα.	
Όταν	λέγεται	ότι	ένα	σώμα	περιέχει	θερμότητα,	στην	πραγματικότητα	εννοείται	η	εσωτερική	ενέργεια		

του	σώματος.	Γενικά	ονομάζεται	θερμότητα	η	ενέργεια	που	προσφέρεται	ή	αφαιρείται	από	ένα	σώμα		

εξαιτίας	της	διαφοράς	θερμοκρασίας	και	έχει	έννοια	μόνο	εφόσον	διαρκεί	η	ροή	της	ενέργειας.		

Όταν	παύσει	η	ροή	δεν	έχει	νόημα	η	αναφορά	σε	θερμότητα	που	περιέχεται	στο	σώμα		

αλλά	μόνο	η	προσφερόμενη	ή	αφαιρούμενη	θερμότητα.	

Μονάδες µέτρησης της Εσωτερικής Ενέργειας 
Μονάδα	μέτρησης	της	εσωτερικής	ενέργειας	στο	S.I.	είναι	το	Joule. 

Συνήθως	μας	ενδιαφέρει	περισσότερο	η	εσωτερική	ενέργεια	ανά	μονάδα	μάζας.	

	Το	μέγεθος	αυτό	ονομάζεται	ειδική	εσωτερική	ενέργεια,	συμβολίζεται	με	u	και	μετριέται	(στο	S.I.)	σε	J/kg.	

Άλλες	μονάδες	που	χρησιμοποιούνται	είναι	το	kcal/kg	και	το	BTU/lb.	

 

Εφαρµογές Θερµοδυναµικής 
	

1 Ο ειδικός όγκος είναι µέγεθος αντίστροφο του ειδικού βάρους. Εποµένως ειδικός όγκος 
ενός αερίου είναι ο όγκος (σε m3) που καταλαµβάνει 1 kg αερίου στις συγκεκριµένες 
συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας. 

 

 



 

 

 

 
	


