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 7.3  Δμάηκηζε θαη ζπκπύθλσζε  

Ο βξαζκόο είλαη ν κνλαδηθόο 
ηξόπνο κε ηνλ νπνίν έλα πγξό 
γίλεηαη αέξην; Γύξσ καο 
παξαηεξνύκε θαηλόκελα θαηά ηα 
νπνία ην λεξό κεηαηξέπεηαη ζηγά-
ζηγά ζε αέξην, ζε ζεξκνθξαζία 
κηθξόηεξε από ηε ζεξκνθξαζία 
βξαζκνύ. Σν θαηλόκελν απηό 

νλνκάδνπκε εξάημιζη. Γηα 
παξάδεηγκα, ν βξεγκέλνο δξόκνο 
θαη ηα απισκέλα ξνύρα 
ζηεγλώλνπλ. 

Όηαλ εθπλένπκε κπξνζηά από 
έλα ςπρξό ηδάκη, από ηνπο 
αόξαηνπο πδξαηκνύο ηεο ζεξκήο 
αλάζαο καο ζρεκαηίδνληαη 
ζηαγνλίδηα λεξνύ (εηθόλα 7.18). Σν 
αέξην λεξό κεηαηξέπεηαη ζε πγξό ζε 
ζεξκνθξαζία κηθξόηεξε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο πγξνπνίεζεο. Σν 
θαηλόκελν απηό, πνπ είλαη ην 
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αληίζηξνθν ηεο εμάηκηζεο, ην 

νλνκάδνπκε ζςμπύκνυζη. ηε 
ζπλέρεηα ζα γλσξίζνπκε θαιύηεξα 
ηα δπν απηά θαηλόκελα θαζώο θαη 
ηηο εθαξκνγέο ηνπο. 
 

Εικόνα 7.78. 
Όηαλ νη ζεξκνί 

πδξαηκνί ηεο αλάζαο 
καο ζπλαληνύλ ην 

ςπρξό ηδάκη, 
ζρεκαηίδνληαη 

ζηαγνλίδηα λεξνύ. 
 

Εξάημιζη και μικπόκοζμορ  

Πώρ πποκαλείηαι η εξάημιζη; 

Οξηζκέλα κόξηα, όηαλ βξεζνύλ 
ζηελ επηθάλεηα ηνπ πγξνύ θαη 
θηλνύληαη κε κεγάιε ηαρύηεηα, 
θαηαθέξλνπλ λα ππεξληθήζνπλ ηελ 
ειθηηθή δύλακε ησλ ππόινηπσλ θαη 
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λα δηαθύγνπλ ζην πεξηβάιινλ (γηα 
παξάδεηγκα ζηνλ αέξα) (εηθόλα 
7.19). 

Η εμάηκηζε γίλεηαη μόνο από ηην 
επιθάνεια ηνπ πγξνύ θαη ζε 

οποιαδήποηε θεπμοκπαζία. Αθόκε 
θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα θαη 
ζηηο πνιηθέο πεξηνρέο ην λεξό ησλ 
ιηκλώλ θαη ησλ σθεαλώλ 
εμαηκίδεηαη θαη έηζη δεκηνπξγνύληαη 
ηα ζύλλεθα θαη ζπληεξείηαη ν 
θύθινο ηνπ λεξνύ. Γελ 
αληηιακβαλόκαζηε άκεζα απηή ηε 
δηαδηθαζία γηαηί νη πδξαηκνί, 
δειαδή ην λεξό ζε αέξηα 
θαηάζηαζε, είλαη αόξαηνη. 
 

Εικόνα 7.19. 
Καηά ηελ εμάηκηζε 

νξηζκέλα κόξηα 
δξαπεηεύνπλ από ηελ 
επηθάλεηα ηνπ πγξνύ. 
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Σασύηηηα εξάημιζηρ 

Αλ θαη όια ηα πγξά εμαηκίδνληαη 
ζε νπνηαδήπνηε ζεξκνθξαζία, καο 
ελδηαθέξεη λα κειεηήζνπκε 
επηπιένλ πόζν γξήγνξα 
εμαηκίδνληαη. Θπκεζείηε όηη ην 
κέγεζνο πνπ εθθξάδεη πόζν 
γξήγνξα θηλείηαη έλα ζώκα είλαη ε 
ηαρύηεηα. Αληίζηνηρα, ην κέγεζνο 
πνπ εθθξάδεη πόζν γξήγνξα 
εμαηκίδεηαη έλα πγξό είλαη ε 
ηαρύηεηα ηεο εμάηκηζεο. 

Από πνηνπο παξάγνληεο εμαξηάηαη ε 
ηαρύηεηα εμάηκηζεο: 
Α. Από ηην επιθάνεια ηος ςγπού. 
Πξάγκαηη, όζν κεγαιύηεξε είλαη ε 
επηθάλεηα ελόο πγξνύ, ηόζν πην 
γξήγνξα εμαηκίδεηαη. Γη’ απηό 
απιώλνπκε ηα ξνύρα γηα λα 
ζηεγλώζνπλ. 
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Β. Από ηη θεπμοκπαζία ηος ςγπού. 
Όζν πςειόηεξε είλαη ε 
ζεξκνθξαζία ελόο πγξνύ, ηόζν 
εληνλόηεξα θηλνύληαη ηα κόξηα ηνπ 
θαη ηόζν επθνιόηεξα δηαθεύγνπλ 
από ην πγξό. Η εμάηκηζε ινηπόλ 
γίλεηαη πην γξήγνξα. Γη’ απηό ην 
θαινθαίξη, πνπ ε ζεξκνθξαζία είλαη 
πςειόηεξε, ε ηαρύηεηα εμάηκηζεο 
ηνπ λεξνύ κηαο ιίκλεο είλαη 
κεγαιύηεξε. 

Γ. Από ηην ύπαπξη πεςμάηυν και 
ηην ςγπαζία ηος αέπα. Σα κόξηα 
πνπ δηαθεύγνπλ, δελ 
εγθαηαιείπνπλ νξηζηηθά ην πγξό. 

πρλά, ζπγθξνύνληαη κε άιια 
ίδηα κόξηα θαη επηζηξέθνπλ ζην 
πγξό. Με απηό ηνλ ηξόπν ε εμάηκη-
ζε γίλεηαη πην αξγά. Όηαλ ινηπόλ 
ξεύκα αέξα παξαζύξεη καθξηά από 
ηελ επηθάλεηα ηα κόξηα ηνπ πγξνύ 
πνπ δηαθεύγνπλ, ε εμάηκηζε γίλεηαη 
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πην γξήγνξα. Γη’ απηό, όηαλ θπζά 
άλεκνο, ηα ξνύρα ζηεγλώλνπλ 
γξεγνξόηεξα. Γηα ηνλ ίδην ιόγν, ε 
ηαρύηεηα εμάηκηζεο είλαη κηθξόηεξε, 
όηαλ ζηνλ αέξα ππάξρεη κεγάιε 
πνζόηεηα πδξαηκώλ (κεγάιε 
πγξαζία), δειαδή ηόηε ε εμάηκηζε 
γίλεηαη πην αξγά. 

Γ. Από ηο είδορ ηος ςγπού. ε 
θάπνηα πγξά, όπσο ην νηλόπλεπκα, 
ε βελδίλε θαη ν αηζέξαο, νη δπλάκεηο 
κεηαμύ ησλ κνξίσλ είλαη αζζελείο. 
Έηζη, ηα κόξηα ηνπο εύθνια 
δηαθεύγνπλ από ηελ επηθάλεηα ηνπ 
πγξνύ. Σέηνηα πγξά πνπ 
εμαηκίδνληαη γξήγνξα νλνκάδνληαη 
πηεηηθά. 
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Αθόληζε ην κπαιό ζνπ 
 

Εικόνα 7.20. 
Ακέζσο κεηά από έλα 
δεζηό κπάλην, ν 
αηκνζθαηξηθόο αέξαο 
πάλσ από ην ινπηήξα  
πεξηέρεη πνιύ πεξηζζόηεξνπο 
πδξαηκνύο απ’ ό,ηη ν αέξαο ζηνλ 
ππόινηπν ρώξν ηνπ δσκαηίνπ. 
Λακβάλνληαο ππόςε ηελ παξαπάλσ 
πξόηαζε, κπνξείο λα εμεγήζεηο γηαηί 
θξπώλεηο, όηαλ κεηά ην κπάλην 
απνκαθξύλεζαη από ην ρώξν ηνπ 
ινπηήξα; 
 
 Γξαζηεξηόηεηα  

► Σύιημε γύξσ από ην δνρείν 
πδξαξγύξνπ ελόο ζεξκνκέηξνπ ιίγν 
βακβάθη. 
► Βξέμε ην βακβάθη κε ην 
νηλόπλεπκα. 
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► Παξαηήξεζε ηελ έλδεημε ηνπ 
ζεξκνκέηξνπ. 
► Πώο εμεγείο ηελ παξαηήξεζή 
ζνπ; 
 

Εξάημιζη, θεπμόηηηα και 
μικπόκοζμορ 

Δπεηδή θαηά ηελ εμάηκηζε 
δηαθεύγνπλ κόξηα ηα νπνία έρνπλ 
κεγαιύηεξε θηλεηηθή ελέξγεηα από 
ηα ππόινηπα, ε ζεξκνθξαζία ηνπ 
πγξνύ ειαηηώλεηαη. Η εμάηκηζε είλαη 

κηα διαδικαζία τύξηρ. Πξνθεηκέλνπ 
λα δηαηεξεζεί ζηαζεξή ε 
ζεξκνθξαζία ηνπ πγξνύ πνπ 
απνκέλεη, ζα πξέπεη ζεξκόηεηα λα 
κεηαθεξζεί από ην πεξηβάιινλ ζ’ 
απηό, όπσο ζπκβαίλεη θαη ζην 
βξαζκό. Μάιηζηα ε ζεξκόηεηα πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ εμάηκηζε είλαη 
κεγαιύηεξε από ηελ αληίζηνηρε 
ζεξκόηεηα βξαζκνύ. Γηα ηελ 

14 / 150 



εμάηκηζε ηνπ λεξνύ από ηα ξνύρα, 
ηηο ιίκλεο ή ηνπο σθεαλνύο, ε 
απαηηνύκελε ζεξκόηεηα πξνέξρεηαη 
από ηνλ ήιην. 

Όηαλ ξίμνπκε ιίγν νηλόπλεπκα 
ζην ρέξη καο, αηζζαλόκαζηε ςύρνο. 
Πώο εξκελεύεηαη απηό ην 
θαηλόκελν; Καζώο ην νηλόπλεπκα 
εμαηκίδεηαη, ε ζεξκνθξαζία ηνπ 
ειαηηώλεηαη θαη από ην ρέξη καο 
κεηαθέξεηαη ζεξκόηεηα ζην 
ςπρξόηεξν νηλόπλεπκα (εηθόλα 
7.21). 
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Εικόνα 7.21. 
Όηαλ ππάξρεη 

πιεόλαζκα ζεξκηθήο  
ελέξγεηαο ζηνλ αλζξώπηλν 
νξγαληζκό, ε ζεξκνθξαζία ηνπ 
ξπζκίδεηαη κε ηελ εμάηκηζε ηνπ 
ηδξώηα. ηνλ μεξό αέξα ηεο εξήκνπ 
έλαο άλζξσπνο κπνξεί λα εξγαζηεί 
αθόκα θαη όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ 

αέξα πξνζεγγίδεη ηνπο 50 
ν
C. Όηαλ 

ν αέξαο είλαη μεξόο, ν ηδξώηαο 
εμαηκίδεηαη πνιύ γξήγνξα. 

ςμπύκνυζη 

Όηαλ ην λεξό βξάδεη, 
παξαηεξνύκε ζπλήζσο έλα «ιεπθό 
ζύλλεθν» πνπ δεκηνπξγείηαη από 
κηθξνζθνπηθά ζηαγνλίδηα λεξνύ. Σα 
ζηαγνλίδηα ηνπ λεξνύ ζρεκαηί-
δνληαη, όηαλ νη αόξαηνη πδξαηκνί 
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πνπ παξάγνληαη θαηά ην βξαζκό, 
ςύρνληαη από ηνλ αέξα. Σόηε, ιέκε 

όηη ν αηκόο ζςμπςκνώνεηαι (εηθόλα 
7.22). Με ζπκπύθλσζε ησλ 
πδξαηκώλ ηεο αηκόζθαηξαο ζρεκα-
ηίδνληαη ε νκίριε θαη ηα ζύλλεθα. 

Δλώ θαηά ηελ εμάηκηζε 
ζεξκόηεηα κεηαθέξεηαη από ην 
πεξηβάιινλ ζην πγξό, θαηά ηε 
ζπκπύθλσζε ζεξκόηεηα 
κεηαθέξεηαη από ηνπο αηκνύο ζην 
πεξηβάιινλ. Γη’ απηό θαη είλαη 
πάληα ιίγν πην πςειή ε 
ζεξκνθξαζία όηαλ βξέρεη ή ρηνλίδεη 
παξά όηαλ δε ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην. 
 

Εικόνα 7.22. 
Σν «ιεπθό ζύλλεθν» 

πάλσ από ηνπο 
πύξγνπο ςύμεο ελόο  

ζεξκνειεθηξηθνύ ζηαζκνύ νθείιεηαη 
ζηε ζπκπύθλσζε κέξνπο ηνπ αηκνύ. 
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Ηιεθηξηθό  ςπγείν 

ην εζσηεξηθό ηνπ ειεθηξηθνύ 
ςπγείνπ ε ζεξκνθξαζία δηαηεξείηαη 
ζηαζεξή θνληά ζην κεδέλ. Η 
ιεηηνπξγία ηνπ ςπγείνπ βαζίδεηαη 
ζηε δηαδηθαζία ηεο εμάηκηζεο θαη 
ζπκπύθλσζεο ελόο θαηάιιεινπ 

ςπθηηθνύ πγξνύ  1  . Όηαλ ην 

ςπγείν ιεηηνπξγεί, ζεξκόηεηα 
κεηαθέξεηαη από ην εζσηεξηθό ηνπ 
ζην ζπκππθλσηή θη από απηόλ ζην 
πεξηβάιινλ (ζπλήζσο ζην ρώξν 
ηεο θνπδίλαο). 

 1   Πώο νλνκάδνληαη ηα θπξηόηεξα 

ςπθηηθά πγξά;  
 Γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη 
επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ από 
ηελ θαθή ιεηηνπξγία ησλ ςπθηηθώλ 
κεραλεκάησλ, πνπ έρεη σο  

Φπζηθή θαη Σερλνινγία, 
Πεξηβάιινλ θαη Υεκεία 
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απνηέιεζκα ηελ απειεπζέξσζε 
ζηελ αηκόζθαηξα ησλ ςπθηηθώλ 
πγξώλ; 
 
 
 
 
 
Η θπθινθνξία ηνπ πγξνύ ζηνπο 
ζσιήλεο ηνπ εμαηκηζηή θαη ηνπ 
ζπκππθλσηή γίλεηαη κε ηε βνήζεηα 
ηνπ ζπκπηεζηή (θνκπξεζέξ) πνπ 
ιεηηνπξγεί κε ειεθηξηθό θηλεηήξα. Η 
ςύμε ζην ρώξν ηεο θαηάςπμεο 
δεκηνπξγείηαη κε ηελ εμάηκηζε ηνπ 
ςπθηηθνύ πγξνύ ζηνπο ζσιήλεο ηνπ 
εμαηκηζηή. ηε ζπλέρεηα, ην ςπθηηθό 
αέξην επηζηξέθεη θαη πγξνπνηείηαη 
ζην ζπκππθλσηή (ε εμσηεξηθή 
ιεπηή ζσιήλσζε πνπ ππάξρεη ζην 
πίζσ κέξνο ηνπ ςπγείνπ). 

 

εμαηκηζηήο 

ζπκππθλσηήο 

ζεξκόηεηα 

ζπκπηεζηήο 
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Η παξαπάλσ δηαδηθαζία 
επαλαιακβάλεηαη θπθιηθά. Με ηε 
βνήζεηα ελόο ζεξκνζηάηε πνπ 
ζηακαηά ή ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηνλ 
ειεθηξνθηλεηήξα, ε ζεξκνθξαζία 
ζηελ θαηάςπμε θαη ζηνπο 
δηάθνξνπο ρώξνπο ηνπ ζαιάκνπ 
ηνπ ςπγείνπ δηαηεξείηαη ζρεδόλ 
ζηαζεξή ζηα επηζπκεηά όξηα. Σν 
πξώην ειεθηξηθό ςπγείν νηθηαθήο 
ρξήζεο θαηαζθεπάζηεθε από ηελ 
εηαηξεία Κειβηλέηηνξ (Kelvinator) ην 
1925. 
 
 
 
 
 

πζθεπή θιηκαηηζκνύ 

Η ζπζθεπή θιηκαηηζκνύ ιεηηνπξγεί 
πεξίπνπ όπσο θαη ην ειεθηξηθό 
ςπγείν. Ο εμαηκηζηήο βξίζθεηαη ζην  

εμαηκηζηήο 

ζεξκόηεηα  

ζπκππθλσηήο 

ζπκπηεζηήο 
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εζσηεξηθό ηνπ δσκαηίνπ θαη ν 
ζπκππθλσηήο έμσ απ’ απηόλ. Ο 
αέξαο θπθινθνξεί κεηαμύ ηνπο κε 
ηε βνήζεηα αλεκηζηήξα. Όηαλ 
αληηζηξαθνύλ νη ζέζεηο εμαηκηζηή 
θαη ζπκπηεζηή, ε ζπζθεπή 
ζεξκαίλεη. 
 

 Επυηήζειρ                επυηήζειρ 
 

► Υξεζηκνπνίεζε θαη εθάξκνζε ηηο 
έλλνηεο πνπ έκαζεο: 

1. πκπιήξσζε ηηο ιέμεηο πνπ 
ιείπνπλ από ην παξαθάησ θείκελν 
έηζη ώζηε νη πξνηάζεηο πνπ ζα 
πξνθύςνπλ λα είλαη επηζηεκνληθά 
νξζέο: 

α. Η κεηαηξνπή ελόο ζηεξενύ ζε 
πγξό νλνκάδεηαη ……………………… 
ελώ ε κεηαηξνπή ηνπ πγξνύ ζε 
ζηεξεό ………………………… Καηά 
ηε δηάξθεηα ηεο ηήμεο ή ηεο πήμεο 
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ηνπ λεξνύ, ε …………………………… 
δηαηεξείηαη ζηαζεξή. Η ……………… 
πνπ κεηαθέξεηαη ζ’ έλα ζηεξεό 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηήμεο νλνκάδε-
ηαη ……………………………… ηήμεο. 

β. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ βξαζκνύ 
ζπλππάξρνπλ ε ………………………. 
θαη ε …………………… θαηάζηαζε. 
ε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ βξαζκνύ ε 
…………………………… δηαηεξείηαη 
ζηαζεξή. Κάζε θαζαξό ζώκα έρεη ηε 
δηθή ηνπ ζεξκνθξαζία ……………… 
Η ………………… πνπ κεηαθέξεηαη 
θαηά ην βξαζκό νλνκάδεηαη ……… 
……………………………… βξαζκνύ. 

γ. Σν θαηλόκελν θαηά ην νπνίν έλα 
ζηεξεό κεηαηξέπεηαη απεπζείαο ζε 
αέξην ιέγεηαη ………………………… 

δ. Καηά ηηο αιιαγέο θαηάζηαζεο, ε 
………………………… ελέξγεηα 
δηαηεξείηαη ζηαζεξή. Αιιάδεη όκσο 
ε ……………………… ελέξγεηα ησλ 
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κνξίσλ θαη επνκέλσο ε …………… 
……………… ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο. 

ε. Δμάηκηζε νλνκάδεηαη ην θαηλόκε-
λν θαηά ην νπνίν έλα ……………… 
κεηαηξέπεηαη ζε ……………… ζε 
ζεξκνθξαζία ……………………… 
από ηε ζεξκνθξαζία βξαζκνύ. Σν 
θαηλόκελν πνπ είλαη αληίζηξνθν 
ηεο εμάηκηζεο νλνκάδεηαη 
……………………… 

2. Να ραξαθηεξίζεηο κε  ηηο 
πξνηάζεηο ην πεξηερόκελν ησλ 
νπνίσλ είλαη επηζηεκνληθά νξζό 
θαη κε Λ απηέο ησλ νπνίσλ είλαη 
επηζηεκνληθά ιαλζαζκέλν. 

Καζώο ηα παγάθηα ιηώλνπλ ζηελ 
πνξηνθαιάδα κνπ: 

α. Μεηαθέξεηαη ζεξκόηεηα από ηα 
παγάθηα ζηελ πνξηνθαιάδα. 
β. Μεηαθέξεηαη ζεξκόηεηα από ηελ 
πνξηνθαιάδα ζηα παγάθηα. 

23 / 152 



γ. Μεηαθέξεηαη ζεξκόηεηα από ηνλ 
αέξα ζηα παγάθηα θαη ηελ 
πνξηνθαιάδα. 
δ. Η ζεξκνθξαζία ηεο 
πνξηνθαιάδαο ειαηηώλεηαη. 

3. Γηάιεμε ηε ζσζηή ή ηηο ζσζηέο 
από ηηο απαληήζεηο πνπ 
πξνηείλνληαη. 

Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βξαζκνύ 
κηαο πνζόηεηαο λεξνύ απμήζνπκε 
ην ξπζκό κε ηνλ νπνίν 
πξνζθέξνπκε ζεξκόηεηα, ε 
ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ: (α) ζα 
απμεζεί, (β) ζα κεησζεί, (γ) ζα 
παξακείλεη ίδηα. 

► Δθάξκνζε ηηο γλώζεηο ζνπ θαη 
γξάςε ηεθκεξησκέλεο απαληήζεηο 
ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ: 

1. Μπνξείο λα εμεγήζεηο γηαηί: 

α. Σν ρεηκώλα ζηνπο ρηνληζκέλνπο 
δξόκνπο ζθνξπίδνπκε αιάηη; 
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β. Σν λεξό ηεο ζάιαζζαο παγώλεη 
ζε ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία από 
ην λεξό ηεο ιίκλεο;  

γ. Οη Κηλέδνη ζεξβίξνπλ ην θαπηό 
ηζάη ζε πηαηάθη θαη όρη ζε θιηηδάλη 
ώζηε λα θξπώλεη πην γξήγνξα;  

δ. Πώο κπνξείο λα βξεηο ηελ 
θαηεύζπλζε από ηελ νπνία θπζά  
ν άλεκνο πγξαίλνληαο ην δάθηπιν 
ζνπ;  

ε. Όηαλ θπζάκε ηελ θαπηή ζνύπα, 
απηή θξπώλεη ζπληνκόηεξα; 

ζη. Σν θαινθαίξη ζηηο 
παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο ππάξρεη 
πεξηζζόηεξε πγξαζία ζηελ 
αηκόζθαηξα απ’ ό,ηη ην ρεηκώλα; 

δ. Σν ρεηκώλα ηα ηδάκηα ησλ 
παξαζύξσλ ηνπ απηνθηλήηνπ 
ζνιώλνπλ(πγξαίλνληαη) από ηελ 
εζσηεξηθή ηνπο πιεπξά; 
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2. Μπνξείο λα εμεγήζεηο ηη αθξηβώο 
πεηπραίλνπκε ζην καγείξεκα ησλ 
θαγεηώλ κε ηε ρξήζε ηεο ρύηξαο 
ηαρύηεηαο θαη κε πνηα δηαδηθαζία; 
Αλ είρεο λα επηιέμεηο ηε ρξήζε 
ρύηξαο ηαρύηεηαο ζηελ θνξπθή 
ελόο πνιύ ςεινύ βνπλνύ ή ζ’ έλα 
παξαζαιάζζην κέξνο, ζε πνην από 
ηα δπν ζα επέιεγεο λα ηε 
ρξεζηκνπνηήζεηο; Γηθαηνιόγεζε 
ηελ επηινγή ζνπ. 

3. Γηα πνην ιόγν θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ ρεηκώλα πξνζζέηνπκε ζην λεξό 
ηνπ ςπγείνπ ηνπ απηνθηλήηνπ έλα 
πγξό πνπ νλνκάδεηαη αληηπεθηηθό; 
Αηηηνιόγεζε ηελ άπνςε ζνπ. 

4. Όηαλ ην πγξό λεξό κεηαηξέπεηαη 
ζε πάγν, ν όγθνο ηνπ κεηαβάιιεηαη. 
Δξκήλεπζε ηε κεηαβνιή απηή κε 
βάζε ην κηθξόθνζκν. Μπνξείο 
ηώξα λα εμεγήζεηο γηαηί όηαλ ν 
πάγνο έρεη ζεξκνθξαζία θνληά ζην 
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ζεκείν ηήμεο ηνπ επηπιέεη ζε λεξό 
παξαπιήζηαο ζεξκνθξαζίαο; 

5. Σηο θξύεο λύρηεο ηνπ ρεηκώλα 
νξηζκέλνη πνξηνθαινπαξαγσγνί 
ξαληίδνπλ κε λεξό ηηο πνξηνθαιηέο 
γηα λα κελ παγώζνπλ. Ννκίδεηο όηη 
απηή ε αληίιεςε βαζίδεηαη ζε 
θάπνην θπζηθό θαηλόκελν; Αλ λαη, 
εμήγεζε. 

6. Η κάδα ελόο ζώκαηνο 
κεηαβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
αιιαγήο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ; 
Πεξίγξαςε έλα πείξακα γηα λα 
ππνζηεξίμεηο ηελ άπνςε ζνπ. 

7. Αλάθεξε ηηο ζπλζήθεο θάησ από 
ηηο νπνίεο ηα βξεγκέλα ξνύρα 
ζηεγλώλνπλ πην γξήγνξα. ύλδεζε 
θάζε κηα από ηηο παξαπάλσ 
ζπλζήθεο κε ηνλ αληίζηνηρν 
παξάγνληα από ηνλ νπνίν 
εμαξηάηαη ε ηαρύηεηα εμάηκηζεο. 
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8. ε θάπνηεο βόξεηεο ρώξεο, ζηα 
ζπζηήκαηα θεληξηθήο ζέξκαλζεο 
αληί ζεξκνύ λεξνύ θπθινθνξνύλ νη 
πδξαηκνί από λεξό πνπ βξάδεη. Οη 
πδξαηκνί απηνί ζπκππθλώλνληαη 
ζηα ζώκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηνπο 
ζεξκαηλόκελνπο ρώξνπο. Δμήγεζε 
γηαηί κε ηνλ ηξόπν απηό κεηαθέ-
ξεηαη κεγαιύηεξν πνζό ζεξκόηεηαο 
ζηνπο ζεξκαηλόκελνπο ρώξνπο. 

9. Όηαλ θηηάρλνπκε κηα 
ρηνλόκπαια, πηέδνπκε ην ρηόλη κε ηα 
ρέξηα καο, νπόηε πξνθαιείηαη 
κεξηθή ηήμε ησλ θξπζηάιισλ ηνπ. 
ηακαηώληαο λα πηέδνπκε, ην ρηόλη 
μαλαπήδεη. Σν θαηλόκελν ηεο ηήμεο 
ππό πίεζε θαη ηεο εθ λένπ πήμεο, 
όηαλ ζηακαηήζεη ε πίεζε, 
νλνκάδεηαη αλάπεμε. Μπνξείο λα 
ην εξκελεύζεηο; 

10. Μηα δεζηή θαινθαηξηλή κέξα, ν 
άββαο επηζθέπηεηαη κε ηε κεηέξα 
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ηνπ ην θηήκα ηνπ παππνύ ηνπ. 
Βιέπεη ηηο θαξπνπδηέο θάησ από ην 
δεζηό ήιην θαη επηζπκεί λα γεπηεί 
έλα δξνζεξό θαξπνύδη. Ο παππνύο 
αληηιακβάλεηαη ηελ επηζπκία ηνπ 
θαη ηνπ επηηξέπεη λα θόςεη έλα. Η 
κεηέξα ζπκβνπιεύεη ηνλ άββα λα 
βάιεη ην θαξπνύδη ζ' έλαλ θνπβά κε 
δξνζεξό λεξό γηα λα θξπώζεη. Ο 
παππνύο όκσο έρεη αληίζεηε 
γλώκε. Ιζρπξίδεηαη όηη είλαη 
πξνηηκόηεξν λα ην ηπιίμεη κε κηα 
βξεγκέλε πεηζέηα θαη ην αθήζεη γηα 
ιίγν θάησ από ηνλ θαπηό ήιην. 
Πνηνο από ηνπο δύν έρεη δίθην; 
Μπνξείο λα εμεγήζεηο γηαηί; 

11. Πεξίγξαςε ηε δηαδηθαζία κε ηελ 
νπνία ην αλζξώπηλν ζώκα δηαηεξεί 

ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία ησλ 37 
ν
C 

πεξίπνπ αθόκε θαη όηαλ ε 
ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

μεπεξλά ηνπο 40 
ν
C. 
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12. Σν ππεξσθεάλην Σηηαληθόο 
πξνζέθξνπζε ζ’ έλα παγόβνπλν 
πνπ πεξηβάιινληαλ από νκίριε, 
όπσο ζπκβαίλεη πνιύ ζπρλά. 
Πεξίγξαςε πώο ζρεκαηίδεηαη 
νκίριε πάλσ από έλα παγόβνπλν. 

13. Πνιιέο θνξέο ζηε δηάξθεηα ηνπ 
θαινθαηξηνύ θαη όηαλ νη κνλάδεο 
θιηκαηηζκνύ βξίζθνληαη ζε 
ιεηηνπξγία, βιέπνπκε ζην 
εμσηεξηθό ηνπο κέξνο λα ζηάδεη 
λεξό. Πνηα είλαη ε πξνέιεπζε ηνπ 
λεξνύ πνπ ζηάδεη, αλ γλσξίδνπκε 
όηη ζην εζσηεξηθό απηώλ ησλ 
κνλάδσλ δελ θπθινθνξεί λεξό; 

14. ηνλ έλα δίζθν δπγνύ 
ηνπνζεηνύκε αλνηρηό δνρείν κε 
νηλόπλεπκα θαη ηνλ ηζνξξνπνύκε 
κε ζηαζκά. Μεηά από ιίγν ν δπγόο 
δελ ηζνξξνπεί πιένλ. Πξόβιεςε 
πξνο πνην κέξνο έρεη γείξεη ε 
δπγαξηά. Μπνξείο λα εμεγήζεηο 

30 / 153 



γηαηί ζπκβαίλεη απηό; Με πνην 
ηξόπν ζα κπνξνύζακε λα 
επηηαρύλνπκε ην θαηλόκελν ρσξίο 
λα αγγίμνπκε ην δπγό; 
 

 Αζκήζειρ                   αζκήζειρ 
 

1. Ο πίλαθαο ζηελ επόκελε ζειίδα 
δείρλεη ηε κεηαβνιή ηεο 
ζεξκνθξαζίαο ελόο πγξνύ ζώκαηνο 
ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν 

α. Να ζρεδηάζεηο ηε γξαθηθή 
παξάζηαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο σο 
πξνο ην ρξόλν. 

β. ε πνηα ζεξκνθξαζία αιιάδεη ε 
θαηάζηαζε ηνπ ζώκαηνο; Γηα πνηνπ 
είδνπο κεηαβνιή πξόθεηηαη; 
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Υξόλνο ζε min 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

83 70 60 53 53 53 53 48 43 

Θεξκνθξαζία ζε 
ν
C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ηελ εηθόλα έρνπκε ζρεδηάζεη ηε 
γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο κηαο πνζόηεηαο 
λεξνύ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζέξκαλζεο 
ηεο. Η ζέξκαλζε γίλεηαη κε ζηαζεξό 
ξπζκό, δειαδή ε πνζόηεηα ηεο 
ζεξκόηεηαο πνπ πξνζθέξνπκε ζε 
θάζε ιεπηό, είλαη ζηαζεξή. 
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ζ (0 
ν
C) 

0 ρξόλνο (min) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
α. ε πνηα ρξνληθά δηαζηήκαηα ην 
λεξό βξίζθεηαη ζε ζηεξεή, πγξή θαη 
ζε αέξηα θαηάζηαζε; 
β. ε πνηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 
ζπλππάξρνπλ: ζηεξεό θαη πγξό, 
πγξό θαη αέξην;  
γ. Πόζν ρξόλν δηήξθεζε ε ηήμε ηνπ 
πάγνπ θαη πόζν ν βξαζκόο ηνπ 
λεξνύ; 
δ. Υξεζηκνπνηώληαο ηα δεδνκέλα 
ηνπ πίλαθα 7.1, αηηηνιόγεζε γηαηί ηα 
δύν παξαπάλσ ρξνληθά 
δηαζηήκαηα δελ είλαη ίζα. 
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ζ (0 
ν
C) 

120 

80 

40 

0 

-40 
4    8    12   16   20  

ρξόλνο (min) 



 

3. Με ηε βνήζεηα ηεο εηθόλαο 7.9 (ηα 
ζθαινπάηηα ησλ κεηαβνιώλ 
θαηάζηαζεο), θαηάηαμε θαηά ζεηξά 
κεγέζνπο ηηο πνζόηεηεο ζεξκόηεηαο 
πνπ απαηηνύληαη: (α) γηα ηελ 
αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 1 kg 

πγξνύ λεξνύ από 0 
ν
C ζε 100 

ν
C (β) 

γηα ηε κεηαηξνπή 1 kg πάγνπ 0 
ν
C 

ζε λεξό ηεο ίδηαο ζεξκνθξαζίαο (γ) 
γηα ην βξαζκό 1 kg λεξνύ 

ζεξκνθξαζίαο 100 
ν
C. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 Η ζεξκόηεηα κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη αιιαγή ηεο 
θαηάζηαζεο ησλ ζσκάησλ. 

 Σήμε νλνκάδεηαη ε κεηαηξνπή 
ελόο ζηεξενύ ζε πγξό, ελώ ε 
κεηαηξνπή ελόο πγξνύ ζε ζηεξεό 
νλνκάδεηαη πήμε. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηήμεο ή ηεο 
πήμεο, ε ζεξκνθξαζία παξακέλεη 
ζηαζεξή αλ θαη ην ζώκα 
αληαιιάζζεη ζεξκόηεηα κε ην 
πεξηβάιινλ, ελώ ζπλππάξρνπλ 
ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία νη δπν 
θαηαζηάζεηο (ζηεξεή θαη πγξή). 

 Βξαζκόο νλνκάδεηαη ε 
παξαγσγή αηκώλ από όιε ηε κάδα 
ηνπ πγξνύ, ελώ πγξνπνίεζε είλαη ε 
κεηαηξνπή ηνπ αηκνύ ζε πγξό ίδηα 
ζεξκνθξαζίαο. 
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 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ βξαζκνύ, 
ζπλππάξρνπλ ζηελ ίδηα 
ζεξκνθξαζία νη δπν θαηαζηάζεηο 
(πγξή θαη αέξηα) θαη ε ζεξκνθξαζία 
παξακέλεη ζηαζεξή αλ θαη 
αληαιιάζζεηαη ζεξκόηεηα κε ην 
πεξηβάιινλ. 

 Γηα θάζε πιηθό ζεξκνθξαζίεο 
ηήμεο-πήμεο θαη βξαζκνύ-
πγξνπνίεζεο αληίζηνηρα 
ζπκπίπηνπλ. Κάησ από ηηο ίδηεο 
ζπλζήθεο νη ζεξκνθξαζίεο απηέο 
είλαη ζηαζεξέο γηα θάζε πιηθό. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αιιαγώλ 
θαηάζηαζεο, ε κεηαθεξόκελε 
ζεξκόηεηα από ή πξνο ην ζώκα δελ 
πξνθαιεί κεηαβνιή ηεο 
ζεξκνθξαζίαο. Η ζεξκηθή ελέξγεηα 
ηνπ ζώκαηνο δηαηεξείηαη ζηαζεξή. 
Η ζεξκόηεηα πξνθαιεί κεηαβνιή 
ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ησλ  
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δνκηθώλ ιίζσλ ηνπ ζώκαηνο θαη 
επνκέλσο αύμεζε ή κείσζε ηεο 
εζσηεξηθήο ηνπ ελέξγεηαο. 

 Δμάρλσζε είλαη ε απεπζείαο 
κεηάβαζε ελόο ζώκαηνο από ηε 
ζηεξεά ζηελ αέξηα θαηάζηαζε. 

 Δμάηκηζε νλνκάδνπκε ηε 
δηαδηθαζία παξαγσγήο αηκώλ από 
ηελ επηθάλεηα ηνπ πγξνύ ζε 
νπνηαδήπνηε ζεξκνθξαζία. 
πκπύθλσζε είλαη ν ζρεκαηηζκόο 
ζηαγνληδίσλ πγξνύ από ηνπο 
αηκνύο ζε νπνηαδήπνηε 
ζεξκνθξαζία. 
 

ΒΑΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Σήμε – πήμε 

Θεξκόηεηα ηήμεο - βξαζκνύ 

Βξαζκόο - πγξνπνίεζε  

Δμάηκηζε - πκπύθλσζε 

Θεξκνθξαζία ηήμεο – βξαζκνύ 
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Σν έηνο 2002 κηα απνζηνιή ηεο 
κε θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο 
GREENPEACE ζηα αξθηηθά λεζηά 
Svalbard ηεο πεξηνρήο Kongfjorden 
ηεο Ννξβεγίαο απνηύπσζε κε ην 
θσηνγξαθηθό θαθό ηνλ παγεηώλα 
blomstradbreen, ν νπνίνο είρε 
απνηππσζεί θαη ην 1922. 

Η θσηνγξαθηθή καξηπξία είλαη 
αδηακθηζβήηεηε. Γελ είλαη κόλνλ ν 
ρξόλνο πνπ ρσξίδεη ηηο δπν εηθόλεο. 
Δίλαη ε κείσζε ηνπ όγθνπ ησλ 
παγεηώλσλ ζηα ηειεπηαία 80 
ρξόληα. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ην 
θαηλόκελν απηό δε ζπκβαίλεη κόλν 
ζε απηή ηελ πεξηνρή, αιιά 
παξαηεξείηαη ζε νιόθιεξν ηνλ 
πιαλήηε. Σα ηειεπηαία επηά ρξόληα 
νη παγεηώλεο ηεο Παηαγσλίαο ζηε  
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Νόηην Ακεξηθή έρνπλ ράζεη 42 
θπβηθά ρηιηόκεηξα όγθνπ. Σν 
ςειόηεξν βνπλό ηεο Αθξηθήο, ην 
όξνο Κηιηκάληδαξν ύςνπο 5.895 m 
από ην 1912 έσο ζήκεξα έρεη ράζεη 
ην 80% ησλ πάγσλ ηνπ θαη κέρξη ην 
έηνο 2020 πξνβιέπεηαη λα ιηώζεη 
θαη ν παγεηώλαο ειηθίαο 11.700 
εηώλ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή 
ηνπ. 

Σν ιηώζηκν ησλ πάγσλ ζεκαίλεη 
ζπλαγεξκό: Η ζεξκνθξαζία ηα γεο 
θαίλεηαη λα απμάλεη. Δίλαη ππεύζπλν 
γηα απηό ην θαηλόκελν ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ; 
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ην θεθάιαην απηό: 

Θα γλσξίζεηο ηνπο ηξόπνπο κε 
ηνπο νπνίνπο δηαδίδεηαη ε 
ζεξκόηεηα θαη ζα πξνζπαζήζεηο λα 
ηνπο εξκελεύζεηο κηθξνζθνπηθά, ζα 
εμνηθεησζείο κε ηηο έλλνηεο ζεξκηθή 
αγσγηκόηεηα, αγσγνί θαη κνλσηέο, 
αθηηλνβνιία, ζα κάζεηο πόηε έλα 
ζώκα απνξξνθά ή εθπέκπεη 
ζεξκόηεηα θαη από πνηνπο 
παξάγνληεο εμαξηάηαη ε πνζόηεηα 
ηεο εθπεκπόκελεο ζεξκόηεηαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 
 ΓΙΑΓΟΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ 
 

ΠΧ ΓΙΑΓΙΓΔΣΑΙ Η ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ 
 

Η ζεξκόηεηα δηαδίδεηαη πάληνηε 
από πεξηνρέο πςειόηεξεο πξνο 
πεξηνρέο ρακειόηεξεο 
ζεξκνθξαζίαο. πρλά αθνύο ηελ 
έθθξαζε «θιείζε ην παξάζπξν γηα 
λα κελ κπαίλεη θξύν». σζηόηεξα 
ζα έπξεπε λα ιέκε, γηα λα 
εκπνδηζηεί ε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο 
από ην ζεξκόηεξν εζσηεξηθό ηνπ 
ζπηηηνύ πξνο ην ςπρξόηεξν 
πεξηβάιινλ. Μέζα ζ’ έλα δεζηό 
ζπίηη δελ κπαίλεη «θξύν». Σν εζσ-
ηεξηθό ηνπ ζπηηηνύ θξπώλεη, επεηδή 
έλα κέξνο από ηε ζεξκηθή ελέξγεηα 
πνπ πεξηέρεη δηαθεύγεη πξνο ην 
πεξηβάιινλ. Η ζεξκηθή κόλσζε ησλ 
ζπηηηώλ εκπνδίδεη ηε δηάδνζε ηεο 
ζεξκόηεηαο θαη όρη ηελ είζνδν 
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ηνπ ςύρνπο-θξύνπ. Η ςπρξόηεηα 
δελ ππάξρεη σο θπζηθή έλλνηα. 

Η ρύηξα ζηελ νπνία ε κεηέξα 
ζνπ καγεηξεύεη ηε ζνύπα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλε από αινπκίλην, 
γηα λα δηαδίδεηαη γξεγνξόηεξα ε 
ζεξκόηεηα από ηελ εζηία ζ’ απηήλ. 
Οη ιαβέο, όκσο, ηεο ρύηξαο είλαη 
πιαζηηθέο, γηα λα κελ θαίγνληαη ηα 
ρέξηα καο όηαλ ηελ πηάλνπκε. 

Όηαλ πξόθεηηαη λα θαο ηε δεζηή 
ζνύπα, ηε θπζάο γηα λα κεηαθεξζεί 
πην γξήγνξα ζεξκόηεηα πξνο ην 
πεξηβάιινλ θαη λα θξπώζεη. 

Σν θαινθαίξη, όηαλ βξίζθεζαη 
θάησ από ηνλ ήιην θαη όρη ζε 
ζθηεξό κέξνο, δεζηαίλεζαη, γηαηί 
ζεξκόηεηα δηαδίδεηαη από ηνλ ήιην 
ζην ζώκα ζνπ. 

Η ζεξκόηεηα δηαδίδεηαη κε ηξεηο 
ηξόπνπο: κε αγσγή, κε κεηαθνξά 
θαη κε αθηηλνβνιία (εηθόλα 8.1). 
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Εικόνα 8.1. 
Η ζεξκόηεηα 

δηαδίδεηαη κε: (α) 
αγσγή  

(β) κεηαθνξά,  
(γ) αθηηλνβνιία. 

 

Εικόνα 8.2. 
Θεπμικοί αγυγοί 

και μονυηέρ 
Από ηε θιόγα ηνπ 

αεξίνπ κεηαθέξεηαη  
ζεξκόηεηα πξνο ην άθξν Β ηεο 

βειόλαο πνιύ γξήγνξα, ελώ πξνο ην 
άθξν Γ ηνπ θεξηνύ πνιύ αξγά. 

 

Γξαζηεξηόηεηα  

► ε κηα κεηαιιηθή βειόλα ζηάμε 
ηξεηο ζηαγόλεο ιησκέλν θεξί. 
► Κξάηεζε ηε κηα άθξε ηεο 
βειόλαο πάλσ από ηε θιόγα ελόο 
θεξηνύ. 

(α) (β) 

(γ) 

Β 
Α 

Γ 

Γ 
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► Ση παξαηεξείο; Πώο κεηαθέξεηαη 
ε ζεξκόηεηα από ηε θιόγα ζε 
νιόθιεξε ηε βειόλα; 

 

 8.1  Γηάδνζε ζεξκόηεηαο κε αγσγή 

Έρεηο αλαξσηεζεί γηαηί 
αηζζάλεζαη πην θξύν ην κεηαιιηθό 
ζθειεηό ηνπ ζξαλίνπ ζνπ από ηελ 
μύιηλε επηθάλεηα, παξόιν πνπ 
γλσξίδεηο όηη θαη ηα δύν ζώκαηα 
έρνπλ ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία; 

Κξάηεζε κε ην αξηζηεξό ζνπ ρέξη 
έλα αλακκέλν θεξί θαη κε ην δεμί ην 
έλα άθξν κηαο κεηαιιηθήο βειόλαο. 
Σνπνζέηεζε ην άιιν άθξν ηεο 
βειόλαο πάλσ από ηε θιόγα ηνπ 
θεξηνύ (εηθόλα 8.2). Πνιύ γξήγνξα 
αηζζάλεζαη ην δεμί ζνπ ρέξη λα 
ζεξκαίλεηαη, ελώ ην αξηζηεξό όρη. 
Πώο εξκελεύεηαη ην θαηλόκελν απηό 
ζηε γιώζζα ηεο θπζηθήο; 
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Γλσξίδνπκε όηη ε ζεξκόηεηα 
κεηαθέξεηαη πάληνηε από πεξηνρέο 
πςειήο πξνο πεξηνρέο ρακειό-
ηεξεο ζεξκνθξαζίαο. Θεξκόηεηα 
κεηαθέξεηαη από ηε θιόγα ζηα 
άθξα: ηνπ θεξηνύ (Α) ηεο βειόλαο 
(Γ) ηα νπνία βξίζθνληαη ζε επαθή 
κε απηή(εηθόλα 8.2).Η ζεξκνθξαζία 
ηνπ άθξνπ Α ηεο βειόλαο απμάλεηαη. 
ηε ζπλέρεηα, ζεξκόηεηα 
κεηαθέξεηαη γξήγνξα από ην άθξν 
Α ηεο κεηαιιηθήο βειόλαο ζην άθξν 
Β. Η ζεξκνθξαζία ηνπ άθξνπ Β 
απμάλεηαη, νπόηε ηα δάρηπια καο 
πνπ ην πηάλνπλ, δεζηαίλνληαη. 

Αληίζεηα, ζην θεξί ε ζεξκόηεηα 
κεηαθέξεηαη πνιύ αξγά ην Γ ζην 
άιιν άθξν Γ, νπόηε ε ζεξκνθξαζία 
ηνπ κεηαβάιιεηαη ειάρηζηα, κε 
απνηέιεζκα ε κεηαβνιή απηή λα κε 
γίλεηαη αληηιεπηή από ηα δάθηπια 

καο. Λέκε όηη ζηο εζυηεπικό ενόρ 
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ζηεπεού ή όηαν δύο ζώμαηα βπί-
ζκονηαι ζε επαθή, η θεπμόηηηα 
διαδίδεηαι με αγυγή. ην παξαπά-
λσ παξάδεηγκα, ε ζεξκόηεηα ζηε 
κεηαιιηθή βειόλα δηαδίδεηαη πνιύ 
γξήγνξα, ελώ ζην θεξί πνιύ αξγά. 
Λέκε όηη ε κεηαιιηθή βειόλα έρεη 

κεγάιε θεπμική αγυγιμόηηηα, ελώ 
ην θεξί πνιύ κηθξή. 

ηεπεά και θεπμική αγυγιμόηηηα 

Γεληθόηεξα, ηα κέηαιια έρνπλ 
κεγάιε ζεξκηθή αγσγηκόηεηα, 
δειαδή, ε ζεξκόηεηα ζ’ απηά 
δηαδίδεηαη πνιύ γξήγνξα. Σα 
κέηαιια ραξαθηεξίδνληαη σο «θαινί 

αγσγνί ηεο ζεξκόηεηαο» ή θεπμικοί 

αγυγοί. Δλώ άιια ζηεξεά ζώκαηα 
όπσο ην μύιν, ην γπαιί, ηα 
πιαζηηθά, ην ραξηί, ν θειιόο, ε 
πνιπζηεξίλε ή ην ιίπνο ζην ζώκα 
καο, έρνπλ κηθξή ή πνιύ κηθξή  
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ζεξκηθή αγσγηκόηεηα (πίλαθαο 8.1). 
Απηό ζεκαίλεη όηη ε ζεξκόηεηα 

δηαδίδεηαη κέζα από απηά πνιύ 
αξγά. Σα ραξαθηεξίδνπκε ινηπόλ 
σο «θαθνύο» αγσγνύο ηεο 
ζεξκόηεηαο ή αιιηώο ιέκε όηη είλαη 

θεπμικοί μονυηέρ (εηθόλα 8.3). Γη’ 
απηό ην ιόγν, ηα καγεηξηθά ζθεύε 
θαηαζθεπάδνληαη από κέηαιιν κε 
κεγάιε ζεξκηθή αγσγηκόηεηα, ελώ 
νη ιαβέο ηνπο από πιηθό πνπ είλαη 
κνλσηήο (εηθόλα 8.4). 
 

ΠΙΝΑΚΑ 8.1. 

ΤΛΙΚΟ 
ΘΔΡΜΙΚΗ 

ΑΓΧΓΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΓΧΓΟΙ 

Άξγπξνο 40.000 

Υαιθόο 36.000 

Αινπκίλην 20.000 

ίδεξνο 5.000 

ζπλέρεηα ζηελ επόκελε ζειίδα  
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ΠΙΝΑΚΑ 8.1. 

ΤΛΙΚΟ 
ΘΔΡΜΙΚΗ 

ΑΓΧΓΙΜΟΣΗΣΑ 

ΜΟΝΧΣΔ 

Πάγνο 200 

Γπαιί 100 

Μπεηόλ 80 

Σνύβιν 60 

Νεξό 50 

Υηόλη 17 

Λίπνο 15 

ηεγλό ρώκα 14 

Ξύιν 12 

Μεηάμη 4 

Ταινβάκβαθαο 4 

Αέξαο 2 

Πνιπζηεξίλε 1 
 

ην πίλαθα θαίλεηαη πόζεο θνξέο 
είλαη κεγαιύηεξε ε ζεξκηθή 
αγσγηκόηεηα ελόο πιηθνύ  

από θάπνην άιιν. 
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Εικόνα 8.3. 
Η πνζόηεηα ηεο ζεξκόηεηαο πνπ 

κεηαθέξεηαη ζην ίδην ρξνληθό 
δηάζηεκα κέζσ ελόο αγσγνύ είλαη 
πνιύ κεγαιύηεξν από απηό πνπ 
κεηαθέξεηαη κέζσ ελόο κνλσηή 
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αγσγόο                 κνλσηήο 

αξρηθά 
 

κεηά 
από 5 

ιεπηά 

αξρηθά 
 

κεηά 
από 5 

ιεπηά 

ζεξκόηεηα ζεξκόηεηα 

20 
ν
C 

90 
ν
C 

20 
ν
C 

90 
ν
C 

50 
ν
C 

50 
ν
C 

20 
ν
C 

90 
ν
C 



 
 
 
 
 
 

Εικόνα 8.4. 
Ο θύβνο από θεξακηθό, πνπ θαίλεηαη 
ζηελ εηθόλα, κόιηο έρεη βγεη από ηνλ 
θιίβαλν. Σν πιηθό από ην νπνίν είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο απνηειείηαη 
θπξίσο από αέξα θαη είλαη άξηζηνο 
κνλσηήο, γη' απηό, παξόιν πνπ ε 
ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθό ηνπ 

πξνζεγγίδεη ηνπο 1.200 
ν
C, κπνξεί 

θάπνηνο λα ην θξαηάεη κε αζθάιεηα 
από ηηο αθκέο ηνπ. Σα θεξακηθά 

πιαθάθηα κε ηα νπνία επελδύνληαη 
εμσηεξηθά ηα ακεξηθαληθά 

δηαζηεκηθά ιεσθνξεία είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα κε απηό ην πιηθό. 

 

Φπζηθή θαη Σερλνινγία 
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Από ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία 
καο γλσξίδνπκε όηη αλ 
ηνπνζεηήζνπκε ζε λεξό πνπ βξάδεη 
έλα κεηαιιηθό θνπηάιη, κεηά από 
ιίγν, ην κεηαιιηθό θνπηάιη είλαη 
ηόζν ζεξκό, πνπ δελ κπνξνύκε λα 
ην πηάζνπκε κε ην ρέξη καο. ε 
αληίζεζε, ηέηνην πξόβιεκα δελ 
έρνπκε κε κία μύιηλε θνπηάια. Ο 
κεηαιιηθόο ζθειεηόο ηνπ ζξαλίνπ 
ζνπ θαη ε μύιηλε επηθάλεηα ηνπ 
έρνπλ ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία. Σα 
κέηαιια, σζηόζν, είλαη θαιύηεξνη 
αγσγνί ηεο ζεξκόηεηαο από ην 
μύιν. Όηαλ πηάλνπκε ην κεηαιιηθό 
ζθειεηό, κεηαθέξεηαη γξήγνξα 
ζεξκόηεηα από ην ρέξη καο πξνο 
απηό. Αληίζεηα, όηαλ πηάλνπκε ηελ 
μύιηλε επηθάλεηα, ε κεηαθνξά ηεο 
ζεξκόηεηαο γίλεηαη πνιύ πην αξγά 
θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ρεξηνύ καο 
παξακέλεη ζρεδόλ ζηαζεξή. Έηζη, 
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ιόγσ ηεο δηαθνξεηηθήο 
αγσγηκόηεηαο θαη όρη ιόγσ 
δηαθνξεηηθήο ζεξκνθξαζίαο, 
μεγειηόκαζηε λνκίδνληαο όηη ν 
κεηαιιηθόο ζθειεηόο έρεη κηθξόηεξε 
ζεξκνθξαζία από ηελ μύιηλε 
επηθάλεηα (εηθόλα 8.5). 
 
 
 
 

Εικόνα 8.5. 
Ο κεηαιιηθόο ζθειεηόο θαίλεηαη λα 
έρεη κηθξόηεξε ζεξκνθξαζία από ηε 
μύιηλε επηθάλεηα, ελώ έρνπλ ηελ ίδηα 

ζεξκνθξαζία. Θεξκόηεηα 
κεηαθέξεηαη πνιύ γξήγνξα από ην 
ρέξη καο ζην κεηαιιηθό ζθειεηό (ε 
αγσγηκόηεηα ηνπ κεηάιινπ είλαη 

πνιύ κεγάιε), ελώ από ην ρέξη καο 
ζην μύιν ε κεηαθνξά γίλεηαη πνιύ 

αξγά. 
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Ρεςζηά και θεπμική αγυγιμόηηηα 

Σα αέξηα θαη ηα πγξά κπνξνύλ 
άξαγε λα ραξαθηεξηζηνύλ αγσγνί ή 
κνλσηέο: Παξαηεξνύκε όηη αλ 
πιεζηάζνπκε έλα ζπίξην πνιύ 
θνληά ζηε βάζε ηεο θιόγαο ελόο 
θεξηνύ, δελ αλάβεη!! πκπεξαίλνπκε 
όηη ε ζεξκόηεηα δε κεηαθέξεηαη κε 
αγσγή δηα κέζνπ ηνπ αέξα. Ο αέξαο 
είλαη κνλσηήο (εηθόλα 8.6). Πνξώδε 
πιηθά πνπ παγηδεύνπλ ηνλ αέξα θαη 
είλαη πνιύ θαινί κνλσηέο είλαη ην 
καιιί, ε γνύλα, ηα πνύπνπια, ν 
παινβάκβαθαο, ε δηνγθσκέλε 
πνιπζηεξίλε θ.ά. Σα δύν ηειεπηαία 
πιηθά ρξεζηκνπνηνύληαη σο 
ζεξκνκνλσηηθά γηα ηε ζεξκηθή 
κόλσζε ησλ θηηξίσλ. 

Σν λεξό, ν πάγνο θαη ην ρηόλη ζε 
ζύγθξηζε κε ηα κέηαιια 
ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ κνλσηέο. Σν 
ρηόλη από ην νπνίν θαηαζθεπάδνπλ 
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ηα ζπίηηα ηνπο νη Δζθηκώνη 
ιεηηνπξγεί ζαλ ζεξκνκνλσηηθό 
πιηθό εκπνδίδνληαο ηε κεηαθνξά 
ζεξκόηεηαο από ην εζσηεξηθό ηνπ 
ζπηηηνύ πξνο ηα έμσ. Σν ρηόλη, 
όπσο θαη θάζε κάιιηλν, πνπιόβεξ 
ή θνπβέξηα δελ είλαη πεγή 
ζεξκόηεηαο. Απιώο εκπνδίδεη ηε 
ζεξκηθή ελέξγεηα λα δηαθύγεη πνιύ 
γξήγνξα πξνο ην πεξηβάιινλ. 
 

Εικόνα 8.6. 
Σν ζπίξην δελ αλάβεη. 

Δπνκέλσο, δε 
κεηαθέξεηαη ζεξκόηεηα  
από ηε θιόγα ζην ζπίξην. Ο αέξαο 
πνπ παξεκβάιιεηαη είλαη κνλσηήο. 

 

Διάδοζη με αγυγή και 
μικπόκοζμορ 

Πώο εξκελεύεηαη ε δηάδνζε ηεο 
ζεξκόηεηαο κε αγσγή: Η αλαδήηεζε 
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ηεο εξκελείαο καο νδεγεί ζην 
κηθξόθνζκν ησλ πιηθώλ. Οη δνκηθνί 
ιίζνη ελόο ζώκαηνο ζηελ πεξηνρή 
πνπ επηθξαηεί πςειή ζεξκνθξαζία, 
έρνπλ κεγαιύηεξε θηλεηηθή 
ελέξγεηα. πγθξνύνληαη κε ηνπο 
γεηηνληθνύο (ηεο γύξσ πεξηνρήο 
πνπ έρεη κηθξόηεξε ζεξκνθξαζία) 
θαη κεηαθέξνπλ ζε απηνύο έλα 
κέξνο ηεο θηλεηηθήο ηνπο ελέξγεηαο. 
Απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο κεηαθέξνπλ 
ελέξγεηα ζηνπο γεηηνληθνύο ηνπο 
θηι. Με ηνλ ηξόπν απηό, 
κεηαθέξεηαη ελέξγεηα δηα κέζνπ ηνπ 
ζώκαηνο από πεξηνρέο κε 
πςειόηεξε ζεξκνθξαζία πξνο 
άιιεο κε ρακειόηεξε (εηθόλα 8.7). 
Απηή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη, 
κέρξη όιεο νη πεξηνρέο λα 
απνθηήζνπλ ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία. 
Οη δνκηθνί ιίζνη δε κεηαθηλνύληαη 
από πεξηνρή ζε πεξηνρή, όκσο έλα 
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κέξνο ηεο ελέξγεηαο ηνπο 
κεηαθέξεηαη. Απηόο ν ηξόπνο 
δηάδνζεο ηεο ζεξκόηεηαο είηε κέζα 
ζε έλα ζώκα είηε κεηαμύ δύν 
ζσκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

επαθή, νλνκάδεηαη διάδοζη με 

αγυγή. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 8.7. 
Μέζσ ησλ ζπγθξνύζεσλ ησλ 

δνκηθώλ ιίζσλ θηλεηηθή ελέξγεηα 
κεηαθέξεηαη από απηνύο πνπ 

θηλνύληαη γξήγνξα ζε απηνύο πνπ 
θηλνύληαη αξγά. 

 

Φπζηθή θαη 
θαζεκεξηλή 

δσή, 
Σερλνινγία 
θαη Βηνινγία 

 

ςπρξό             ζεξκό 

θηλεηηθή 
ελέξγεηα 

ζεξκόηεηα 
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Γηαηί ηα κέηαιια εκθαλίδνπλ 
κεγαιύηεξε ζεξκηθή αγσγηκόηεηα 
από άιια ζηεξεά πιηθά: Γηάδνζε 
ζεξκόηεηαο κε αγσγή γίλεηαη ζε 
όια ηα πιηθά κέζσ ησλ 
ζπγθξνύζεσλ ησλ δνκηθώλ ηνπο 
ιίζσλ. Η δηαθνξά πξνέξρεηαη από 
ην είδνο ησλ δνκηθώλ ιίζσλ. Δλώ νη 
ζεξκηθνί κνλσηέο απνηεινύληαη 
κόλν από κόξηα, ζηνπο δνκηθνύο 
ιίζνπο ησλ κεηάιισλ 
πεξηιακβάλνληαη θαη ειεθηξόληα 
πνπ έρνπλ απνζπαζηεί από ηα 
άηνκα, ηα νπνία νλνκάδνληαη 
ειεύζεξα. Σα ειεθηξόληα έρνπλ 
πνιύ κηθξόηεξε κάδα από ηα κόξηα 
ή ηα άηνκα θαη άξα είλαη 
πεξηζζόηεξν επθίλεηα. Με ηηο 
ζπγθξνύζεηο ινηπόλ ησλ 
ειεύζεξσλ ειεθηξνλίσλ κεηαμύ 
ηνπο θαη κε ηα άηνκα ηνπ κεηάιινπ, 
κεηαθέξεηαη πην γξήγνξα ε θηλεηηθή 
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ελέξγεηα απ’ ό,ηη κε ηηο ζπγθξνύζεηο 
κεηαμύ αηόκσλ ή κνξίσλ. Δπνκέ-
λσο, ε ύπαξμε ησλ ειεύζεξσλ 
ειεθηξνλίσλ είλαη ν ζεκαληηθό-
ηεξνο παξάγνληαο δηάδνζεο ηεο 
ζεξκόηεηαο κε αγσγή ζηα κέηαιια. 
 

 
 
 
 

Σα ηξηρσηά πέικαηα  
ησλ κεγάισλ πνδηώλ  
ηεο πνιηθήο  
αξθνύδαο είλαη  

ζεξκνκνλσηηθά, νπόηε ηελ 
πξνζηαηεύνπλ από ην πνιηθό 
ςύρνο θαη έηζη κπνξεί λα βαδίδεη κε 
αζθάιεηα πάλσ ζηα παγόβνπλα. Η 
πινύζηα γνύλα ηεο κνλώλεη 
ζεξκηθά ην ζώκα ηεο από ηνλ πνιύ 
ςπρξό αέξα.  
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Δπηπιένλ, ην παρύ ζηξώκα ιίπνπο, 
πάρνπο πεξίπνπ 11 εθαηνζηώλ, 
θάησ από ην δέξκα ηεο αθελόο 
εμαζθαιίδεη ηε ζεξκηθή κόλσζε ηνπ 
ζώκαηνο ηεο από ην παγσκέλν 
λεξό ησλ πνιηθώλ ζαιαζζώλ, 
αθεηέξνπ ηε βνεζάεη λα επηπιέεη 
επθνιόηεξα. Με ηνλ ίδην ηξόπν 
πξνζηαηεύνληαη από ην πνιηθό 
ςύρνο νη θώθηεο θαη νη πηγθνπίλνη 
ηεο Αληαξθηηθήο. 
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 8.2  Γηάδνζε ζεξκόηεηαο κε 

ξεύκαηα 

Δίδακε όηη ηα αέξηα είλαη 
κνλσηέο. Ωζηόζν, αλ ηνπνζεηήζνπ-
κε πάλσ από ηε θιόγα ελόο θεξηνύ 
έλα ζπίξην, ην ζπίξην αλάβεη. Με 
πνην ηξόπν κεηαθέξεηαη ζεξκόηεηα 
από ηε θιόγα ζην ζπίξην; 

Όηαλ κηα πνζόηεηα πγξνύ ή 
αεξίνπ ζεξκαίλεηαη, ηόηε 
δηαζηέιιεηαη, νπόηε ε ππθλόηεηα 
ηεο κεηώλεηαη. Έηζη, θηλείηαη πξνο 
ηα πάλσ (ζπκήζνπ ηε ζπλζήθε 
πιεύζεο) θαη αληηθαζίζηαηαη από 
άιιε ππθλόηεξε θαη ςπρξόηεξε. 

Γεκηνπξγνύληαη, ινηπόλ, πεύμαηα 
μεηαθοπάρ θεπμόηηηαρ. 

Με ηέηνηα ξεύκαηα κεηαθνξάο 
λεξνύ, ζεξκόηεηα κεηαθέξεηαη από 
ην ιέβεηα ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο 
ζηα ζεξκαληηθά ζώκαηα ηε  
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ζπλέρεηα, κε ξεύκαηα κεηαθνξάο 
αέξα ε ζεξκόηεηα δηαδίδεηαη από ην 
ζώκα ζην ρώξν ηνπ δσκαηίνπ. Σν 
θαγεηό ςήλεηαη ζηελ θαηζαξόια 
καο ιόγσ ησλ ξεπκάησλ 
κεηαθνξάο ηνπ λεξνύ, πνπ 
δεκηνπξγνύληαη θαζώο απηό 
ζπλερώο ζεξκαίλεηαη (εηθόλα 8.8). 

Αιιά θαη κε απηό ηνλ ηξόπν 
δεζηαίλεηαη ην δσκάηην καο ην 

ρεηκώλα (εηθόλα 8.9). ηα ςγπά και 

ζηα αέπια η θεπμόηηηα διαδίδεηαι 
κςπίυρ με πεύμαηα μεηαθοπάρ. 
 

Εικόνα 8.8. 
Θεξκόηεηα 

κεηαθέξεηαη από ηνλ 
ππζκέλα ηεο 

θαηζαξόιαο ζην  
λεξό. Η ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ 
απμάλεηαη θαη ην λεξό αλεβαίλεη 

πξνο ηελ επηθάλεηα. 
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Εικόνα 8.9. 
ην άθξν Α ηνπ ζσιήλα κεηαθέξεηαη 

ζεξκόηεηα από ηε θιόγα 
(θαπζηήξαο) ζην λεξό. Η 

ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ απμάλεηαη 
θαη ην λεξό αλεβάδεη πξνο ην ζεκείν 

Β (ζεξκαληηθό ζώκα). Καζώο ην 
λεξό ξέεη, ζεξκόηεηα κεηαθέξεηαη 

πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ε 
ζεξκνθξαζία ηνπ κεηώλεηαη. Κηλείηαη 

μαλά πξνο ην ζεκείν Α όπνπ θαη 
αλαζεξκαίλεηαη. Η ζέξκαλζε από 
εζηία ζεξκόηεηαο πνπ βξίζθεηαη 

Φπζηθή θαη Σερλνινγία, 
θαζεκεξηλή δσήθαη Ιζηνξία 

 
Β 

Α 
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εθηόο ηνπ ρώξνπ πνπ πξόθεηηαη λα 
ζεξκαλζεί, απηό πνπ ζήκεξα 

απνθαινύκε θεληξηθή ζέξκαλζε, 
είλαη εθεύξεζε ησλ αξραίσλ 

Διιήλσλ, πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ 
πξώηνη ηα ζεξκαηλόκελα δάπεδα. 

Σελ ηερλνγλσζία ησλ αξραίσλ 
Διιήλσλ παξέιαβαλ θαη βειηίσζαλ 

νη Ρσκαίνη. 
 

Γλσξίδνπκε όηη όηαλ ε ζεξκόηεηα 
δηαδίδεηαη κε αγσγή, ηα κόξηα ηνπ 
πιηθνύ δε κεηαθηλνύληαη από ηε κηα 
πεξηνρή ζηελ άιιε. Αληηζέησο, 
όηαλ δεκηνπξγνύληαη ξεύκαηα 
κεηαθνξάο, ύιε, δειαδή κόξηα, 
κεηαθηλνύληαη από κία πεξηνρή πνπ 
έρεη πςειή ζεξκνθξαζία πξνο κηα 
ςπρξόηεξε. Απηό ζπλερίδεηαη κέρξη 
όιν ην πγξό ή ην αέξην λα 
απνθηήζεη ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία. 
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Η δηάδνζε ηεο ζεξκόηεηαο κε 
κεηαθνξά είλαη κηα ζπλεζηζκέλε 
δηαδηθαζία ζηε θύζε ηόζν ζε 
θαηλόκελα κηθξήο θιίκαθαο, όπσο 
θαηά ην βξαζκό ηνπ λεξνύ, ηε 
ζέξκαλζε ηνπ δσκαηίνπ από ην 
θαινξηθέξ, ηελ ςύμε ησλ ηξνθίκσλ 
ζην ζάιακν ηνπ ςπγείνπ ή ηε 
ζέξκαλζε ηνπ ζώκαηνο καο κε ηε 
ξνή ηνπ αίκαηνο, όζν θαη ζε 
θαηλόκελα κεγάιεο θιίκαθαο. 
Σέηνηα είλαη ε θπθινθνξία ηνπ αέξα 
ζηελ αηκόζθαηξα, πνπ πξνθαιεί 
ηνπο αλέκνπο θαη ε κεηαθίλεζε 
ηεξάζηησλ πνζνηήησλ λεξνύ ζηνπο 
σθεαλνύο κε ηα ζαιάζζηα ξεύκαηα 
πνπ μεθηλνύλ από ηηο ζεξκέο 
ηξνπηθέο πεξηνρέο (εηθόλα 8.10). Αλ 
εκπνδίζνπκε ηελ θπθινθνξία ηνπ 
αέξα γύξσ από έλα δεζηό 
αληηθείκελν, ηόηε ζρεδόλ 
κεδελίδεηαη ε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο 
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από απηό, κέζσ ξεπκάησλ 
κεηαθνξάο. Απηό επηηπγράλεηαη κε 
ηελ επέλδπζε, ιόγνπ ράξε, ησλ 
ζσιήλσλ κεηαθνξάο δεζηνύ λεξνύ 
κε ζεξκνκνλσηηθά πιηθά, κε ηα 
κάιιηλα ξνύρα ζην ζώκα καο, κε ηα 
θηεξά θαη ηα πνύπνπια ζηα πνπιηά 
θηι. (εηθόλα 8.11) Απηά ηα πιηθά 
παγηδεύνπλ κέζα ζε κηθξέο 
θνηιόηεηεο (πόξνπο), αέξα, 
απνηξέπνληαο ηε δεκηνπξγία 
ξεπκάησλ κεηαθνξάο. Γηα απηό θαη 
ηα κάιιηλα ξνύρα καο «δεζηαίλνπλ» 
ην ρεηκώλα. 
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Εικόνα 8.10. 

Σα ζαιάζζηα ξεύκαηα ζηνπο 
σθεαλνύο επεξεάδνπλ ην θιίκα ησλ 

παξαζαιάζζησλ πεξηνρώλ. 
 

Εικόνα 8.11.  
Όηαλ θάλεη θξύν, ηα πνπιηά 

ζεθώλνπλ ην θηέξσκά 
ηνπο έηζη ώζηε ν αέξαο  
πνπ παγηδεύεηαη λα ιεηηνπξγεί σο 

ζεξκνκνλσηηθό θαη λα κελ επηηξέπεη 
ηε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο από ην 
ζώκα ηνπο πξνο ην πεξηβάιινλ. 
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Φπζηθή θαη Γεσγξαθία 

ζεξκό επηθαλεηαθό ξεύκα 

ςπρξό βαζύ ξεύκα 

1 Αηιαληηθόο 

σθεαλόο 

2 Ιλδηθόο 

σθεαλόο 

3 Δηξεληθόο 

σθεαλόο 

1  2  3 



 
 
 
 
 
 
Ρεύκαηα κεηαθνξάο θαη ηνπηθνί 
άλεκνη 

πρλά νη άλεκνη πξνθαινύληαη από 
ηνπηθέο δηαθνξέο ζεξκνθξαζίαο ζε 
ζπλδπαζκό θαη κε ην αλάγιπθν ηνπ 
εδάθνπο. Όπσο γηα παξάδεηγκα, νη 
ηνπηθνί άλεκνη πνπ θπζνύλ θαηά 
κήθνο ησλ αθηώλ ηδηαίηεξα ην θαιν-
θαίξη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, 
ε ζεξκνθξαζία ηεο αθηήο είλαη 
πςειόηεξε από ηεο ζάιαζζαο.  

Μπνξείο λα απνδείμεηο  
ηελ αιήζεηα ηεο πξόηαζεο 
ρξεζηκνπνηώληαο  
ην δηάγξακκα 6.1; 
 

Φπζηθή θαη Γεσινγία, θαζεκεξηλή 
δσή, Σερλνινγία θαη Πεξηβάιινλ 

 

20 
ν
C 

10 
ν
C 

20 
ν
C 

35 
ν
C 
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Έηζη, πάλσ από ηε ζηεξηά ν αέξαο 
ζεξκαίλεηαη θαη αλπςώλεηαη, ελώ ν 

ςπρξόο αέξαο θηλείηαη  1  από ηε 

ζάιαζζα πξνο ηελ αθηή. Με απηό 
ηνλ ηξόπν δεκηνπξγείηαη έλα ξεύκα 
αέξα πνπ θηλείηαη από ηε ζάιαζζα 
πξνο ηελ αθηή: ε δξνζεξή 
ζαιάζζηα αύξα (κπάηεο). Σε λύρηα, 
επεηδή ε ζεξκνθξαζία ηεο μεξάο 
είλαη κηθξόηεξε από ηεο ζάιαζζαο, 
ε θαηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ 
αληηζηξέθεηαη. Φπρξόο αέξαο από 
ηελ μεξά θηλείηαη πξνο ηε ζάιαζζα: 
θπζά ε απόγεηα αύξα. 
 

 1  Ο αέξαο πάλσ από ηε ζάιαζζα 

αξρηθά ήηαλ αθίλεηνο, ηειηθά 
απέθηεζε κηα ηαρύηεηα πξνο ηελ 
αθηή. Μπνξείο λα ζθεθζείο ηελ 
πξνέιεπζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο 
ηνπ αέξα; πγθέληξσζε 
πιεξνθνξίεο θαη θαηαζθεύαζε  
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έλα δηάγξακκα κε ηηο κεηαηξνπέο 
ελέξγεηαο πνπ ζπκβαίλνπλ. 
 

Ρεύκαηα  
κεηαθνξάο θαη  
πηήζεηο 

 

ηελ πηήζε κε αλεκόπηεξν, δειαδή 
κε αεξνπιάλν ρσξίο θηλεηήξα, ν 
πηιόηνο θξνληίδεη λα βξίζθεηαη 
κέζα ζε πεξηνρέο ζεξκώλ αλνδηθώλ 
ξεπκάησλ αέξα. Σα πνπιηά, όπσο ν 
αεηόο ηεο εηθόλαο καο, έρνπλ 
αλαθαιύςεη ηα κπζηηθά ησλ ζεξκώλ  
αλνδηθώλ ξεπκάησλ ρηιηάδεο 
ρξόληα πξηλ από ηνλ άλζξσπν θαη 
ηα εθκεηαιιεύνληαη γηα ηελ αλνδηθή 
ηνπο πνξεία. Πνιιέο θνξέο νη 
έκπεηξνη πηιόηνη ππνβνεζνύληαη 
ζηελ αλαδήηεζε ησλ αλνδηθώλ 
ξεπκάησλ παξαηεξώληαο ηηο 
θηλήζεηο ησλ πνπιηώλ. 
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Ρεύκαηα κεηαθνξάο θαη ελέξγεηα 
 
 
 
 
 
 

ΗΛΙΑΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΘΔΡΜΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ζην έδαθνο 

ζηνλ αέξα 

ΚΙΝΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΚΙΝΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΔΜΟΤ  
(αηνιηθή ελέξγεηα) 

 

Πώο κεηαζρεκαηίδεηαη ε ειηαθή 
ελέξγεηα ζε αηνιηθή;  
Σν εξώηεκα απηό ζρεηίδεηαη κε έλα 
από ηα πην δύζθνια πξνβιήκαηα 
ηεο γεσθπζηθήο. Μηιώληαο πνιύ 
απιά κπνξνύκε λα πνύκε όηη: 

4 

2 
5 

6 

7 
1 

3 

4 

2 

5 

6 

7 

1 

3 
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Η ελέξγεηα αθηηλνβνιίαο 
πνπ έξρεηαη από ηνλ ήιην 
απνξξνθάηαη από ηα κόξηα ηνπ 
αέξα, είηε απεπζείαο είηε έκκεζα, 
κέζσ ηνπ εδάθνπο. 

Η ειηαθή ελέξγεηα 
κεηαζρεκαηίδεηαη ζε θηλεηηθή 
ελέξγεηα ησλ κνξίσλ ηνπ αέξα 
(ζεξκηθή ελέξγεηα). 

Ο ζεξκόο αέξαο αλεβαίλεη θαη ε 
θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ κνξίσλ ηνπ 
κεηαηξέπεηαη ζε δπλακηθή  
(Η ζεξκηθή ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη 
ζε δπλακηθή). 

Ο ςπρξόο αέξαο θηλείηαη γηα λα 
θαηαιάβεη ηε ζέζε ηνπ αλεξρόκελνπ 
ζεξκνύ θαη έηζη ε δπλακηθή ελέξγεηα 
κεηαηξέπεηαη ζε θηλεηηθή (αηνιηθή) 
ελέξγεηα. 

4 2 1 3 

5 

6 

7 
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 8.3  Γηάδνζε ζεξκόηεηαο κε 

αθηηλνβνιία 

Έρεηο αλαξσηεζεί πώο δηαδίδεηαη 
ε ζεξκόηεηα από ην αλακκέλν ηδάθη 
ζε ζώκαηα πνπ βξίζθνληαη απέλαληη 
ηνπ; 

ίγνπξα δε δηαδίδεηαη κε αγσγή, 
δηόηη ν αέξαο ηνπ δσκαηίνπ είλαη 
κνλσηήο. Ούηε όκσο κε ξεύκαηα 
κεηαθνξάο, δηόηη ην δεζηό ξεύκα 
αέξα δεκηνπξγείηαη πάλσ θαη όρη 
απέλαληη από ηα ζεξκαληηθά 
ζώκαηα (εηθόλα 8.12). Λέκε όηη ζηελ 
πεξίπησζε απηή ε ζεξκόηεηα 

δηαδίδεηαη κε ακηινοβολία. Με απηό 
ηνλ ηξόπν, ζεξκόηεηα δηαδίδεηαη 
από ηνλ ήιην ζηε γε κέζσ ηνπ 
θελνύ δηαζηήκαηνο. Δπνκέλσο, ε 
δηάδνζε ζεξκόηεηαο κε αθηηλνβνιία 
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη αθόκα 
θαη όηαλ δε κεζνιαβεί ύιε κεηαμύ 
ησλ ζσκάησλ. 
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Εικόνα 8.12. 
Σν κεγαιύηεξν πνζό 
ζεξκόηεηαο από ην 
ηδάθη δηαδίδεηαη κε  
ξεύκαηα κέζα από ηελ θακηλάδα 

πξνο ην πεξηβάιινλ. Η ζεξκόηεηα 
πνπ καο δεζηαζεί δηαδίδεηαη κε 

αθηηλνβνιία. 
 

Όια ηα ζώκαηα αθηηλνβνινύλ: Ο 
ήιηνο, ε θιόγα θαη ν ιακπηήξαο 
εθπέκπνπλ δηαξθώο αθηηλνβνιία, 
έλα κέξνο ηεο νπνίαο όηαλ θζάζεη 
ζην κάηη καο πξνθαιεί ην αίζζεκα 
ηεο όξαζεο, δειαδή είλαη νξαηό θαη 
έλα άιιν κέξνο δελ πξνθαιεί ην 
αίζζεκα ηεο όξαζεο, δειαδή είλαη 
αόξαην. Αιιά θαη ε ζόκπα, ε 
πιάθα ηνπ αλακκέλνπ ζίδεξνπ 
ζηδεξώκαηνο, ην ζώκα ηνπ 
θαινξηθέξ, αθόκα θαη ην 
αλζξώπηλν ζώκα αθηηλνβνινύλ 
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(εηθόλα 8.13) Από ηα ζώκαηα απηά 
ε δηάδνζε ηεο ζεξκόηεηαο γίλεηαη 
κε αθηηλνβνιία, ε νπνία όκσο δελ 

είλαη νξαηή. Γενικά, μια 

ακηινοβολία μποπεί να είναι οπαηή 
ή αόπαηη. 

Κάζε κνξθή ελέξγεηαο πνπ 
δηαδίδεηαη κε αθηηλνβνιία, 
νλνκάδεηαη ελέξγεηα αθηηλνβνιίαο. 
ώκαηα πνπ θσηνβνινύλ 

εθπέκπνπλ ενέπγεια ακηινοβολίαρ 
πνπ πεξηιακβάλεη ηόζν θσηεηλή 
ελέξγεηα όζν θαη ζεξκόηεηα. 
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Εικόνα 
8.13. 

Η ήιηνο έρεη πςειή ζεξκνθξαζία. 
Δθπέκπεη ελέξγεηα κε αθηηλνβνιία. 
Έλα κέξνο ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ 

εθπέκπεηαη από ηνλ ήιην είλαη νξαηή 
θαη έλα κέξαο αόξαηε. Η ππξσκέλε 
πιάθα ηνπ ζίδεξνπ έρεη ρακειόηεξε 
ζεξκνθξαζία από ηνλ ήιην. Δθπέκπεη 

κόλν αόξαηε αθηηλνβνιία. 
 

Εκπομπή και αποππόθηζη 
ακηινοβολίαρ 

Όια ηα ζώκαηα εκπέμποςν 
δηαξθώο πξνο ην πεξηβάιινλ ηνπο 
ζεξκόηεηα κε ηε κνξθή 
αθηηλνβνιίαο. πγρξόλσο 

αποπποθούν δηαξθώο ζεξκόηεηα 
κε ηε κνξθή αθηηλνβνιίαο από ην 
πεξηβάιινλ ηνπο. 
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Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ 
ζώκαηνο είλαη ίζε κε ηε 
ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 
ηόηε ε ελέξγεηα (ζεξκόηεηα) πνπ 
αθηηλνβνιεί πξνο ην πεξηβάιινλ 
ηνπ θάζε δεπηεξόιεπην, είλαη ίζε κε 
ηελ ελέξγεηα πνπ απνξξνθά κε 
αθηηλνβνιία από απηό ζηνλ ίδην 
ρξόλν. Έηζη, ε ζεξκηθή ελέξγεηα ηνπ 
ζώκαηνο, άξα θαη ε ζεξκνθξαζία 
ηνπ, δηαηεξείηαη ζηαζεξή. 

Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ 
ζώκαηνο είλαη κεγαιύηεξε από ηε 
ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 
ηόηε αθηηλνβνιεί πεξηζζόηεξε 
ελέξγεηα από όζε απνξξνθά. 
Δπνκέλσο, ε ζεξκηθή ηνπ ελέξγεηα, 
άξα θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ, 
ειαηηώλεηαη. Η δηαδηθαζία 
ζπλερίδεηαη κέρξηο όηνπ ε ζεξκν-
θξαζία ηνπ ζώκαηνο εμηζσζεί κε ηε 
ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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Έλαο ιακπηήξαο ππξάθησζεο 
πνπ θσηνβνιεί, έρεη ζηαζεξή 
ζεξκνθξαζία, κεγαιύηεξε από ηε 
ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα πνπ ηνλ 
πεξηβάιιεη. Πώο ζπκβαίλεη απηό; 

Γηα λα δηαηεξείηαη ε ζεξκνθξαζία 
ηνπ ιακπηήξα ζηαζεξή, ζηελ 
πεξίπησζε απηή, ζα πξέπεη θάπνηα 
άιιε κνξθή ελέξγεηαο λα 
κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκηθή ελέξγεηα 
ηνπ ιακπηήξα. Η ζεξκηθή ηνπ 
ελέξγεηα δηαηεξείηαη ζηαζεξή ιόγσ 
ηεο ζπλερνύο κεηαηξνπήο ηεο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε ζεξκηθή. 
Παξόκνηα, ν πνιύ ζεξκόο ήιηνο 
αθηηλνβνιεί δηαξθώο ελέξγεηα πξνο 
ην ςπρξό δηάζηεκα θαη ε 
ζεξκνθξαζία ηνπ δηαηεξείηαη 
ζηαζεξή. Απηό ζπκβαίλεη, δηόηη ζην 
εζσηεξηθό ηνπ ππξεληθή ελέξγεηα 
κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκηθή (εηθόλα 
8.14). 
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Εικόνα 8.14. 
Γιαηί ηα αζηέπια 

λάμποςν. 
ην εζσηεξηθό ηνπ ήιηνπ ππξεληθή 
ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκηθή 
πνπ κεηαθέξεηαη ζηελ επηθάλεηα. 

ηελ επηθάλεηα, ε ζεξκηθή ελέξγεηα 
κεηαηξέπεηαη ζε ελέξγεηα 

αθηηλνβνιίαο θαη εθπέκπεηαη πξνο ηα 
δηάζηεκα. Έλα κέξνο ηεο θζάλεη ζηε 
γε κε απνηέιεζκα λα ηε θσηίδεη θαη 
λα ηε ζεξκαίλεη. Με ηνλ ίδηα ηξόπν 
εθπέκπεηαη ελέξγεηα αθηηλνβνιίαο 
από όια ηα αζηέξηα ηνπ νπξαλνύ. 

 
 
 
 
 
 

Φπζηθή θαη Αζηξνθπζηθή 
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Είδορ και ιζσύρ εκπεμπόμενηρ / 
αποπποθούμενηρ ακηινοβολίαρ 

Γηαηί θνξάκε αλνηρηόρξσκα 
ξνύρα ην θαινθαίξη θαη ζθνύξα ην 
ρεηκώλα; 

Όια ηα ζώκαηα, αλεμάξηεηα από 
ηε ζεξκνθξαζία ηνπο, εθπέκπνπλ 
θαη απνξξνθνύλ αθηηλνβνιία. 
Τπάξρνπλ όκσο δηαθνξέο ζην 
είδνο θαη ζηελ ηζρύ ηεο 
αθηηλνβνινύκελεο ελέξγεηαο. ε 
ζεξκνθξαζίεο ηνπ γήηλνπ 
πεξηβάιινληνο, ηα ζώκαηα 
εθπέκπνπλ ελέξγεηα αθηηλνβνιίαο 
πνπ πεξηιακβάλεη θπξίσο 
ζεξκόηεηα. ε ζεξκνθξαζίεο 

κεγαιύηεξεο από πεξίπνπ 500 
ν
C ε 

ελέξγεηα αθηηλνβνιίαο πνπ 
εθπέκπνπλ ηα ζώκαηα 
ζπκπεξηιακβάλεη θαη θσηεηλή 
ελέξγεηα. 
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Από πνηνπο παξάγνληεο 
εμαξηάηαη ε πνζόηεηα ηεο ελέξγεηαο 
πνπ αθηηλνβνιεί έλα ζώκα θάζε 
δεπηεξόιεπην; 

Μπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε 
πεηξακαηηθά όηη ην πνζό ηεο 
ελέξγεηαο πνπ έλα ζώκα αθηηλν-
βνιεί αλά δεπηεξόιεπην, δειαδή ε 

ιζσύρ ηηρ ακηινοβολούμενηρ 
ενέπγειαρ, εμαξηάηαη από: 

α. Σε θεπμοκπαζία ηνπ ζώκαηνο. 
Όζν πςειόηεξε είλαη ε 
ζεξκνθξαζία ελόο ζώκαηνο, ηόζν 
κεγαιύηεξε είλαη ε ηζρύο ηεο 
αθηηλνβνινύκελεο ελέξγεηαο 
(Δηθόλα 8.15). 

β. Σν εμβαδόν ηηρ επιθάνειαρ ηνπ 
ζώκαηνο. Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε 
επηθάλεηα ηνπ ζώκαηνο, ηόζν 
κεγαιύηεξε είλαη θαη ε ηζρύο ηεο 
αθηηλνβνινύκελεο ελέξγεηαο. 
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γ. Σελ ςθή ηηρ επιθάνειαρ. Οη 
ηξαρηέο επηθάλεηεο εθπέκπνπλ 
ζεξκόηεηα κε αθηηλνβνιία ελην-
λόηεξα από ηηο ιείεο (εηθόλα 8.16). 

δ. Σν σπώμα ηηρ επιθάνειαρ ηνπ 
ζώκαηνο. Οη ζθνπξόρξσκεο 
επηθάλεηεο εθπέκπνπλ ζεξκόηεηα 
κε αθηηλνβνιία εληνλόηεξα από ηηο 
αλνηρηόρξσκεο (εηθόλα 8.16). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 8.15. 
Σα δπν ζώκαηα είλαη παλνκνηόηππα. 

ηα ίδην ρξνληθό δηάζηεκα ην 
ζεξκόηεξν αθηηλνβνιεί κεγαιύηεξε 

πνζόηεηα ζεξκόηεηαο. 
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2.000 
o
C   100 

o
C 

 
 
 

500 joule   10 joule 

εθπεκπόκελε ζεξκόηεηα 



 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 8.16. 
ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα ην ηξαρύ 
θαη ζθνπξόρξσκν ζώκα αθηηλνβνιεί 
κεγαιύηεξε πνζόηεηα ζεξκόηεηαο 

από ην αλνηθηό θαη ιείν. 
 

Από ηνπο ίδηνπο παξάγνληεο θαη 
αθξηβώο κε ηνλ ίδην ηξόπν 
εμαξηάηαη θαη ε ηζρύο ηεο ελέξγεηαο 
πνπ απνξξνθάηαη από έλα ζώκα. 
Γη’ απηό ηηο θαινθαηξηλέο εκέξεο 
θνξάκε ζπλήζσο αλνηρηόρξσκα 
ξνύρα, ηα νπνία απνξξνθνύλ 
κηθξόηεξε πνζόηεηα ζεξκόηεηαο 
πνπ δηαδίδεηαη από ηνλ ήιην. 

100 
o
C   100 

o
C 

 
 
 

2 joule   20 joule 

εθπεκπόκελε ζεξκόηεηα 
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Ακηινοβολία και μικπόκοζμορ 

ύκθσλα κε ηηο ζύγρξνλεο 
απόςεηο ηεο θπζηθήο, ε ελέξγεηα 
αθηηλνβνιίαο κεηαθέξεηαη από 
ηδηόκνξθα ζσκάηηα ηα νπνία 

νλνκάδνληαη θυηόνια. Κάζε 
θσηόλην κεηαθέξεη νξηζκέλε 
πνζόηεηα ελέξγεηαο. Η ελέξγεηα 
ησλ θσηνλίσλ κηαο αθηηλνβνιίαο 
θαζνξίδεη θαη ην είδνο ηεο. Γηα 
παξάδεηγκα, θάζε θσηόλην ηεο 
θσηεηλήο ελέξγεηαο έρεη κεγαιύηεξε 
ελέξγεηα από θάζε θσηόλην ηεο 
ελέξγεηαο αθηηλνβνιίαο κε ηελ 
νπνία δηαδίδεηαη ε ζεξκόηεηα. 

Σα ζώκαηα εθπέκπνπλ δηάθνξα 
είδε αθηηλνβνιίαο, δειαδή 
εθπέκπνπλ κείγκα θσηνλίσλ 
δηαθνξεηηθήο ελέξγεηαο. Όζν 
πςειόηεξε είλαη ε ζεξκνθξαζία 
ελόο ζώκαηνο, ηόζν κεγαιύηεξε 
θαη ε ελέξγεηα ησλ θσηνλίσλ πνπ 
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εθπέκπεη. Σα θσηόληα ηα νπνία, 
όηαλ απνξξνθώληαη από ην δέξκα 
καο, πξνθαινύλ ην αίζζεκα ηεο 
δέζηεο, ιέκε όηη αλήθνπλ ζηελ 
ππέξπζξε αθηηλνβνιία. Η 
ζεξκόηεηα δηαδίδεηαη θπξίσο κε ηελ 
ππέξπζξε αθηηλνβνιία (εηθόλα 
8.17). Δίλαη δπλαηόλ, όκσο, ε 
ζεξκνθξαζία νξηζκέλσλ ζσκάησλ 
(όπσο ησλ θαγεηώλ ζην θνύξλν 
κηθξνθπκάησλ) λα απμεζεί θαη κε 
απνξξόθεζε θσηνλίσλ 
κηθξόηεξεο ελέξγεηαο. 
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Εικόνα 8.17. 
Δηδηθή θσηνγξάθεζε κε ππέξπζξν 

θηικ. Οη θόθθηλεο πεξηνρέο 
αληηζηνηρνύλ ζε ζεκεία ηνπ 

ζώκαηνο πνπ έρνπλ πςειόηεξε 
ζεξκνθξαζία θαη ζπλεπώο 
αθηηλνβνινύλ πηα έληνλα. 
Φσηνγξαθίεο ζαλ απηή 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα 

αληρλεπζνύλ πηζαλέο αλσκαιίεο 
ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ή 
όγθνη ζηνπο πλεύκνλεο θαη ηνλ 

εγθέθαιν. 

Φπζηθή θαη Σερλνινγία θαη Ιαηξηθή 
o
C 

35 

30 

25 

20 
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Μαγειπεύονηαρ με θυηόνια:  
ο θούπνορ μικποκςμάηυν 

Μεηά ην δεύηεξν  
παγθόζκην πόιεκν  
νη θαηαζθεπαζηέο ησλ ξαληάξ, πνπ 
είραλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηάξθεηα 
ηνπ, δηέζεηαλ πνιιέο ζπζθεπέο 
παξαγσγήο κηθξνθπκάησλ. 
Αλαδήηεζαλ ινηπόλ κηα εηξεληθή 
εθαξκνγή ηνπο θαη ηε βξήθαλ ζην 
θνύξλν κηθξνθπκάησλ. Σα 
κηθξνθύκαηα είλαη αθηηλνβνιία πνπ 
απνηειείηαη από θσηόληα 
κηθξόηεξεο ελέξγεηαο από εθείλεο 
ησλ θσηνλίσλ ηεο ππέξπζξεο 
αθηηλνβνιίαο. 

Σα θσηόληα ησλ κηθξνθπκάησλ 
απνξξνθώληαη από ηα κόξηα 
νξηζκέλσλ νπζηώλ, όπσο ην λεξό,  

Φπζηθή θαη Κνηλσλία, Σερλνινγία, 
Ιαηξηθή θαη θαζεκεξηλή δσή 
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θαη πξνθαινύλ αύμεζε ηεο 
θηλεηηθήο ηνπο ελέξγεηαο. Σα κόξηα 
ηνπ λεξνύ ζπγθξνύνληαη κε ηα 
γεηηνληθά ηνπο κόξηα θαη κέζσ ησλ 
ζπγθξνύζεσλ κεηαθέξεηαη έλα 
κέξνο ηεο θηλεηηθήο ηνπο ελέξγεηαο 
ζ’ απηά. Με απηή ηε δηαδηθαζία, ε 
ελέξγεηα ηεο αθηηλνβνιίαο 
κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκηθή ελέξγεηα 
ηνπ πιηθνύ θαη επνκέλσο απμάλεηαη  
ε ζεξκνθξαζία ηνπ. Με απηό ηνλ 
ηξόπν ιεηηνπξγεί ν θνύξλνο 
κηθξνθπκάησλ. Με αληίζηνηρν 
ηξόπν ιεηηνπξγνύλ θαη νη ζπζθεπέο 
δηαζεξκίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 
ζηα λνζνθνκεία γηα ηε ζέξκαλζε 
ησλ κπώλ θαη ησλ αξζξώζεσλ 
πξνθεηκέλνπ λα αλαθνπθηζηνύλ νη 
αζζελείο από ηνλ πόλν. 
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Θεξκνθήπην θαη  
αθηηλνβνιίεο  

Λόγσ ηεο πςειήο  
ζεξκνθξαζίαο ηνπ, ν ήιηνο 
εθπέκπεη θαη θσηόληα κεγάιεο 
ελέξγεηαο πνπ δηαπεξλνύλ ην 
γπάιηλν πεξίβιεκα ελόο 
ζεξκνθεπίνπ. Αληίζεηα, ην έδαθνο 
ιόγσ ηεο πνιύ ρακειήο 
ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ 
ήιην εθπέκπεη θσηόληα πνιύ 
κηθξόηεξεο ελέξγεηαο, ηα νπνία δε 
δηαπεξλνύλ ην γπαιί. Απηά ηα 
θσηόληα απνξξνθώληαη από ηνλ 
αέξα ζην εζσηεξηθό ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ, κε απνηέιεζκα ε 
ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα λα 
απμάλεηαη. 

 

Φπζηθή θαη Υεκεία, 
Πεξηβάιινλ θαη Κνηλσλία 
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- 1 ν ήιηνο  
ζηέιλεη: 100 
- 2 αλαθιάηαη  
πίζσ :5,25 
- 3 ε Γε  
απνξξνθά: 45 
- 4 ε αηκόζθαηξα  
απνξξνθά: 25 
-5 αηκνζθαηξηθέο δηαδηθαζίεο: 29 
- 6 αθηηλνβνιία από ηε γε: 104 
- 7 θαηλόκελν ζεξκνθεπίνπ: 88 
- 8 ππέξπζξε εθπεκπόκελε: 70 
 

Παξόκνην «θαηλόκελν ζεξκνθε-
πίνπ» ζπκβαίλεη θαη ζηνλ πιαλήηε 

καο. Αέξηα ηεο αηκόζθαηξαο  1  

(αέξηα ζεξκνθεπίνπ) ιεηηνπξγνύλ 
όπσο ην γπάιηλν πεξίβιεκα ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ, δειαδή δελ 
επηηξέπνπλ ζην κεγαιύηεξν κέξνο 
ησλ θσηνλίσλ πνπ εθπέκπεηαη από 
ηε γε σο ππέξπζξε αθηηλνβνιία, λα  

1 

4 

2 

3 

5 6 

8 

7 
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δηαθύγνπλ ζην δηάζηεκα. Με απηό 
ηνλ ηξόπν ε ππέξπζξε αθηηλνβνιία 
πνπ δε δηαθεύγεη ζην δηάζηεκα 
ζεξκαίλεη ηε γε. Σειηθά ππάξρεη έλα 
ζεξκηθό ηζνδύγην κεηαμύ ηεο 
εηζεξρόκελεο ειηαθήο θαη ηεο 
εμεξρόκελεο γήηλεο αθηηλνβνιίαο, 
νπόηε ε κέζε ζεξκνθξαζία ηεο γεο 

δηαηεξείηαη ζηαζεξή. 2   
 

 1 - Πνηα από ηα αέξηα πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ αηκόζθαηξα 
δεκηνπξγνύλ ην θαηλόκελν ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ; 
- Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 
παξαηεξείηαη αύμεζε ηεο 
πεξηεθηηθόηεηαο ηεο αηκόζθαηξαο 
ζε θάπνηα από ηα αέξηα ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ. Πνηα είλαη απηά θαη 
πνηα είλαη ε αηηία ηεο αύμεζεο ηνπο; 
 

 2 - Πώο επεξεάδνπλ ηα αέξηα ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ ην θιίκα ηεο γεο; 
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- Πνηα είλαη ε πηζαλή αιιαγή ηνπ 
θιίκαηνο εμαηηίαο ηεο αύμεζεο ηεο 
πεξηεθηηθόηεηαο ηεο αηκόζθαηξαο 
ζηα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ; 
 

Υσξίο ην θαηλόκελν ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ, ε γε ζα ήηαλ έλα 
παγσκέλν ζώκα κε ζεξκνθξαζία 

πεξίπνπ -18 
ν
C.  3  Σα ηειεπηαία 

500.000 ρξόληα ε κέζε ζεξκνθξαζία 

ηεο γεο θπκαίλεηαη κεηαμύ 19 
ν
C θαη 

27 
ν
C. 

 

 3 - Να ζπγθξίλεηο ηηο ζεξκνθξαζίεο 

πνπ επηθξαηνύλ ζηε γε, ηε ζειήλε 
θαη ηελ Αθξνδίηε θαη λα ηηο 
ζπλδέζεηο κε ηελ ύπαξμε ηεο 
αηκόζθαηξαο θαη ηε ζύζηαζε ηεο. 

Λακβάλνληαο ηηο ηηκέο ηεο ελέξ-
γεηαο, πνπ δίλνληαη ζε απζαίξεηεο 
κνλάδεο, από ηελ αληίζηνηρε εηθόλα 
ζπκπιήξσζε ηνλ πίλαθα: 
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Δλέξγεηα πνπ θζάλεη από ηνλ Ήιην 
ζηε γε: 100 

Δλέξγεηα πνπ αλαθιάηαη: 30 

Από ηελ 
αηκόζθαηξα: 25 

Από ην έδαθνο: 5 

Δλέξγεηα πνπ απνξξνθάηαη: 70 

Από ηελ 
αηκόζθαηξα: 25 

Από ην έδαθνο: 
45 

Δλέξγεηα πνπ αθηηλνβνιείηαη από 
ην έδαθνο: 104 

Δλέξγεηα πνπ αθηηλνβνιείηαη ιόγσ 
αηκνζθαηξηθώλ δηαδηθαζηώλ: 29 

Δλέξγεηα πνπ επηζηξέθεη ζην 
έδαθνο θαη ηελ αηκόζθαηξα ιόγσ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ: 88 

πλνιηθή ελέξγεηα πνπ εθπέκπεηαη 
κε ηε κνξθή ππέξπζξεο 

αθηηλνβνιίαο από ηελ αηκόζθαηξα: 
70 
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Θεξκηθά θαηλόκελα θαη 
κεηεσξνινγία 

Σν λεξό ζην πνηήξη ζνπ έξρεηαη 
από ην πδξαγσγείν κέζα από ην 
δίθηπν ύδξεπζεο, ελώ ην λεξό ηεο 
κπαληέξαο δηνρεηεύεηαη ζην δίθηπν 
απνρέηεπζεο θαη θαηαιήγεη ζηε 
ζάιαζζα γηα λα αλαθπθισζεί ζηνπο 
σθεαλνύο θαη ζηελ αηκόζθαηξα θαη 
ίζσο θάπνηε λα  
μαλαγεκίζεη πάιη ην πνηήξη καο! 
Μέζα από πνηεο δηαδηθαζίεο όκσο; 
Σν λεξό ππάξρεη ζηε θύζε σο πγξό 
ζηνπο σθεαλνύο, ηηο ζάιαζζεο, ηηο 
ιίκλεο, ηα πνηάκηα θαη ηε βξνρή, σο 
ζηεξεό ζηνλ πάγν θαη ην ρηόλη θαη 
σο αέξην, πνπ είλαη νη πδξαηκνί 
ζηελ αηκόζθαηξα. Ο αηκνζθαηξηθόο 
αέξαο πεξηέρεη πάληνηε πδξαηκνύο  

Φπζηθή θαη Υεκεία, 
Πεξηβάιινλ θαη Κνηλσλία 
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πνπ πξνέξρνληαη από ηελ εμάηκηζε 
ηνπ λεξνύ ησλ πνηακώλ, ησλ 
ιηκλώλ θαη θπξίσο ηεο ζάιαζζαο. Η 
πγξαζία είλαη έλα θπζηθό κέγεζνο 
πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ πνζόηεηα 
ησλ πδξαηκώλ πνπ πεξηέρνληαη 
ζηνλ αέξα. Η ηηκή ηεο πγξαζίαο 
ζπλδέεηαη κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ 
αέξα. ε πςειόηεξε ζεξκνθξαζία ν 
αέξαο κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη 
κεγαιύηεξε πνζόηεηα πδξαηκώλ, 
δειαδή ε πγξαζία έρεη κεγαιύηεξε 
ηηκή. Αλ ε πγξαζία κεησζεί, έλα 
κέξνο ησλ πδξαηκώλ κεηαηξέπεηαη 
ζε κηθξά ζηαγνλίδηα ή 
παγνθξπζηάιινπο, δειαδή ζε πγξό 
ή ζηεξεό λεξό. 

Γηαδηθαζίεο ςύμεο ηνπ αέξα 

- ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ε γε, 
επεηδή απνξξνθά πεξηζζόηεξε 
ελέξγεηα αθηηλνβνιίαο από ηνλ ήιην  
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απ’ όζε εθπέκπεη πξνο ην 
δηάζηεκα, ζεξκαίλεηαη. Αληίζεηα, ηε 
λύρηα ε εθπνκπή ηεο γήηλεο 
αθηηλνβνιίαο έρεη σο απνηέιεζκα 
ηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο. 
Δηδηθά αλ δελ ππάξρνπλ ζύλλεθα 
ζηνλ νπξαλό, ε ελέξγεηα 
αθηηλνβνιίαο πνπ εθπέκπεηαη από 
ηε γε ζην δηάζηεκα είλαη κεγαιύ–
ηεξε θαη επνκέλσο ε πηώζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο εληνλόηεξε. Γη’ απηό 
ζηα βνπλά θαη ζηηο έξεκνπο, πνπ ε 
πγξαζία είλαη πνιύ κηθξή, νη λύρηεο 
κε αζηξνθεγγηά είλαη πνιύ θξύεο. 
- Ο αέξαο κηαο πεξηνρήο ςύρεηαη 
από αλέκνπο πνπ πξνέξρνληαη από 
πην ςπρξέο πεξηνρέο, όπσο γηα 
παξάδεηγκα από ηε ηβεξία. 
- Ο δεζηόο αέξαο θηλείηαη πξνο ηα 
πάλσ θαη θαζώο αλεβαίλεη ζε 
κεγαιύηεξα ύςε ςύρεηαη. 
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Αιιαγέο θαηάζηαζεο θαη θαηξηθά 
θαηλόκελα 

Η ύπαξμε ζθόλεο ή άιισλ 
ζσκαηηδίσλ επλνεί ηε ζπκπύθλσζε 
ή ηε ζηεξενπνίεζε ησλ πδξαηκώλ. 

ςμπύκνυζη 

Αλ ν αέξαο θνληά ζηελ επηθάλεηα 
ηεο γεο ςπρζεί, ηόηε νη πδξαηκνί 
ελώλνληαη ζε πδξνζηαγνλίδηα πνπ 
όια καδί ζρεκαηίδνπλ νκίριε. 
πρλά ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ηα 
πδξνζηαγνλίδηα απνξξνθνύλ 
ζεξκόηεηα από ηελ ειηαθή 
αθηηλνβνιία. Έηζη, κεηαηξέπνληαη 
ζε πδξαηκνύο θαη ε νκίριε 
εμαθαλίδεηαη. 

ε κεγάιν ύςνο ηα ζηαγνλίδηα 
ζρεκαηίδνπλ ηα ζύλλεθα. Σα 
ζηαγνλίδηα ησλ ζύλλεθσλ, όηαλ 
ςύρνληαη αθόκα πεξηζζόηεξν από 
παγσκέλεο πνζόηεηεο αέξα,  
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ζπλελώλνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ 
κεγαιύηεξεο ζηαγόλεο. Όηαλ ην 
βάξνο ηεο ζηαγόλαο γίλεη αξθεηά 
κεγάιν, απηέο δελ κπνξνύλ πιένλ 
λα ζπγθξαηεζνύλ ζηνλ αέξα θαη 
πέθηνπλ. Δίλαη ε βξνρή.  

Σν θαινθαίξη ν αέξαο πνπ 
βξίζθεηαη ζε επαθή κε ην έδαθνο 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο 
ζεξκαίλεηαη, ελώ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο λύρηαο ςύρεηαη. Λόγσ ηεο 
πςειήο ζεξκνθξαζίαο πνπ έρεη ν 
αέξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, 
είλαη δπλαηόλ λα πεξηέρεη κεγάιε 
πνζόηεηα πδξαηκώλ πνπ 
ζπκππθλώλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο λύρηαο θαη ζρεκαηίδνπλ 
ζηαγνλίδηα, πνπ ηα βιέπνπκε σο 
ζηαγόλεο δξνζηάο ηηο πξώηεο 
πξσηλέο ώξεο. 
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ηεπεοποίηζη 

Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο θαηέβεη 

θάησ από 0 
ν
C θαη εθόζνλ απηόο 

πεξηέρεη κεγάιε πνζόηεηα 
πδξαηκώλ, ηόηε έλα κέξνο ησλ 
αηκώλ κεηαηξέπεηαη ζε 
παγνθξπζηάιινπο, πνπ ηνπο 
αληηιακβαλόκαζηε ηα ρεηκσληάηηθα 
πξσηλά σο πάρλε ζην έδαθνο. 
ηα λέθε νη πδξαηκνί 
κεηαηξέπνληαη ζε 
παγνθξπζηάιινπο πνπ πέθηνπλ 
ζην έδαθνο σο ρηόλη. Όηαλ νη 
ζηαγόλεο ελόο λέθνπο θαηά ηελ 
πηώζε πξνο ην έδαθνο 
ζπλαληήζνπλ πνιύ ςπρξά 
ζηξώκαηα αέξα, ςύρνληαη απόηνκα 
θαη κεηαηξέπνληαη ζε θνκκάηηα 
πάγνπ πνπ πέθηνπλ ζην έδαθνο 
σο ραιάδη. Σα θνκκάηηα ηνπ πάγνπ  
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πνπ δελ πξνιαβαίλνπλ λα ιηώζνπλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηώζεο πξνο 
ην έδαθνο κπνξεί λα έρνπλ θαη 
κέγεζνο απγνύ θαη είλαη δπλαηόλ λα 
πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθέο ζηηο 
θαιιηέξγεηεο θαη αξθεηά ζπάληα λα 
ηξαπκαηίζνπλ θαη αλζξώπνπο. Σν 
θαηλόκελν ηεο ραιαδόπησζεο 
παξαηεξείηαη πην ζπρλά θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ. 

Εξάσνυζη 

Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο είλαη κηθξόηεξε από 

0 
ν
C θαη ε ειηαθή αθηηλνβνιία πνιύ 

έληνλε, ην ρηόλη εμαρλώλεηαη ζε 
πδξαηκνύο. 
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 Επυηήζειρ                επυηήζειρ 
 

► Υξεζηκνπνίεζε θαη εθάξκνζε ηηο 
έλλνηεο πνπ έκαζεο: 

1. πκπιήξσζε ηηο ιέμεηο πνπ 
ιείπνπλ από ην παξαθάησ θείκελν 
έηζη ώζηε νη πξνηάζεηο πνπ ζα 
πξνθύςνπλ λα είλαη επηζηεκνληθά 
νξζέο: 

α. Ο ηξόπνο δηάδνζεο ηεο 
ζεξκόηεηαο κέζσ ησλ 
ζπγθξνύζεσλ ησλ δνκηθώλ ιίζσλ 
ησλ ζσκάησλ νλνκάδεηαη δηάδνζε 
ζεξκόηεηαο κε ………………………… 
Τιηθά ζηα νπνία ε δηάδνζε ηεο 
ζεξκόηεηαο γίλεηαη πνιύ γξήγνξα 
νλνκάδνληαη ζεξκηθνί ……………… 
Αληίζεηα, πιηθά ζηα νπνία ε 
ζεξκόηεηα δηαδίδεηαη κε πνιύ αξγό 
ξπζκό νλνκάδνληαη ζεξκηθνί 
…………………………… 
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β. Όηαλ δνκηθνί ιίζνη κεηαθηλνύληαη 
από πεξηνρή ………………………… 
ζεξκνθξαζίαο ζε πεξηνρή 
κηθξόηεξεο …………………………… 
ιέκε όηη ε ζεξκόηεηα δηαδίδεηαη κε 
……………………………… Με απηόλ 
ηνλ ηξόπν ε ζεξκόηεηα κπνξεί λα 
δηαδνζεί ζηα ………………………… 
θαη ζηα ……………………… ζώκαηα 
αιιά όρη ζηα ………………………… 
ζώκαηα. 

γ. Η δηάδνζε ηεο ζεξκόηεηαο κε 
θσηόληα αθόκε θαη ζην 
………………………………… ιέγεηαη 
δηάδνζε κε …………………………… 

2. Να ραξαθηεξίζεηο κε  ηηο 
πξνηάζεηο ην πεξηερόκελν ησλ 
νπνίσλ είλαη επηζηεκνληθά νξζό 
θαη κε Λ απηέο ησλ νπνίσλ είλαη 
επηζηεκνληθά ιαλζαζκέλν. (ζηελ 
επόκελε ζειίδα) 
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α. Μηα θαινθαηξηλή κέξα, πνπ ε 
ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα είλαη πνιύ 
πςειή, αγγίδνπκε ζπγρξόλσο ην 
κεηαιιηθό πόκνιν ηνπ παξαζύξνπ 
θαη ην καξκάξηλν πεξβάδη. 
Αηζζαλόκαζηε ην πόκνιν πνιύ 
δεζηό θαη ην κάξκαξν δξνζεξό. 
Απηό ζπκβαίλεη, δηόηη: 

- Η ζεξκνθξαζία ηνπ κεηαιιηθνύ 
πόκνινπ είλαη πςειόηεξε από ηνπ 
καξκάξηλνπ πεξβαδηνύ, επεηδή ην 
κάξκαξν είλαη ζεξκηθόο κνλσηήο, 
ελώ ην κέηαιιν ζεξκηθόο αγσγόο. 

- Οη ζεξκνθξαζίεο ηνπ πόκνινπ θαη 
ηνπ πεξβαδηνύ είλαη ίζεο. Σν ρέξη 
καο έρεη ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία 
θαη από ηα δπν. Θεξκόηεηα 
κεηαθέξεηαη θαη από ηα δπν πξνο 
ην ρέξη καο, όκσο ζην ίδην ρξνληθό 
δηάζηεκα κεηαθέξεηαη κεγαιύηεξε 
πνζόηεηα ζεξκόηεηαο από ην κε-
ηαιιηθό πόκνιν θαη πνιύ ιηγόηεξν 
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από ην καξκάξηλν πεξβάδη, γηαηί ην 
πξώην είλαη ζεξκηθόο αγσγόο θαη 
ην δεύηεξν ζεξκηθόο κνλσηήο. 

β. Όηαλ βπζίζνπκε ζε λεξό πνπ 
βξάδεη ην άθξν ελόο ζύξκαηνο, κεηά 
από ιίγν, αηζζαλόκαζηε ην άιιν 
άθξν ηνπ ζύξκαηνο λα ζεξκαίλεηαη. 
Απηό ζπκβαίλεη δηόηη: 

- Από ην λεξό ζεξκόηεηα 
κεηαθέξεηαη ζην ρέξη καο. 
- Από ην ρέξη καο ςύρνο 
κεηαθέξεηαη ζην λεξό. 
- Από ην ρέξη καο ζεξκόηεηα 
κεηαθέξεηαη ζην λεξό. 
 

► Δθάξκνζε ηηο γλώζεηο ζνπ θαη 
γξάςε ηεθκεξησκέλεο απαληήζεηο 
ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ: 

1. Παξαηήξεζε ηνλ πίλαθα 8.1. Πνύ 
λνκίδεηο όηη νθείιεηαη ε κεγάιε 
δηαθνξά πνπ παξνπζηάδνπλ ηα 
κέηαιια ζηε ζεξκηθή αγσγηκόηεηα; 
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2. Αλ γλσξίδεηο όηη ζηηο έξεκνπο 
ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά ζηε 
ζεξκνθξαζία κεηαμύ εκέξαο θαη 
λύρηαο, ζπκβνπιεύζνπ ηνλ πίλαθα 
8.1 θαη εμήγεζε γηαηί νη θάηνηθνη ηεο 
ζπλήζσο θαηαζθεπάδνπλ ηα ζπίηηα 
ηνπο από ρώκα θαη λεξό. Γηαηί νη 
ηνίρνη πξέπεη λα έρνπλ κεγάιν 
πάρνο; 

3. Μπνξείο λα εμεγήζεηο γηαηί: 

α. Σα δηπιά ηδάκηα ζηα παξάζπξα 
θξαηνύλ πην δεζηό ην ζπίηη ην 
ρεηκώλα θαη πην δξνζεξό ην θαιν-
θαίξη ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ; 

β. Σν ρηόλη πνπ ζθεπάδεη ηα 
ζπαξκέλα ρσξάθηα ηηο πνιύ θξύεο 
εκέξεο ηνπ ρεηκώλα πνιιέο θνξέο 
ζώδεη ηε ζνδεηά από ηελ 
θαηαζηξνθή; 

γ. Σηο θξύεο κέξεο ηνπ ρεηκώλα 
θνξάκε κάιιηλα ξνύρα; 
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δ. Οη ζπιιέθηεο ζηνπο ειηαθνύο 
ζεξκνζίθσλεο είλαη βακκέλνη κε 
καύξν ρξώκα; 

4. Παηώληαο κε ην έλα γπκλό πόδη 
ζηα πιαθάθηα θαη κε ην άιιν ζ’ έλα 
κηθξό ραιί ζην κπάλην αηζζάλεζαη 
ηα πιαθάθηα πην θξύα. Απηό 
ζεκαίλεη όηη ηα πιαθάθηα έρνπλ 
κηθξόηεξε ζεξκνθξαζία από ην ρα-
ιί; Αηηηνιόγεζε ηελ απάληεζή ζνπ. 

5. Μέζα από δηαδνρηθέο κεηαηξνπέο 
όιεο νη κνξθέο ελέξγεηαο 
θαηαιήγνπλ ζε ζεξκηθή ελέξγεηα 
πνπ δηαζθνξπίδεηαη ζηνλ αέξα. 
Απηό ζεκαίλεη όηη ε ζπλερήο 
αύμεζε ηεο «θαηαλάισζεο» 
ελέξγεηαο ζηε γε ζα πξνθαιέζεη 
απεξηόξηζηε αύμεζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο ηεο; Τπάξρεη 
δηαδηθαζία πνπ λα εκπνδίζεη ηε 
ζπλερή αύμεζε; Γηθαηνιόγεζε ηελ 
απάληεζή ζνπ. 
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6. Πάλσ ζε κηα εζηία ζέξκαλζεο 
ππάξρεη κηα ρύηξα κε λεξό πνπ 
βξάδεη. Με πνηνπο ηξόπνπο 
κεηαθέξεηαη ε ζεξκόηεηα: 

α. από ηελ εζηία ζηνλ ππζκέλα ηεο 
ρύηξαο 
β. από ηνλ ππζκέλα ηεο ρύηξαο ζην 
λεξό 
γ. από ην λεξό ηνπ ππζκέλα ζηελ 
επηθάλεηα 
δ. από ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ 
ζηνλ αέξα ηνπ πεξηβάιινληνο 
ε. από ηα ζεξκά ηνηρώκαηα ηεο 
ρύηξαο ζην πεξηβάιινλ. 

7. Να αλαιύζεηο ηνπο κεραληζκνύο 
κε ηνπο νπνίνπο ζεξκαίλεηαη ν 
αέξαο θνληά ζην έδαθνο κηα 
ειηόινπζηε εκέξα. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 Η ζεξκόηεηα δηαδίδεηαη κε ηξεηο 
ηξόπνπο: κε αγσγή, κε κεηαθνξά 
θαη κε αθηηλνβνιία. 

 ηε δηάδνζε ηεο ζεξκόηεηαο κε 
αγσγή κεηαθέξεηαη ελέξγεηα δηα 
κέζνπ ηνπ ζώκαηνο από πεξηνρέο 
κε πςειόηεξε ζεξκνθξαζία πξνο 
άιιεο κε ρακειόηεξε κέρξη όιεο νη 
πεξηνρέο λα απνθηήζνπλ ηελ ίδηα 
ζεξκνθξαζία. 

 ηε δηάδνζε κε αγσγή ε 
ζεξκόηεηα κεηαθέξεηαη κέζσ ησλ 
ζπγθξνύζεσλ ησλ δνκηθώλ ιίζσλ. 

 Τιηθά ζηα νπνία ε ζεξκόηεηα 
δηαδίδεηαη κε αγσγή πνιύ γξήγνξα 
έρνπλ κεγάιε ζεξκηθή αγσγηκόηεηα, 
είλαη ζεξκηθνί αγσγνί. Δλώ απηά 
ζηα νπνία δηαδίδεηαη πνιύ αξγά 
είλαη ζεξκηθνί κνλσηέο. 
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 ηα πγξά θαη ζηα αέξηα ε 
ζεξκόηεηα δηαδίδεηαη θπξίσο κε 
ξεύκαηα κεηαθνξάο. 

 Η δηάδνζε ζεξκόηεηαο κε 
αθηηλνβνιία κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηείηαη αθόκα θαη όηαλ 
δε κεζνιαβεί ύιε κεηαμύ ησλ 
ζσκάησλ. 

 ύκθσλα κε ηηο ζύγρξνλεο 
απόςεηο ηεο θπζηθήο, ε ελέξγεηα 
αθηηλνβνιίαο κεηαθέξεηαη από 
ηδηόκνξθα ζσκάηηα πνπ 
νλνκάδνληαη θσηόληα. 

 Σα θσηόληα πνπ, όηαλ 
απνξξνθεζνύλ από ην δέξκα καο, 
πξνθαινύλ ην αίζζεκα ηεο δέζηεο, 
ιέκε όηη αλήθνπλ ζηελ ππέξπζξε 
αθηηλνβνιία. Γη’ απηό ιέκε όηη ε 
ζεξκόηεηα δηαδίδεηαη θπξίσο κε ηελ 
ππέξπζξε αθηηλνβνιία. 
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 Η ηζρύο ηεο αθηηλνβνινύκελεο 
ελέξγεηαο εμαξηάηαη: από ηε 
ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο, ην 
εκβαδόλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ, ηελ 
πθή θαη ην ρξώκα ηεο επηθάλεηαο. 

 

ΒΑΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Αγσγή  

Αθηηλνβνιία  

Θεξκηθνί κνλσηέο 

Ρεύκαηα κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο 

Θεξκηθνί αγσγνί 

Φσηόληα  
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Με απόθαζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο 
ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ Γεκνηηθνύ, ηνπ 
Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ ηππώλνληαη 
από ηνλ Οξγαληζκό Δθδόζεσο Γηδαθηη-
θώλ Βηβιίσλ θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα 
Γεκόζηα ρνιεία. Σα βηβιία κπνξεί λα 
δηαηίζεληαη πξνο πώιεζε, όηαλ θέξνπλ 
βηβιηόζεκν πξνο απόδεημε ηεο γλεζηόηε-
ηάο ηνπο. Κάζε αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη 
πξνο πώιεζε θαη δε θέξεη βηβιηόζεκν, 
ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο 
δηώθεηαη ζύκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7, ηνπ Νόκνπ 1129 ηεο 15/21 
Μαξηίνπ 1946 (ΦEK 1946, 108, A΄). 
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