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Έργο -Θερμότητα και Εσωτερική Ενέργεια 
Στο τελευταίο μας μάθημα είχαμε υπολογίσει ότι το έργο για μια ισοβαρή εκτόνωση αερίου 

υπολογίζεται από τη σχέση 

W=p∙ΔV (1) 
Από τη Φυσική της Α 

Λυκείου γνωρίζουμε ότι το 

έργο είναι ένας 

μακροσκοπικός μηχανισμός 

διακίνησης ενέργειας μέσω 

κάποιας δύναμης. Μια 

δύναμη παράγει έργο όταν 

το σώμα στο οποίο ασκείται 

μετατοπίζεται αλλά όχι 

κάθετα στη διεύθυνσή της.  

Η έννοια θερμότητα αρχικά επινοήθηκε ως «κάτι» που διακινείται («ρέει») κατά τη θέρμανση 

ή την ψύξη ενός σώματος. Η θερμότητα είναι επίσης ένας μηχανισμός διακίνησης ενέργειας 

αλλά μικροσκοπικός. Δηλαδή πραγματοποείται μέσω των συγκρούσεων των δομικών 

σωματιδίων των σωμάτων. Θερμότητα Q είναι η ενέργεια που μεταβιβάζεται από ένα θερμό 

σώμα σε ένα ψυχρό σώμα όταν έρθουν σε επαφή. Προκαλείται δηλαδή από τη διαφορά 

θερμοκρασίας. 

Εσωτερική ενέργεια U ενός σώματος είναι το σύνολο της ενέργειας (κινητικής και δυναμικής) 

που έχουν όλα τα δομικά σωματίδια του σώματος. Η εσωτερική ενέργεια για ένα σώμα είναι 

ένα μέγεθος που χαρακτηρίζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται γι’ αυτό και την 

ονομάζουμε καταστατική μεταβλητή. Η απευθείας μέτρηση της εσωτερικής ενέργειας ενός 

σώματος είναι αδύνατη γιατί δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τις ενέργειες όλων των 

δομικών σωματιδίων ενός σώματος. Μπορούμε όμως να υπολογίζουμε τις μεταβολές της 

εσωτερικής ενέργειας ΔU με έμμεσο τρόπο από το έργο και τη θερμότητα που 

μεταβιβάζονται μεταξύ σώματος και περιβάλλοντος. 

Για το ιδανικό αέριο, που είναι το απλοποιημένο μοντέλο μας, ο υπολογισμός της εσωτερικής 

ενέργειας είναι εύκολος αν βασιστεί στη μέση κινητική ενέργεια των μορίων του, δηλ. 
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Ένα θερμοδυναμικό σύστημα μπορεί να ανταλλάσσει ενέργεια με το περιβάλλον του μέσω 

των δύο μηχανισμών: έργου (μακροσκοπικά) και θερμότητας (μικροσκοπικά). Σε κάθε 

περίπτωση όταν ένα θερμοδυναμικό σύστημα (π.χ. μια ποσότητα αερίου) υφίσταται κάποια 

μεταβολή η διατήρηση της ενέργειας επιβάλει ότι η μεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας 

θα οφείλεται στο έργο και τη θερμότητα που διακινήθηκαν. Επομένως μπορούμε να 

γράψουμε για απλή σχέση ότι για το σύστημα η μεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας θα 

είναι το άθροισμα της ενέργειας που πήρε μείον την ενέργεια που έδωσε. 

ΔU=Q-W ή Q=ΔU+W(3) 
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Συμβάσεις Προσήμου: 

Q>0 όταν απορροφάται από το σύστημα, Q<0 όταν προσφέρεται από το σύστημα 

W>0 όταν προσφέρεται από το σύστημα, W<0 όταν απορροφάται από το σύστημα 

ΔU>0 όταν αυξάνεται η εσωτερική ενέργεια και ΔU<0 όταν μειώνεται η εσωτερική ενέργεια 

Η σχέση (3) ονομάζεται 1ος Θερμοδυναμικός Νόμος και εκφράζει την αρχή διατήρησης της 

ενέργειας στα Θερμοδυναμικά συστήματα. 

 

                                 
 

 

 

 

 

 

Ερωτήσεις 
1. Με βάση τη σχέση (1) το έργο που παράγει ένα αέριο είναι θετικό ή αρνητικό κατά 

την εκτόνωση του αέριου; Και τι πρόσημο έχει το έργο κατά τη συμπίεση του αερίου; 

2. Γράψτε δύο ομοιότητες και δύο διαφορές μεταξύ έργου και θερμότητας. 

3. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η εσωτερική ενέργεια ενός ιδανικού αερίου; 

4. Δύο σώματα διαφορετικής θερμοκρασίας έρχονται σε επαφή. Πότε σταματά η 

διακίνηση θερμότητας; 

Σώμα εσωτερικής 

ενέργειας U 
Έργο W που προσφέρεται / 

απορροφάται από το σώμα  

Θερμότητα Q που 
προσφέρεται / εκπέμπεται 
από το σώμα  


