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1. Ανπαία Γπμπή 

Ε ηζημνία ηεξ ζενμμδοκαμηθήξ ανπίδεη από ηεκ ανπαηόηεηα. Ο Ανπημήδεξ 

είπε θηηάλεη έκα θακόκη αημμύ, ημ αημμπονμβόιμ.  

Ε ανπή ιεηημονγίαξ είκαη ε ελήξ: Ηαίγμκηαξ λύια  πονώκεηαη ημ θαδάκη ημο 
αημμπονμβόιμο. Σόηε, νίπκμκηαξ μέζα μηθνή πμζόηεηα κενμύ, αοηή γίκεηαη 
αμέζςξ αημόξ. Ε πίεζε ημο αημμύ είκαη ανθεηή, γηα κα πεηάλεη ημ βιήμα 
θάμπμζα  ανθεηά μέηνα μαθνηά.  
 

 
 

ύγπνμκε ακαθαηαζθεοή ημο 
αημμπονμβόιμο ημο Ανπημήδε πμο έπεη 
λύιηκε θάκε, ιέβεηα κενμύ, πάιθηκμ 
θύιηκδνμ θαη ζθαηνηθά βιήμαηα. 

 

 

ύγπνμκε ακαθαηαζθεοή θαη ιεηημονγία ημο αημμπονμβόιμο έγηκε από ημ 

MIT1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://web.mit.edu/2.009/www/experiments/steamCannon/ArchimedesSteamCannon.html 
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Ο Έιιεκαξ μεπακηθόξ ΄Ενςκ, πνηκ δύμ πηιηάδεξ πνόκηα 

πενίπμο, πνεζημμπμίεζε ημκ αημό γηα ηεκ θίκεζε ακηηθεημέκςκ.  

Γπηκόεζε ηεκ αημιόζθαηνα (Αηόιμο πύιαη), ημ πνώημ 

ιεηημονγηθό πνόηοπμ ζενμηθήξ μεπακήξ.  

 

Πνηκ από ηε μεπακή ημο Ήνςκα  μηα 

αημιόζθαηνα ακαθένεηαη ζηα πναγμαηεία ημο  Βηηνμοβίμο 

de architectura ημκ πνώημ αηώκα π.Υ πμο όμςξ δεκ 

λένμομε ακ είπε θηκεηά μένε.1 

 

 

Άιιε εθεύνεζή ημο Ήνςκα 

είκαη μη “αοηόμαηεξ πύιεξ καμύ”. 

Έηζη, όηακ μ ηενέαξ ακάβεη ημ 

βςμό, μ αέναξ πμο βνίζθεηαη 

μέζα ζε μηα μεηαιιηθή ζθαίνα με 

κενό ζενμαίκεηαη θαη πηέδεη ημ 

κενό κα βγεη θαη κα μπεη ζημκ 

θμοβά με ημκ μπμίμ ζογθμηκςκεί. 

Ο θμοβάξ, θαζώξ βαναίκεη, 

πέθηεη πνμξ ηα θάης. Ο θμοβάξ 

ζοκδέεηαη με έκα ζπμηκί με ηεκ 

πόνηα ημο καμύ, θαη όπςξ ημ 

ζπμηκί λεηοιίγεηαη ζηγά ζηγά, ε 

πόνηα ακμίγεη. ημ ηέιμξ ηεξ 

ηειεηήξ μ ηενέαξ ζβήκεη ηε 

θςηηά, μ αέναξ ζημ δμπείμ 

ρύπεηαη, ε πίεζε πέθηεη, ημ κενό 

λακαμπαίκεη ζηε ζθαίνα θαη έηζη 

ε πόνηα θιείκεη. 
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2. Ε Ιέηνεζε ηεξ Θενμμθναζίαξ  

 Ιία πνώηε μέηνεζε γηα ημ πόζμ ζενμό ή 

ροπνό είκαη έκα ζώμα απμδίδεηαη ζημκ 

Γαιεκό. Ακέμεηλε ίζεξ πμζόηεηεξ βναζημύ 

κενμύ θαη πάγμο θαη μκόμαζε ηεκ ζενμμθναζία 

ημο μίγμαημξ πμο πνμέθορε «μοδέηενμ 

ζεμείμ». Όνηζε ηέζζενηξ βαζμμύξ θάης από 

ημ μοδέηενμ ζεμείμ θαη ηέζζενηξ βαζμμύξ 

πάκς από αοηό. Ε εκκηάβαζμε αοηή θιίμαθα 

επέδεζε μέπνη ημ μεζαίςκα.  

 Σεκ εκκηάβαζμε αοηή θιίμαθα 

πνεζημμπμηεί μ Johannis Hasler ημ 1578 ζημ 

βηβιίμ ημο „„De logistica medica” πμο μειεηά 

ηεκ ζενμμθναζία ηςκ ακζνώπςκ ζε ζπέζε με 

ημ γεςγναθηθό πιάημξ. 

 Πνμζπάζεηεξ γηα κα μεηνεζεί ε ζενμμθναζία είπακ γίκεη από ηεκ 

ανπαηόηεηα με ηα ζενμμζθόπηα. 

- Σμ 1640, μ Φενδηκάκδμξ μ 2μξ, μεγάιμξ δμύθαξ ηεξ Σμζθάκεξ, 

θαηαζθεύαζε ημ ζενμόμεηνμ ογνμύ ζε γοαιί, ημ μπμίμ όμςξ δεκ είπε 

θαζμνηζμέκε θιίμαθα. 

- Σμ 1659, γηα πνώηε θμνά, θαηαγνάθεηαη ε πνήζε οδνανγύνμο ζηα 

ζενμόμεηνα από ημκ Γάιιμ Ismael Bouliau.  

- ημ ηέιμξ ημο 19μο αηώκα, άνπηζακ κα θαηαζθεοάδμκηαη ζενμόμεηνα με 

εηδηθό γοαιί, γηαηί ημ απιό γοαιί θαηαζηνεθόηακ από ημκ οδνάνγονμ με ηεκ 

πάνμδμ ημο πνόκμο. 
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2.1 Θενμμζθόπηα. 

 Σμ πνώημ μιμθιενςμέκμ ζενμμζθόπημ εθεονέζεθε ζηεκ επμπή ημο 

Βοδακηίμο από ημκ Φίιςκα. Αοηή ε ζοζθεοή απμηειμύκηακ από έκακ ζςιήκα 

μ μπμίμξ έκςκε μηα ζθαίνα με έκα δμπείμ γεμάημ κενό. Όηακ ε ζοζθεοή 

ημπμζεημύκηακ ζημκ ήιημ μ αέναξ πμο βνηζθόηακ μέζα ζηε ζθαίνα 

δηαζηειιόηακ με απμηέιεζμα κα εηζπςνεί μέζα ζημ δμπείμ με ημ κενό 

δεμημονγώκηαξ θοζαιίδεξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Όηακ ε ζοζθεοή ημπμζεημύκηακ ζηε ζθηά ημ κενό επέζηνεθε πάιη ζημκ 

ζςιήκα. Θενμμζθόπηα είπακ εθεύνεη θαη άιιμη επηζηήμμκεξ όπςξ μ Πένζεξ 

Avicenna (980-1037π. Υ.), μ Οιιακδόξ Cornelius Drebbel (1572-1633), ημ 

ζενμμζθόπημ ημο μπμίμο βαζίζηεθε ζημ γεγμκόξ όηη ε θόθθηκε βαθή πμο 

πνεζημμπμημύζε γηκόηακ πημ θόθθηκε όηακ εθηηζόηακ ζημκ ήιημ θαη μ 

Γαιηιαίμξ μ μπμίμξ θαηαζθεύαζε έκα ζύζηεμα ζθαηνώκ πμο πενηείπακ οδαηηθό 

δηάιομα μηκμπκεύμαημξ δηαθμνεηηθώκ ποθκμηήηςκ.  

Σα ζενμμζθόπηα αοηά παναθηενίδμκηακ από απμοζία θιίμαθαξ με 

απμηέιεζμα απιά κα ακηηιαμβάκμκηαη ηηξ μεηαβμιέξ ηεξ ζενμμθναζίαξ πςνίξ 

κα ηηξ μεηνάκε. 

 

 

 

Ούγπνμκε Ακαπανάζηαζε ημο 
Θενμμζθμπίμο ημο Φίιςκα. 

 

 

 
 

Ο Cornelius Drebbel 
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Σμ ζενμμζθόπημ όγθμο ζε πημ ζύγπνμκε έθδμζε πανμοζηάδεηαη πημ 

πάκς. ηεκ εηθόκα ε δηαζημιή όγθμο μηαξ πμζόηεηαξ αένα ςζεί θάπμημ ογνό. 

Ε μεηαηόπηζε ημο ογνμύ ή ε ορμμεηνηθή δηαθμνά δίκεη ηεκ 

ζενμμθναζία. 

Ε πνώηε δεμμζηεομέκε εηθόκα ζενμμζθμπίμο είκαη ημο 

Santorio ηπμο δεμμζηεύζεθε ημ 1620. 

Έκα πανόμμημ ζενμμζθόπημ- ζενμόμεηνμ πνεζημμπμίεζε μ 

Γάιιμξ Guillame Amontons γύνς ζημ 1702 γηα κα ζοζπεηίζεη 

ηεκ πίεζε με ημκ όγθμ μηαξ ζογθεθνημέκεξ πμζόηεηαξ αένα.  Σμ 

ζενμόμεηνμ πενηειάμβακε μηα ζηήιε οδνανγύνμο πμο θναηηόηακ 

από μηα ζηήιε αένα. Ιάιηζηα ζομπένακε όηη ε πίεζε ημο αενίμο 

αολάκεη πενίπμο θαηά ημ 1/3 ακάμεζα ζημ θνύμ θαη ημ 

ζεμείμ βναζμμύ ημο κενμύ. 

Ε μειέηε ημο ημο επέηνερε κα πνμβιέρεη όηη ζα 

οπάνπεη μηα ζενμμθναζία πμο ε πίεζε ημο αένα (ημ ειαηήνημ 

ημο αένα – spring of the air)  ζα ελαθακίδεηαη θαη με αοηόκ ημκ ηνόπμ 

πνμέβιερε θαηά θάπμημ ηνόπμ ημ απόιοημ μεδέκ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πμ ζενμμζθόπημ –

ημο Οακηόνημ. 
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2.2 Θενμόμεηνα. 

 Δεκ είκαη ζαθέξ πμημξ εθεύνε ημ ζενμόμεηνμ. Ο 

Γαιηιαίμξ ακαθένεη ηεκ εθεύνεζε ςξ δηθή ημο. Ο 

μαζεηήξ ημο Gianfrancesco Sagredo πεηναμαηίζηεθε 

με ημ ζενμόμεηνμ θαη ζηηξ 9 Ιαΐμο 1613 έγναρε ζημκ 

δάζθαιό ημο : «The instrument for measuring heat, 

invented by your excellent self …[has shown me] 

various marvellous things, as, for example, that in 

winter the air may be colder than ice or snow; …» 

 

 Άιιμη ηζπονίδμκηαη όηη ημ πνώημ ζενμόμεηνμ 

εθεονέζεθε από ημκ Robert Fludd (1574-1637) μ 

μπμίμξ έβαιε ογνό ζε έκακ βμιβό ημκ μπμίμ είπε 

βαζμμιμγήζεη με θιίμαθα. Ο Fludd πνμζπαζμύζε κα 

θηηάλεη έκα αεηθίκεημ πνεζημμπμηώκηαξ ηεκ δηαζημιή 

ημο αένα. ηεκ θαηαζθεοή ημο πνεζημμπμίεζε έκα 

ζενμμζθόπημ ζημ μπμίμ όμςξ πνόζζεζε μία θιίμαθα μεηαηνέπμκηαξ ημ έηζη 

ζε ζενμόμεηνμ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

Σμ ζενμόμεηνμ ημο Fludd  

όπςξ δεμμζηεύζεθε ζημ Philosophia Moysaica ημ 1638. 

 

Σμ βαζηθό πνόβιεμα αοηώκ ηςκ ζενμμμέηνςκ ήηακ όηη ε ζηάζμε ηςκ 

ογνώκ επενεαδόηακ θαη από άιιμοξ πανάγμκηεξ όπςξ ε αημμζθαηνηθή πίεζε.  

Πμ ζενμμζθόπημ – 

ζενμόμεηνμ  ημο 

Γαιηιαίμο. 
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Ο Ferdinando de Medici ημ 1654 έιοζε αοηό ημ πνόβιεμα 

ζθναγίδμκηαξ ημκ ζςιήκα πμο ζοκδεόηακ με ημκ βμιβό αθήκμκηαξ ηε ζηάζμε 

ημο ογνμύ ημο βμιβμύ ακεπενέαζημ από ημκ αένα. Έκα άιιμ βαζηθό 

πνόβιεμα ήηακ ε απμοζία μηαξ θμηκήξ θιίμαθαξ μέηνεζεξ ηεξ ζενμμθναζίαξ, 

θαζώξ θάζε θαηαζθεοαζηήξ ζενμμμέηνςκ πνεζημμπμημύζε ηε δηθή ημο.  

Ανπηθά έγηκε πνμζπάζεηα κα επηβιεζεί ςξ θμηκή θιίμαθα αοηή πμο 

πνεζημμπμημύζε μ Robert Hooke, αιιά ε θιίμαθά ημο δεκ ήηακ ηδηαίηενα 

απμδεθηή. Σειηθά επηθνάηεζε ε θιίμαθα ημο Δακμύ Christiansen Romer με 

ακώηαημ ζεμείμ ηε ζενμμθναζία ημο βναζμμύ ημο κενμύ θαη παμειόηενε ηε 

ζενμμθναζία εκόξ μείγμαημξ από πάγμ θαη αιάηη. Από ημ 1724 θαη μεηά 

άνπηζε κα πνεζημμπμηείηαη μ οδνάνγονμξ ζενμόμεηνα, θαζώξ ακηηδνμύζε 

θαιύηενα ζηηξ αιιαγέξ ηεξ ζενμμθναζίαξ.  

Ιεηά από ζοκάκηεζε ημο Christiansen  με ημκ Γενμακό Fahrenheit ημ 

1708 πνμέθορε θιίμαθα με 96 βαζμώκ με ακώηαηε ζενμμθναζία αοηή ημο 

ζώμαημξ εκόξ ογημύξ άκηνα δειαδή ε ζενμμθναζία βναζμμύ ημο κενμύ ήηακ 

212 βαζμμί.   

Σεκ ίδηα πενίπμο πενίμδμ μ μοεδόξ Anders Celsius έθηηαλε μηα 

θιίμαθα 100 βαζμώκ με ακώηαηε ηε ζενμμθναζία πήλεξ ημο κενμύ θαη 

θαηώηαηε ηε ζενμμθναζία βναζμμύ. Ανγόηενα μ μαζεηήξ ημο Linnaeus 

ακηέζηνερε ηα δύμ άθνα ηεξ θιίμαθαξ θαη έηζη δεμημονγήζεθε ε θιίμαθα πμο 

ζήμενα πνεζημμπμηείηαη ζηα πενηζζόηενα μένε ημο πιακήηε εκώ αοηή ημο 

Fahrenheit πενημνίζηεθε θονίςξ ζηηξ ΕΠΑ. 

  

2.3 Ηιίμαθα Φανεκάηη 

Ε Ηιίμαθα Φανεκάηη είκαη θιίμαθα μέηνεζεξ 

ζενμμθναζίαξ θαη μκμμάζηεθε έηζη πνμξ ηημήκ ημο 

γενμακμύ θοζηθμύ Γαβνηήι Φάνεκαηη (1686–1736) 

πμο ηεκ πνόηεηκε ημ 1724. ήμενα έπεη ζπεδόκ 

ακηηθαηαζηαζεί από ηεκ θιίμαθα Ηειζίμο, πιεκ 

όμςξ πνεζημμπμηείηαη ζε πενημνηζμέκμοξ, με 

επηζηεμμκηθμύξ, ζθμπμύξ ζηηξ Εκςμέκεξ 

Πμιηηείεξ θαη ζε μενηθέξ αθόμα πώνεξ όπςξ ε 

Ιπειίδε. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Γαβριήλ_Φάρεναιτ
http://el.wikipedia.org/wiki/1724
http://el.wikipedia.org/wiki/Κλίμακα_Κελσίου
http://el.wikipedia.org/wiki/Μπελίζε
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Ακ θαη ε θιίμαθα αοηή έγηκε γκςζηή από ημκ Fahreneit, είπε πνμηαζεί ημ 

1702 από ημκ αζηνμκόμμ Οle Roemer. 

ηεκ θιίμαθα Φανεκάηη ημ ζεμείμ πήλεξ ημο κενμύ είκαη μη 32 βαζμμί 

Φανεκάηη (°F) θαη ημ ζεμείo βναζμμύ ημο μη 212 (°F) (ζε θακμκηθή πάκηα 

αημμζθαηνηθή πίεζε), πςνίδμκηαξ έηζη ηα δύμ ζεμεία ακαθμνάξ θαηά 180 

βαζμμύξ. οκεπώξ, έκαξ βαζμόξ ηεξ θιίμαθαξ Φανεκάηη ηζμύηαη με ημ 1/180 

ημο δηαζηήμαημξ μεηαλύ πήλεξ θαη βναζμμύ. 

Πμ απόιοημ μεδέκ ζηεκ θιίμαθα Φανεκάηη είκαη μη −459,67 °F. Ε θιίμαθα 

Ράκθηκ (R) θηηάπηεθε με ηεκ ίδηα δηαβάζμηζε ηεξ θιίμαθαξ Φανεκάηη, έηζη 

ώζηε ημ απόιοημ μεδέκ κα είκαη 0 R. 

Σμ ακηίζημηπμ δηάζηεμα ζηεκ θιίμαθα Ηειζίμο είκαη 100 βαζμμί. Έηζη ημ 

δηάζηεμα 1 βαζμμύ Φανεκάηη είκαη δηάζηεμα 5/9 ημο εκόξ βαζμμύ Ηειζίμο. Οη 

δύμ θιίμαθεξ έπμοκ θμηκό ζεμείμ ζημοξ -40 βαζμμύξ (δειαδή -40 °F θαη -40 

°C ακαπανηζημύκ ηεκ ίδηα ζενμμθναζία). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Ηιίμαθα Ηειζίμο 

Ο Ηέιζημξ ήηακ μ πνώημξ πμο 

πναγμαημπμίεζε θαη δεμμζίεοζε πεηνάμαηα με 

http://el.wikipedia.org/wiki/Ατμοσφαιρική_πίεση
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Ηιίμαθα 

Φανεκάηη 

ζθμπό ηε ζέζπηζε μηαξ δηεζκώξ απμδεθηήξ θιίμαθαξ ζενμμθναζίαξ με 

επηζηεμμκηθή βάζε. ηε δεμμζίεοζε ημο ζηα ζμοεδηθά με ηίηιμ 

«Παναηενήζεηξ δύμ ελαθμιμοζεηηθώκ βαζμώκ ζημ ζενμόμεηνμ» ακαθένεηαη 

ζε πεηνάμαηα πμο απμδεηθκύμοκ όηη ημ ζεμείμ πήλεςξ δεκ ελανηάηαη από ημ 

ορόμεηνμ ή ηεκ αημμζθαηνηθή πίεζε. Σεθμενίςζε επίζεξ ηεκ ελάνηεζε ημο 

ζεμείμο βναζμμύ ημο κενμύ από ηεκ αημμζθαηνηθή πίεζε, μία αθνηβήξ 

δηαπίζηςζε αθόμε θαη γηα ηα ζεμενηκά δεδμμέκα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fahrenheit to Celsius:  

 

Celsius to Fahrenheit:  

 
 

Δηαηύπςζε επηπιέμκ έκακ θακόκα γηα ημκ πνμζδημνηζμό ημο ζεμείμο 

βναζμμύ, ακ ε βανμμεηνηθή πίεζε απμθιίκεη από έκα μνηζμέκμ επίπεδμ 

πίεζεξ. 

Πνόηεηκε ηεκ οημζέηεζε ηεξ θιίμαθάξ ημο ζε μία δεμμζίεοζή ημο πνμξ 

ηε Βαζηιηθή μοεδηθή Αθαδεμία Γπηζηεμώκ, ηεκ παιαηόηενε ζμοεδηθή 

επηζηεμμκηθή θμηκόηεηα, πμο ηδνύζεθε ημ 1710. ημ ζενμόμεηνό ημο, γηα κα 

απμθύγεη ανκεηηθέξ ηημέξ,  ημ ζεμείμ γηα ηεκ ρύλε ημο κενμύ ήηακ ημ 100 θαη 

γηα ημκ βναζμό ημο ημ 0. Ε θιίμαθα ακηηζηνάθεθε από ημκ Ηάνμιμ Θηκκαίμ ημ 

1745, έκα πνόκμ μεηά ημ ζάκαηό ημο Ηέιζημο, θαη έπεη δηαηενεζεί έηζη έςξ 

Ηιίμαθα 

Ηειζίμο 

http://el.wikipedia.org/wiki/Ατμοσφαιρική_πίεση
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Βασιλική_Σουηδική_Ακαδημία_Επιστημών&action=edit&redlink=1
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ζήμενα. Ο Ηέιζημξ μκόμαζε ηεκ θιίμαθά ημο εθαημκηάβαζμμ. Γηα πνόκηα ηεκ 

απμθαιμύζακ απιά «ζμοεδηθό ζενμόμεηνμ».  

 

2.5 Απόιοημ Ιεδέκ 

Γηα πνώηε θμνά είκαη θαηαγεγναμμέκε μηα ακαθμνά  ζε μηα απόιοηα 

παμειή ζενμμθναζία από ημκ Boyle. To 1665 ζηεκ δεμμζίεοζή ημο  New 
Experiments and Observations touching Cold, ακαθένζεθε ζημ primum 
frigidum. Αοηή ζα έπνεπε κα ήηακ ε παμειόηενε ζενμμθναζία πμο ζα 

βνζθόηακ ζημ ζημηπείμ Γε (ή ζηα ζημηπεία Κενό θαη Αέναξ). Όπςξ 

πηζηεοόηακ ηόηε οπήνπακ ηέζζενα ζημηπεία: Γή, Κενό, Αέναξ Φςηηά. 

Όπςξ ακαθένζεθε, μ Γάιιμξ Guillame Amontons γύνς ζημ 1702 

πνμέβιερε όηη ζα οπάνπεη μηα ζενμμθναζία πμο ε πίεζε ημο αένα (ημ 

ειαηήνημ ημο αένα – spring of the air)  ζα ελαθακίδεηαη θαη με αοηόκ ημκ 

ηνόπμ πνμέβιερε θαηά θάπμημ ηνόπμ ημ απόιοημ μεδέκ. Αοηό ζοκέβαηκε ζηεκ 

θιίμαθά ημο ζημ -240. Ο Johann Heinrich Lambert δηόνζςζε αοηή ηεκ ηημή 

ζημ -270 (Pyrometrie 1779). 

Ήηακ όμςξ μ William Thomson (Lord Kelvin) 

πμο οπμιόγηζε με αθνίβεηα ηεκ ηημή ημο απόιοημο 

μεδεκόξ. ημ άνζνμ ημο «On an absolute 

Thermometric scale» ζημ Philosophical Magazine ημκ 

Οθηώβνημ ημο 1848 ακαθένεηαη ζε μία απόιοηε 

θιίμαθα : 

 “The characteristic property of the scale 
which I now propose is, that all degrees have the same value; that is, that 
a unit of heat descending from a body A at the temperature T° of this 
scale, to a body B at the temperature (T-1)°, would give out the same 
mechanical effect, whatever be the number T. This may justly be termed 
an absolute scale, since its characteristic is quite independent of the 
physical properties of any specific substance” 

«... Ε παναθηενηζηηθή ηδηόηεηα ηεξ θιίμαθαξ πμο πνμηείκς είκαη όηη 
όιεξ μη δηαβαζμίζεηξ ηεξ έπμοκ ηεκ ίδηα ηημή, δειαδή ακ μηα μμκάδα 
ζενμόηεηαξ μεηαβαίκεη από έκα ζώμα Α, ζενμμθναζίαξ Σ αοηήξ ηεξ 
θιίμαθαξ, ζε έκα ζώμα Β ζενμμθναζίαξ (Σ-1), ζα έπεη ημ ίδημ μεπακηθό 
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απμηέιεζμα, ακελάνηεηα από ηεκ ηημή ηεξ Σ. Αοηό δηθαημιμγεί ηεκ μκμμαζία 
"απόιοηε θιίμαθα", εθόζμκ ηα παναθηενηζηηθά ηεξ είκαη ηειείςξ ακελάνηεηα 
από ηηξ θοζηθέξ ηδηόηεηεξ μπμηαζδήπμηε πεμηθήξ μοζίαξ ή ζημηπείμο...». 

Ηαη ζηεκ ηειεοηαία οπμζεμείςζε ημο άνζνμο μνίδεη ημ απόιοημ μεδέκ 

ςξ ημοξ -273 °C. 

“This is what we might anticipate, when we reflect that infinite cold 
must correspond to a finite number of degrees of the air-thermometer 
below zero; since if we push the strict principle of graduation, stated 
above, sufficiently far, we should arrive at a point corresponding to the 
volume of air being reduced to nothing, which would be marked as -273° 
of the scale (-100/.366, if .366 be the coefficient of expansion); and 
therefore -273° of the air-thermometer is a point which cannot be 
reached at any finite temperature, however low.” 

Ε θιίμαθα οημζεηήζεθε θαη πήνε ημ όκμμά ημο (θιίμαθα Ηέιβηκ ή 

απόιοηε θιίμαθα). ύμθςκα με αοηήκ, ημ κενό παγώκεη ζημοξ 273μ Η θαη 

βνάδεη ζημοξ 373μ Η. ημ ζεμείμ 00Η, πμο μκμμάδεηαη θαη απόιοημ μεδέκ, 

ζύμθςκα με ημ 2μ Θενμμδοκαμηθό Κόμμ, ζηαμαηά ε ζενμηθή θίκεζε ηςκ 

αηόμςκ ή μμνίςκ πμο απανηίδμοκ έκα πεμηθό ζημηπείμ ή μηα πεμηθή έκςζε. 

ηεκ παναθάης 

γναθηθή πανάζηαζε βιέπμομε 

πςξ ε πίεζε ημο αένα ηείκεη 

ζημ μεδέκ θαζώξ μεδεκίδεηαη 

ε ζενμμθναζία γηα ηνείξ 

δηαθμνεηηθέξ πμζόηεηεξ 

αένα. 

Σμ απόιοημ μεδέκ είκαη 

ε ζενμμθναζία ζηεκ μπμία ε 

εκηνμπία θζάκεη ζηεκ 

ειάπηζηε ηημή ηεξ. Όπςξ μνίδεηαη από ημοξ Κόμμοξ ηεξ Θενμμδοκαμηθήξ, ημ 

απόιοημ μεδέκ δεκ μπμνεί κα επηηεοπζεί με ηεπκεηά ή θοζηθά μέζα, αθμύ 

θάηη ηέημημ απαηηεί έκα ζύζηεμα πιήνςξ απμμμκςμέκμ από ημ οπόιμηπμ 

ζύμπακ. Έκα ζύζηεμα, ζεςνεηηθά, ζηε ζενμμθναζία ημο απόιοημο μεδεκόξ 

θαηέπεη μεδεκηθμύ επηπέδμο θβακηηθή ημο μεπακηθή εκένγεηα. Πανόιμ πμο ε 
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μμνηαθή θηκεηηθή εκένγεηα δεκ μεδεκίδεηαη εκηειώξ ζηε ζενμμθναζία αοηή, ημ 

ζύζηεμα δεκ έπεη πιέμκ ανθεηή εκένγεηα κα μεηαβηβάζεη ζε άιια ζοζηήμαηα. 

Γη' αοηό ε ζςζηή έθθναζε είκαη όηη ζημ απόιοημ μεδέκ ε μμνηαθή εκένγεηα 

είκαη ε ειάπηζηε δοκαηή (αιιά όπη αθνηβώξ μεδεκηθή). 

Ιε δηεζκή ζομθςκία, ημ απόιοημ μεδέκ μνίζηεθε ςξ αθνηβώξ 0 Η 

,−273.15°C θαη -459.67°F. Πανόιμ πμο ζεςνεηηθά δεκ είκαη δοκαηό κα 

ροπζεί μπμηαδήπμηε μοζία αθνηβώξ ζημοξ 0 Η, θάπμημη επηζηήμμκεξ έπμοκ 

θάκεη ζπμοδαία επηηεύγμαηα πιεζηάδμκηαξ πμιύ ημ απόιοημ μεδέκ, όπμο ε 

ύιε επηηογπάκεη θβακηηθά θαηκόμεκα όπςξ ε οπεναγςγημόηεηα θαη ε 

οπεννεοζηόηεηα. 

3. Γκένγεηα 

Ε έκκμηα ηεξ εκένγεηαξ είκαη μηα έκκμηα πμο δηαηοπώζεθε ζηεκ 

ζεμενηκή μμνθή ηεξ ημκ 19μ αηώκα. Ο όνμξ εκένγεηα δεμημονγήζεθε από ημκ 

Thomas Young ημ 1807. Ο Richard Feynman (1918-1988) ζηηξ δηαιέλεηξ ημο 

γνάθεη: «Γίκαη ζεμακηηθό κα ακηηιεθζμύμε όηη ζηεκ Φοζηθή ζήμενα δεκ 

έπμομε γκώζε ηη είκαη ε εκένγεηα». 

Πανόια αοηά γκςνίδμομε ανθεηά πνάγμαηα γύνς από ηεκ έκκμηα 

εκένγεηα. Γνάθεη μ Feynman : «Τπάνπεη έκα γεγμκόξ ή ακ πνμηημάηε έκαξ 

κόμμξ, πμο θοβενκά όια ηα θοζηθά θαηκόμεκα. Δεκ οπάνπεη θαμία ελαίνεζε 

ζε αοηόκ ημκ κόμμ. Ο κόμμξ μκμμάδεηαη κόμμξ ηεξ δηαηήνεζεξ ηεξ εκένγεηαξ. 

Ζζπονίδεηαη όηη οπάνπεη έκα ζογθεθνημέκμ μέγεζμξ πμο ημ ιέμε εκένγεηα πμο 

δεκ αιιάδεη θαηά ηεκ ελέιηλε ηςκ θαηκμμέκςκ. Αοηή είκαη μηα πμιιή 

αθενεμέκε ηδέα, γηαηί είκαη μηα μαζεμαηηθή ανπή. Δειώκεη όηη οπάνπεη μία 

ανηζμεηηθή πμζόηεηα πμο δεκ αιιάδεη όηακ θάηη ζομβαίκεη.» 

Τπήνλακ δηάθμνα αίηηα πμο μδήγεζακ ζηεκ ακάδοζε ηεξ έκκμηαξ 

«εκένγεηα». Ιεηαλύ αοηώκ : 

α. Ε παναηήνεζε ηςκ αιιειμμεηαηνμπώκ ηςκ «θοζηθώκ δοκάμεςκ» 

θαη ε γκώζε ηεξ δηαηήνεζεξ θάπμηςκ από αοηέξ. 

Γηα πανάδεηγμα ζηεκ ζηήιε ημο Volta ημ 1800 πεμηθέξ ακηηδνάζεηξ 

δεμημονγμύζακ ειεθηνηθό νεύμα. ηεκ ειεθηνόιοζε ημ ειεθηνηθό νεύμα 
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δεμημονγμύζε πεμηθά θαηκόμεκα. Ε ηνηβή μπμνμύζε κα πανάλεη ειεθηνηζμό 

θαη ζενμόηεηα. 

Ε πνώηε πνμζπάζεηα γηα κα εηζαπζεί έκα μέγεζμξ αμεηάβιεημ θαηά 

ηεκ αιιειεπίδναζε ηςκ ζςμάηςκ έγηκε από ημκ Descartes θαηά ηεκ μειέηε 

ηςκ θηκήζεςκ. ημ Principles of Philosophy ημ 1644 γνάθεη : 

“The third law: that a body, upon coming in contact with a stronger 

one, loses none of its motion; but that, upon coming in contact with a 

weaker one, it loses as much as it transfers to that weaker body” (Pr II 

40). 

Ο Descartes μνίδεη όηη αοηή ε «θίκεζε» ή «ε πμζόηεηα θίκεζεξ» 

ηζμύηαη με ημ γηκόμεκμ ημο «μεγέζμοξ» ημο ζώμαημξ επί ηεκ ηαπύηεηά ημο 

θαη με ζύγπνμκμοξ όνμοξ μάδα επί ηαπύηεηα (m.u) δει. ηεκ μνμή. 

Ο Oιιακδόξ ζοκενγάηεξ ημο Descartes, C. Huygens όνηζε αοηήκ ηεκ 

πμζόηεηα θίκεζεξ ςξ μάδα επί ηαπύηεηα ζημ ηεηνάγςκμ (m.u2). 

Ο Leibniz ζε μία δηπιςμαηηθή απμζημιή πανέμεηκε ζημ Πανίζη γηα 4 

πνόκηα. Γθεί ζοκακαζηνάθεθε με ανθεημύξ επηζηήμμκεξ θαη γκώνηζε θαη ημκ 

ίδημ ημκ Huygens. 

O Leibniz εηζήγαγε ηνείξ ανπέξ δηαηήνεζεξ μειεηώκηαξ ηηξ θνμύζεηξ 

ζθαηνώκ. 

Γηα ηηξ ειαζηηθέξ θνμύζεηξ ηεκ ανπή δηαηήνεζεξ ηςκ ζπεηηθώκ 

ηαποηήηςκ 

ΣαπύηεηαΑπνηκ - ΣαπύηεηαΒπνηκ = ΣαπύηεηαΒμεηά - ΣαπύηεηαΑμεηά 

θαη ηεκ ανπή δηαηήνεζεξ ηεξ «δώζαξ δύκαμεξ» «vis viva» δει. ηεξ 

πμζόηεηαξ μάδα επί ηαπύηεηα2  

ΙάδαΑ x ΣαπύηεηαΑπνηκ
2 + ΙάδαB xΣαπύηεηαΒπνηκ

2 =  

ΙάδαΑ x ΣαπύηεηαΑμεηά
2 + ΙάδαB xΣαπύηεηαΒμεηά

2
 

Γηα όιεξ ηηξ θνμύζεηξ ηεκ ανπή δηαηήνεζεξ ηεξ «πμζόηεηαξ ηεξ 

πνμόδμο» δει. ηεκ ανπή ηεξ δηαηήνεζεξ ηεξ μνμήξ πμο ε δηαθμνά ηεξ από 
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ημκ ηνίημ κόμμ πμο είπε εηζάγεη μ Descartes ήηακ όηη μη ηαπύηεηεξ ημο 

Leibniz ήηακ πνμζεμαζμέκεξ. 

Ο Coriolis ημ 1829 εηζήγαγε ½ ζηεκ πμζόηεηα mu2 μνίδμκηαξ έηζη ηεκ 

θηκεηηθή εκένγεηα.  

β. Ε πνμζπάζεηα θαηαζθεοήξ ημο αεηθίκεημο. 

ηα βηβιία ηεξ Φοζηθήξ ε αδοκαμία ύπανλεξ εκόξ αεηθίκεημο πνμθύπηεη 

θαηά θακόκα ςξ ζομπέναζμα από ηεκ ανπή δηαηήνεζεξ ηεξ εκενγείαξ. ηεκ 

ηζημνία ηεξ επηζηήμεξ θαίκεηαη όηη ηα πνάγμαηα ελειίπζεθακ ακηίζηνμθα. 

Πνώηα έγηκε ακηηιεπηό από ηεκ εμπεηνία όηη είκαη αδύκαημκ κα 

θαηαζθεοαζζεί μηα αεηθίκεηε μεπακή θαη μεηά δηαηοπώζεθε ε ανπή 

δηαηήνεζεξ ηεξ εκένγεηαξ. 

γ. Ε θαηαζθεοή θαη ε πνμζπάζεηα βειηίςζεξ ηςκ ζενμηθώκ μεπακώκ. 

Ε ακάγθε ηςκ Άγγιςκ γηα ηηξ ακηιεηηθέξ μεπακέξ ζηα μνοπεία μδήγεζε 

ζηεκ ακάπηολε ηςκ ζενμηθώκ μεπακώκ. Ε δηαδηθαζία βειηίςζεξ ηςκ 

ζενμηθώκ μεπακώκ θαη ε πνμζπάζεηα ηςκ Γάιιςκ κα λεπενάζμοκ ηεκ 

πνςημπμνία ηςκ Άγγιςκ ζηηξ μεπακέξ έδςζε ηεκ δοκαηόηεηα γηα ημκ μνηζμό 

θοζηθώκ μεγεζώκ (ένγμ) θαη ιαμπνά απμηειέζμαηα ζεςνεηηθήξ μειέηεξ ηεξ 

ζενμμδοκαμηθήξ (μεπακή Carnot). 

       

4. Θενμόηεηα. 

Ε ζενμόηεηα ςξ εκένγεηα πμο μεηαβαίκεη από ηα ζενμά ζηα ροπνά ζώμαηα 

είκαη μηα έκκμηα πμο άιιαλε πμιύ μέζα ζημκ πνόκμ πνηκ θηάζεη ζηεκ ηειηθή 

ηεξ μμνθή. Ε πενηπέηεηα άνπηζε με ημ Ανηζημηειηθό ζημηπείμ θςηηά. Ο 

Francis Bacon ζημ βηβιίμ ημο Novum Organum απανηζμεί πεγέξ ζενμόηεηαξ. 

Ο Pierre Gassendi (1592 – 1655) έβιεπε ηεκ δέζηε θαη ημ θνύμ ςξ 

δηαθμνεηηθά είδε ύιεξ. Γθείκε ηεκ επμπή οπήνπε θαη ε ζεςνία ηςκ αβανώκ 

νεοζηώκ. Έκα από αοηά ζεςνήζεθε όηη είκαη ημ θιμγηζηό.  

 

4.1 Φιμγηζηό 

Ε ζεςνία ημο θιμγηζημύ είκαη μηα επηζηεμμκηθή ζεςνία ε μπμία 

οπμζηενίδεη ηεκ ύπανλε εκόξ πανεμθενμύξ ηεξ θςηηάξ ζημηπείμο 
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επμκμμαδόμεκμο θιμγηζηό, ημ μπμίμ εμπενηείπεημ ζηα ζώμαηα πμο 

μπμνμύζακ κα θαμύκ θαη απειεοζενώκεηαη ζηε δηάνθεηα ηεξ θαύζεξ. Ε  

ζεςνία ήηακ μηα πνμζπάζεηα κα ελεγεζμύκ δηενγαζίεξ όπςξ ε  θαύζε θαη ε 

μλείδςζε ηςκ μεηάιιςκ.   

Ωξ θιμγηζηό ακαθένεηαη μηα ακύπανθηε μοζία, βαζηζμέκε ζηεκ 

ιακζαζμέκε ζεςνία ηςκ αβανώκ νεοζηώκ, πμο ακαπηύπζεθε ημ 17μ αηώκα 

από επηζηήμμκεξ ηεξ επμπήξ. Ε πνμέιεοζε αοηήξ ηεξ ζεςνίαξ μθείιεηαη ζηα 

γναπηά ημο J.J.Becher (1635-1682) θονίςξ ζημ βηβιίμ ημο Physica 

Sabterranea (1669). Πίζηεοε ζηα „‟tria prima‟‟ ηα μπμία ακαγκώνηδε ςξ ηηξ 

γοαιμπμημύμεκεξ ,ηηξ οδνανγονηθέξ θαη ηηξ θαύζημεξ γαίεξ. Όηακ μηα μοζία 

θαηγόηακ, πίζηεοε πςξ ε ηειεοηαία από αοηέξ ηηξ γαίεξ „‟terra pinguins‟‟, 

ειεοζενςκόηακ. Ε ηδέα αοηή ακαπηύπζεθε ηδηαίηενα από ημκ G.E.Stahl 

(1660-1734) ζηε ζεςνία ημο γηα ημ θιμγηζηό, όπςξ αοηή θμηκμπμηήζεθε ημ 

1717. 

ύμθςκα με ηεκ ζεςνία αοηή, όια ηα οιηθά πμο μπμνμύκ κα θαμύκ 

εμπενηέπμοκ μηα πμζόηεηα από θιμγηζηό. Όηακ έκα ζώμα θαίγεηαη πάκεη ηεκ 

πμζόηεηα ημο θιμγηζημύ πμο πενηέπεη, ε μπμία πενκάεη ζημκ αένα θαη ημ 

ζώμα <<απμθιμγίδεηαη>>. Ακηίζημηπα ηα άθαοζηα οιηθά είκαη αοηά πμο δεκ 

πενηέπμοκ θιμγηζηό. 

Σμ γεγμκόξ όηη πμιιέξ μοζίεξ θαηγόκημοζακ όηακ δεζηαίκμκηακ , 

απμδηδόηακ ζημ όηη είπακ έκα θμηκό ζημηπείμ .Όια δηέζεηακ έκα ζημηπείμ 

βαζηζμέκμ ζηεκ θςηηά επμκμμαδόμεκμ θιμγηζηό, ημ μπμίμ απμβαιιόηακ με 

ηεκ θαύζε θαη ημ ίδημ ήηακ ιηγόηενμ ή πενηζζόηενμ δναζηηθό ακαιόγςξ με ηεκ 

πενηεθηηθόηεηα ημο θάζε ζημηπείμο ζε αοηό. Οπόηε μη θαύζημεξ μοζίεξ 

πηζηεύμκηακ κα είκαη ζοζηαηηθά ημο θιμγηζημύ. 

Ε ζεςνία ημο θιμγηζημύ ήηακ πμιύ απιή θαη πνμθακώξ ελεγμύζε όηη 

έπνεπε κα ελεγεζεί. Τπήνπακ δηάθμνεξ δοζθμιίεξ ζηε ζεςνία, ςζηόζμ, αιιά 

με ηηξ θαηάιιειεξ οπμζέζεηξ λεπενάζηεθακ. Ήηακ γκςζηό, γηα πανάδεηγμα, 

όηη ημ μλείδημ πμο παναγόηακ από ηεκ θαύζε ημο μεηάιιμο δύγηδε 

πενηζζόηενμ από ημ ίδημ ημ μέηαιιμ. Οη οπμζηενηθηέξ ηεξ ζεςνίαξ ημο 

θιμγηζημύ ημ ελήγεζακ αοηό οπμζέημκηαξ όηη ημ ζημηπείμ ηεξ θςηηάξ είπε 

ανκεηηθό βάνμξ. 

Ε δοζθμιία δεκ ζεςνήζεθε ζεμακηηθή μηαξ θαη ηόηε δεκ είπε 

ζοκεηδεημπμηεζεί όηη ημ βάνμξ εκόξ ζώμαημξ ήηακ ακάιμγμ με ηε μάδα ημο 

θαη επμμέκςξ αιιαγή ζημ βάνμξ ζήμαηκε αιιαγή ζηε μάδα ημο. 
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Οη πενηζζόηενμη πεμηθμί ηεξ επμπήξ δέπηεθακ ηεκ ζεςνία ςξ μηα 

ζεςνία πεμηθήξ δνάζεξ. Ήηακ γκςζηό όηη θαηά ηεκ ακηίδναζε εκόξ μεηάιιμο 

με έκα μλύ, ημ θιμγηζηό πακόηακ θαη ημ άιαξ δηαιοόηακ με ημ μλύ, εκώ ημ 

εύθιεθημ αένημ (οδνμγόκμ) πμο παναγόηακ, ζεςνμύκηακ από πμιιμύξ όηη 

ήηακ ημ ζημηπείμ ‘’θςηηά’’. 

Πανόηη ημ θιμγηζηό ήηακ ιακζαζμέκε ζεςνία, βμεζμύζε κα 

ζοκηαηνηαπημύκ ηα θαηκόμεκα με μνζμιμγηθό ηνόπμ. Αοηό όμςξ θαηέιελε κα 

είκαη πενηζζόηενμ πμημηηθή πανά πμζμηηθή επηζηήμε, ακ θαη βμήζεζε ηεκ 

πεμεία κα λεθύγεη από ημκ μοζηηθηζμό ηεξ αιπεμείαξ. Ε ζεςνία ημο 

θιμγηζημύ έγηκε εμπόδημ όηακ μη παναηενήζεηξ ηςκ πεηναμάηςκ ζπεηηθά με 

ηα αένηα δεκ μπμνμύζακ κα πνμζανμμζημύκ γύνς ηεξ, πενηπιέθμκηαξ ηηξ 

πενηζζόηενμ. 

Σμ 1774 μ Joseph Priestley ζοκάκηεζε ημκ Antoine Laurent Lavoisier 

ζημ Πανίζη. Σμο ελήγεζε ηα πεηνάμαηά ημο θαη πςξ ακαθάιορε ημκ 

«απμθιμγηζμέκμ» αένα δεζηαίκμκηαξ μλείδημ ημο οδνανγύνμο. Ο Lavoisier 

επακέιαβε ηα πεηνάμαηα θαη πανήγαγε αοηόκ ημκ «αένα». Παναηήνεζε όηη 

πμιιά πνμσόκηα θαύζεξ μέζα ζε αοηόκ ήηακ μλέα γηα αοηό θαη ημκ μκόμαζε 

«μλύ-γόκμ». 

O Θαβμοαδηέ δηελήγαγε πάνα πμιιά πεηνάμαηα θαύζεξ θαη μέζα από 

αοζηενά πεηναμαηηθή μεζμδμιμγία θαηέιελε κα πενηγνάρεη ηεκ θαύζε, 

ακαγκςνίδμκηαξ ςξ απαναίηεημ ζημηπείμ γηα αοηήκ ημ "μλογόκμ". ύμθςκα 

με ηεκ ζεςνία ημο Θαβμοαδηέ, ε θαύζε είκαη ε ελώζενμε πεμηθή ακηίδναζε 

εκόξ ζώμαημξ με ημ μλογόκμ ημο αένα θαηά ηεκ μπμία μπμνεί κα εθιύεηαη ή 

όπη αθηηκμβμιία (δειαδή κα έπμομε ή κα μεκ έπμομε θιόγα) ακάιμγα με ηε 

ζενμμθναζία ζηεκ μπμία βνίζθμκηαη ηα πνμσόκηα ηεξ θαύζεξ (θαοζαένηα). 

Δηαπίζηςζε όηη ημ ζημηπείμ μλογόκμ εκώκεηαη με ημ θαηόμεκμ ζώμα, ακηί κα 
θεύγεη από αοηό όπςξ πενηέγναθε ε ζεςνία ημο θιμγηζημύ. 

 

 

 

 

 

4.2 Θενμηδηθή ζεςνία 

Ε ζενμηδηθή ζεςνία ήηακ μηα ζεςνία πμο οπμζηήνηδε όηη ε ζενμόηεηα 

απμηειείηαη από έκα αοηό-απςζμύμεκμ ειαζηηθό ογνό πμο μκμμάδεηαη 
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ζενμηδηθό, ημ μπμίμ νέεη από ημ ζενμόηενμ ζημ ροπνόηενμ ζώμα. Σα 

ζςμαηίδηα ημο ζενμηδηθμύ ζεςνμύζακ όηη έιθμκηακ από ηεκ ύιε θαη 

απςζμύκηακ μεηαλύ ημοξ. 

Θενμηδηθό επίζεξ ζεςνμύκηακ έκα αένημ πςνίξ βάνμξ πμο ζα 

μπμνμύζε κα πενάζεη μέζα θαη έλς από ημοξ πόνμοξ ζε ζηενεά θαη ογνά 

ζώμαηα.  

Ε "ζενμηδηθή ζεςνία» ακηηθαηαζηάζεθε ζηα μέζα ημο 19μο αηώκα από  

ηεκ μεπακηθή ζεςνία ηεξ ζενμόηεηαξ, πανόια αοηά όμςξ εμθακίδεηαη ζηεκ 

επηζηεμμκηθή βηβιημγναθία ηεξ μέπνη ημ ηέιμξ ημο 19μο αηώκα.  

Ε ζενμηδηθή ζεςνία πανμοζηάζηεθε από ημκ Lavoisier μ μπμίμξ ακέπηολε ηεκ 

ελήγεζε ηεξ θαύζεξ  ζηε δεθαεηία ημο 1770. ηεκ ενγαζία ημο " Réflexions 

sur le phlogistique" (1783), μ Lavoisier οπμζηήνηλε όηη ε ζεςνία ημο 

θιμγηζημύ δεκ ζομβάδηδε με ηα πεηναμαηηθά απμηειέζμαηα ημο, θαη πνόηεηκε 

ημ <<ιεπηό νεοζηό>> πμο μκμμάδεηαη ζενμηδηθό θαη είκαη ε μοζία ηεξ 

ζενμόηεηαξ.  

ύμθςκα με ηε ζεςνία αοηή, ε πμζόηεηα ηεξ μοζίαξ είκαη ζηαζενή, 

αβανήξ θαη άπνςμε ζε όιμ ημ ζύμπακ θαη νέεη από ημ ζενμόηενμ ζημ 

ροπνόηενμ θμνέα. Σα επημένμοξ ζςμαηίδηα πμο ζοκζέημοκ ημ ογνό είκαη 

ειαζηηθά θαη απςζμύκ ημ έκα ημ άιιμ, όμςξ έιθμκηαη από μόνηα άιιςκ 

μοζηώκ. Σμ μέγεζμξ ηεξ έιλεξ είκαη δηαθμνεηηθό ζε δηαθμνεηηθέξ μοζίεξ. 

Ε ηδηόηεηα ηςκ ζςμαηηδίςκ κα αοημαπςζμύκηαη πνεζημμπμηήζεθε γηα 

κα ενμεκεύζεη ηεκ δηαζημιή ηςκ ζςμάηςκ θαηά ηεκ ζένμακζε. Θεςνήζεθε 

όηη ε ζενμηδηθή ζεςνία ζα μπμνμύζε κα είκαη "ιμγηθή" ζε όηη δηαπέεηαη 

ακάμεζα ζηα ζςμαηίδηα εκόξ οιηθμύ, εκενγώκηαξ έηζη γύνς από θάζε 

ζςμαηίδημ με μηα αημόζθαηνα ζενμίδςκ. 

Ε ζενμηδηθή ζεςνία έθηαζε ζημ απόγεηό ηεξ με ημ ένγμ ημο Joseph 

Black(1728-1799). Ο Black είπε αζπμιεζεί θαη με ηεκ ζεςνία ημο θιμγηζημύ. 

 

 

 

 

 

 

Πνάγμαηη, μ Lavoisier ήηακ έκαξ από ημοξ πνώημοξ πμο 

πνεζημμπμίεζακ έκα ζενμόμεηνμ γηα ηε μέηνεζε ηςκ αιιαγώκ ζενμμθναζίαξ 

θαηά ηε δηάνθεηα μηαξ πεμηθήξ ακηίδναζεξ. 
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Ιηα ζεηνά επηηοπεμέκςκ ελεγήζεςκ μπμνμύζακ κα γίκμοκ θαη έγηκακ 

από αοηέξ ηηξ οπμζέζεηξ. Ιπμνμύμε κα ελεγήζμομε ηεκ ρύλε εκόξ θιηηδακημύ 

ημο ηζαγημύ ζε ζενμμθναζία δςμαηίμο: ημ ζενμηδηθό είκαη αοηό-απςζμύμεκμ 

θαη έηζη ζηγά-ζηγά νέεη από ηηξ ποθκά ζε ζενμίδεξ πενημπέξ (ημ δεζηό κενό) 

ζε πενημπέξ ιηγόηενμ ποθκέξ ζε ζενμίδεξ (ρύλε ημο αένα ζημ δςμάηημ). 

 

      Ιπμνμύμε κα ελεγήζμομε ηεκ δηόγθςζε ημο αένα από ηεκ ζενμόηεηα: 

επεηδή ημ ζενμηδηθό απμννμθάηαη από ημκ αένα, γεγμκόξ πμο αολάκεη ημκ 

όγθμ ημο. Ακ πμύμε ιίγμ πενηζζόηενμ γηα ημ ηη ζομβαίκεη ζημ ζενμηδηθό θαηά 

ηε δηάνθεηα αοημύ ημο θαηκμμέκμο απμννόθεζεξ, μπμνμύμε κα ελεγήζμομε 

ηεκ αθηηκμβμιία ηεξ ζενμόηεηαξ, ηηξ αιιαγέξ θαηάζηαζεξ ηεξ ύιεξ οπό 

δηάθμνεξ ζενμμθναζίεξ θαη κα ζοκάγμομε ημ ζύκμιμ ηςκ κόμςκ ηςκ αενίςκ. 

 

 

 

 

 

 

 

Παναηενώκηαξ ηε ζενμόηεηα πμο εθιύεηαη θαηά ηε δηάκμηλε ηεξ 

θάκκεξ εκόξ θακμκημύ ζημ Ιόκαπμ (1798), ιόγς ηεξ ηνηβήξ, μ Ιπέκηδαμηκ 

Σόμπζμκ, γκςζηόξ θαη ςξ θόμεξ Ράμθμνκη, ακηηιήθζεθε όηη αοηή ε 
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ζενμόηεηα δεκ είκαη έκα αβανέξ νεοζηό αιιά έκα είδμξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ 

αθμύ ε ζενμόηεηα πμο παναγόηακ ήηακ ακελάκηιεηε.  

 

 

ογθεθνημέκα είπε παναηενήζεη όηη θαηά ηεκ δηάκμηλε ηεξ θάκκεξ με 

εηδηθό αμβιύ ενγαιείμ πμο είπε επηκμήζεη θαη εκς ε θάκκε ήηακ βοζηζμέκε 

ζημ κενό, ημ κενό έβναδε πενίπμο ζε δοόμηζο ώνεξ.  

Γηα κα επηβεβαηώζεη ηηξ παναηενήζεηξ ημο έθακε μηα ζεηνά πεηναμάηςκ 

πμο δεμμζηεύηεθακ ζημ  Philosophical Transactions of the Royal Society ημ 

1798 με ηίηιμ An Experimental Enquiry concerning the Source of the 

Heat which is Excited by Friction. 

 

 Σμ γεγμκόξ αοηό μδήγεζε ζηεκ θαηάννηρε ηεξ ζενμηδηθήξ ζεςνίαξ ηεκ 

δεθαεηία ημο 1840 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Πμ μεπακηθό ηζμδύκαμμ ηεξ ζενμόηεηαξ 
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 Σεκ δεθαεηία ημο 1840 μ Άγγιμξ James Prescott 

Joule μ Γενμακόξ Julius Robert Mayer  θαη μ Δακόξ 

Ludwig A. Colding πνμζπάζεζακ κα επηβεβαβηώζμοκ 

όηη ε ζενμόηεηα θαη ημ μεπακηθό ένγμ ήηακ ηζμδύκαμα 

. 
 

 Σα απμηειέζμαηα ημο Colding δεκ έγηκακ γκςζηά 

πένα από ηεκ ηδηαίηενε παηνίδα ημο.  Ο Mayer 

πνώημξ οπμιόγηζε, από δεδμμέκα πμο είπε πςνίαξ κα 

εθηειέζεη θάπμημ πείναμα, όηη πνεηάδμκηαη  725 ft.lb 

μεπακηθμύ ένγμο γηα θάζε Btu παναγόμεκεξ 

ζενμόηεημξ. Σμ δεμμζίεοζε ζε άνζνμ ζημ Liebig‟s Annalen ημ 1842. 

  Αοηόξ όμςξ πμο θαζόνηζε ηειηθά 

ηεκ ηζμδοκαμία ακάμεζα ζημ μεπακηθό 

ένγμ θαη ηεκ ζενμόηεηα ήηακ μ Joule. 

Σμ 1837 μ Joule άνπηζε ηα 

πεηνάμαηα ημο πνμζπαζώκηαξ κα θηηάλεη 

μηα αεηθίκεηε μεπακή αιιά θαη αοηόξ 

μδεγήζεθε ζημ ζομπέναζμα όηη ημ 

μεπακηθό απμηέιεζμα ημο νεύμαημξ ήηακ 

πάκημηε ακάιμγμ με ημ απμηέιεζμα πμο  

πανήγαγε . 

 Σμ 1840 πενίπμο μειέηεζε ηα ζενμηθά απμηειέζμαηα ημο ειεθηνηθμύ 

νεύμαημξ απμμ βμιηασθή ζηήιε θαη ακαθάιορε ημκ γκςζηό κόμμ ημο Joule. 

Σμ ζπεηηθό άνζνμ εζηάιε ζηεκ Royal Society ημ 

1841   

Από ηα πεηνάμαηά ημο θαηάιαβε όηη ε πεμηθή 

εκένγεηα ηεξ μπαηανίαξ μεηαηνεπόηακ ζε 

ειεθηνηθή εκένγεηα θαη αοηή ζε ζενμόηεηα. 

Σα επόμεκα πνόκηα ζοκέπηζε κα 

πεηναμαηίδεηαη με ηα ζενμηθά απμηειέζμαηα ημο 

ειεθηνηθμύ νεύμαημξ . Απμθάζηζε όμςξ κα 

ακηηθαηαζηήζεη ηε βμιηασθή ζηήιε με 

ειεθηνμμαγκεηηθή εκένγεηα. πνμθεημέκμο κα 

ζογθνίκεη ηα παναγόμεκα πμζά ηεξ ζενμόηεηαξ 

από ηεκ πεμηθή θαη ηε μεπακηθή δνάζε.  Ιε αοηήκ ηεκ δηάηαλε μέηνεζε γηα 

πνώηε θμνά όηη πνεηάδμκηαη  838 ft.lb μεπακηθμύ ένγμο γηα θάζε Btu 
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Ζωντανή  
ενέργεια 

θερμότητα 

Έλξη εξ 
αποςτάςεωσ 

παναγόμεκεξ ζενμόηεημξ. Από ημ πείναμα αοηό βεβαηώζεθε όηη ε ζενμόηεηα 

δεκ μπμνεί κα είκαη οιηθή μοζία αιιά θάπμημ είδμξ θίκεζεξ (Joule 1843).   

 Σμ 1843 θαη μεηά μ Joule  άνπηζε μηα κέα ζεηνά πεηναμάηςκ με ζθμπό 

κα μειεηήζεη άμεζα, θαη πςνίξ ηε μεζμιάβεζε ημο ειεθηνηθμύ νεύμαημξ, ηε 

μεηαηνμπή ηεξ μεπακηθήξ δύκαμεξ ζε ζενμόηεηα . Σα  πεηνάμαηα 

πενηιάμβακακ εθηόκςζε θαη ζομπίεζε αένα, ζένμακζε ογνώκ με ηεκ δίμδό 

ημοξ μέζα από μηθνμύξ ζςιήκεξ, με ειαζηηθέξ θνμύζεηξ.  

Ιεηά από μηα ζοκεπή ζεηνά πεηναμάηςκ παναηενμύζε όηη μη ηημέξ ημο 

θάζε θμνά πιεζίαδακ ε μία με ηεκ άιιε, αοηό έδεηπκε όηη παημύζε ζε 

ζηαζενό έδαθμξ. 

 

Έηζη ημ 1847 έδςζε μηα δεμόζηα δηάιελε ζημ Manchester όπμο πενηείπε μηα 

μοζηαζηηθή ηςκ απόρεςκ ημο γηα ημ μεηαζπεηηζμό  ηεξ „δςκηακήξ εκένγεηαξ‟ 

ζε „μεπακηθή δύκαμε‟ (ένγμ) θαη ζενμόηεηα. Σμ θείμεκμ αοηό δεμμζηεύηεθε 

ζηε Manchester Courier με ηίηιμ¨ Γηα ηεκ Ύιε ,ηεκ Δςκηακή Δύκαμε θαη 

ηεκ Θενμόηεηα¨ 

Απόζπαζμα από ηεκ εθεμενίδα: 

…Γίκαη ελαηνεηηθά πανάλεκμ κα οπμζέζμομε όηη μη δοκάμεηξ , με ηηξ μπμίεξ 
πνμίθηζε μ Θεόξ ,μπμνμύκ κα θαηαζηναθμύκ… 
…ε δςκηακή δύκαμε μπμνεί κα μεηαηνέπεηαη ζε ζενμόηεηα θαη αοηή ε 
ζενμόηεηα κα μεηαηνέπεηαη ζε δςκηακή δύκαμε ή ζε δύκαμε έιλεξ ελ 
απμζηάζεςξ . Ηαη μη ηνείξ επμμέκςξ – δειαδή ε δςκηακή δύκαμε , ε  

ζενμόηεηα θαη ε έιλε ελ 
απμζηάζεςξ είκαη αμμηβαία 
μεηαηνέρημεξ ε μία ζηεκ άιιε. ε 
αοηέξ ηηξ μεηαηνμπέξ δεκ πάκεηαη 
ηίπμηα πμηέ. Ε ίδηα πμζόηεηα ηεξ 
δςκηακήξ εκένγεηαξ ζα 
μεηαηνέπεηαη πάκηα ζηεκ ίδηα 
πμζόηεηα ηεξ ζενμόηεηαξ.   

 

Ε μεπακηθή δύκαμε οπμιμγηδόηακ 

από ηεκ μεηαθίκεζε ηςκ βανηδηώκ 

πμο θηκμύζακ ημκ ηνμπό εκώ ε παναγόμεκε ζενμόηεηα από ηε μεηαβμιή ηεξ 

ζενμμθναζίαξ ημο κενμύ. 
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4.4 Ε ζομβμιή ηςκ αβανώκ νεοζηώκ ζηεκ ελέιηλε ηςκ ηδεώκ ηεξ 

Φοζηθήξ. 

Σα πνμακαθενόμεκα αβανή νεοζηά ήηακ μηα έκκμηα πμο 

πνεζημμπμηήζεθε από ημοξ πεμηθμύξ ημο 17μο θαη 18μο αηώκα. Θεςνμύκηακ 

μοζίεξ πμο είπακ θοζηθέξ ηδηόηεηεξ αιιά δεκ ήηακ θακμκηθή ύιε. Σα νεοζηά 

αοηά μπμνμύζακ κα θηκεζμύκ μεηαθένμκηαξ ηηξ θοζηθέξ ημοξ ηδηόηεηεξ, 

πςνίξ κα μεηαθένμοκ μάδα. Ηαηά μηα έκκμηα, αοηή ήηακ μηα επηζηνμθή 

ζηα αιπεμηζηηθά ζημηπεία, αιιά ζε ακηίζεζε με εθείκα, ηα αβανή νεοζηά ήηακ 

αοηά πμο μπμνμύζακ κα οπμζημύκ πμζμηηθέξ μεηνήζεηξ ελειίζζμκηαξ 

ηεκ πεηναμαηηθή θοζηθή. Ε επηζηήμε θηιμδμλμύζε κα είκαη οιηζηηθή θαη αοηέξ 

μη ζεμειηώδεηξ ανπέξ πνεζίμεοακ ςξ θοζηθμί θμνείξ θαηκμμέκςκ πμο δεκ 

μπμνμύζακ κα ελεγεζμύκ δηαθμνεηηθά. 

Ε ζεςνία ηςκ αβανώκ νεοζηώκ ήηακ βμιηθή γηαηί επέηνερε ζημοξ 

θοζηθμύξ κα πνμζδημνίδμοκ πμζμηηθά κέεξ θοζηθέξ έκκμηεξ. Γη' αοηό θαη ήηακ 

μοζηαζηηθή ζηα ανπηθά ζηάδηα ηεξ πμζμηηθήξ πεηναμαηηθήξ θοζηθήξ. Οη 

θοζηθμί ημο 18μο αηώκα όμςξ ακαθάιορακ όηη μπμνμύζακ κα πνμζδημνίδμοκ 

πμζμηηθά ηηξ θοζηθέξ έκκμηεξ θαη πςνίξ κα ηηξ ζοκδέμοκ με θάπμημ αβανέξ 

νεοζηό, απειεοζενώκμκηαξ ηεκ θοζηθή από ημοξ πενημνηζμμύξ ηςκ 

νεοζηώκ. Ε έκκμηα ηςκ αβανώκ νεοζηώκ δεκ ελαθακίζηεθε μμκμμηάξ. 

ηαδηαθά απμδοκαμώζεθε με ηεκ θαηάννηρε ζεςνηώκ όπςξ 

ημο θιμγηζημύ θαη μιμθιενςηηθά εγθαηαιείθζεθε με ηεκ πνόμδμ 

ηεξ ζενμμδοκαμηθήξ ημκ 19μ αηώκα. 
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5. Κόμμη ηςκ αενίςκ 

        Ιεηά ημ 1600 ε δεμημονγία ακηιηώκ δεμημονγίαξ θεκμύ είπε ζακ 

απμηέιεζμα κα επηβεβαηςζεί όηη ήηακ ιακζαζμέκε  ε Ανηζημηειηθή άπμρε όηη 

ε θύζε ακηηπαζεί ημ θεκό αιιά ηαοημπνόκςξ θαη κα ανπίζεη ε μειέηε ηεξ 

ζομπενηθμνάξ ημο αένα (θαη ανγόηενα ηςκ αενίςκ) όηακ μεηαβάιιεηαη μ 

όγθμξ, ε πίεζε, θαη ε ζενμμθναζία ημο. 

 Έηζη δεμημονγήζεθακ μη κόμμη ηςκ αενίςκ πμο ανγόηενα βμήζεζακ 

ζηεκ μειέηε ηςκ ζενμηθώκ μεπακώκ αιιά θαη ζηεκ εδναίςζε ηεξ θηκεηηθήξ 

ζεςνίαξ ηςκ αενίςκ. 

 

5.1 Ε πίεζε ημο αένα θαη μ θόβμξ ημο θεκμύ. Μ Otto von Guericke. 

Ο Otto von Guericke γεκκήζεθε ζε μηα 

ανηζημθναηηθή μηθμγέκεηα ζημ Ιαγδεμβμύνγμ 

ηεξ Γενμακίαξ (20 Κμεμβνίμο 1602) θαη 

πέζακε ζημ Αμβμύνγμ ζε ειηθία 84 εηώκ (11 

Ιαΐμο 1686 ).  

Σμ 1617 θμίηεζε ζημ πακεπηζηήμημ ηεξ 

Θεηρίαξ (Univerity of Leipzig). Θόγς όμςξ 

ημο ηνηαθμκηαεηή πμιέμμο ακαγθάζηεθε κα 

ζηαμαηήζεη ηηξ ζπμοδέξ ημο , με απμηέιεζμα 

κα ηηξ ζοκεπίζεη ζηεκ αθαδεμία (Academia 

Julia in Helmstedt) θαη ζηα πακεπηζηήμηα 

(Jena and Leyden).   

Οη επηζηεμμκηθμί θαη δηπιςμαηηθμί ημο 

δνόμμη ηειηθά ζοκακηήζεθακ ημ 1654 όηακ 

ημο δεηήζεθε κα απμδείλεη ηα πεηνάμαηά ημο 

ζημ «θεκό» ζημ Ράηπζηαγθ ζημ Ρεγεκζμπμονγθ (Reichstag in Regensburg) 

πνηκ από ημοξ ορειόηενμοξ αληςμαημύπμοξ ηεξ Αγίαξ Ρςμασθήξ 

Αοημθναημνίαξ. Έκαξ από αοημύξ μ Ανπηεπίζθμπμξ Johann Philip von 

Schonborn, αγόναζε ηε ζοζθεοή ημο von Guericke θαη ηεκ έζηεηιε ζημ 

θμιέγημ Jesuit-run College όπμο θαη δηεοζύκεη.  

ημ θμιέγημ έκαξ από ημοξ θαζεγεηέξ μ Fr. Gaspar  άνπηζε θηιηθή 

αιιειμγναθία με ημκ von Guericke, θαη αοηό ήηακ. Ακ θαη ζε μεγάιε πιέμκ 

ειηθία μ von Guericke (55 εηώκ) βνήθε ηεκ ακαγκώνηζε θαζώξ μ Fr. Gaspar 

δεμμζίεοζε ςξ πανάνηεμα ζ‟ έκα βηβιίμ (Mechanica Hydraulico-pneumatica 

 
Otto von Guericke 
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and Technica Curiosa)  ημο ημ ένγμ ημο von Guericke (1657). Σμ βηβιίμ αοηό 

θέκηνηζε ηεκ πνμζμπή ημο Robert Boyle μ μπμίμξ δηεγείνεηαη απ‟ αοηό θαη 

λεθηκάεη ηα δηθά ημο πεηνάμαηα γηα ηεκ πίεζε ημο αένα θαη ημ θεκό. 

 

5.1.1 Νεηνάμαηα 

Σμ μεγαιύηενμ επηζηεμμκηθό ημο επίηεογμα ήηακ ε ζεμειίςζε 

ηεξ Φοζηθήξ ημο θεκμύ. εθεύνε μηα ακηιία θεκμύ  πμο  απμηειμύηακ από έκα 

έμβμιμ θαη έκακ θύιηκδνμ πμο μπμνμύζακ κα αθαηνέζμοκ ημκ αένα μέζα από 

δμπεία.  

 

 

 

 

 

 

 

Σε πνεζημμπμίεζε γηα κα 

δηενεοκήζεη ηηξ ηδηόηεηεξ ημο θεκμύ ζε 

πμιιά πεηνάμαηα. ογθεθνημέκα έθακε 

μία ζεαμαηηθή επίδεηλε ηςκ δοκάμεςκ 

πμο μπμνεί κα αζθήζεη ε πίεζε ημο 

αένα με ημ πείναμα πμο είκαη γκςζηό ζηεκ Ζζημνία ηεξ Γπηζηήμεξ ςξ ηα 

«Εμηζθαίνηα ημο Ιαγδεμβμύνγμο». Ιε ηα πεηνάμαηά ημο  απέδεηλε όηη ε 

οπόζεζε ημο Ανηζημηέιμοξ όηη ε Φύζε «θμβάηαη ημ θεκό» (horror vacui) 

ήηακ ιακζαζμέκε: έδεηλε όηη μη μοζίεξ δεκ «έιθμκηαη» από ημ θεκό, αιιά 

ακηίζεηα «απςζμύκηαη» από ηεκ πίεζε ηςκ πενηβαιιόκηςκ νεοζηώκ. O 

Γθένηθε εθάνμμζε ημ βανόμεηνμ ζηεκ πνόγκςζε ημο θαηνμύ, μηα ζεμακηηθή 

πνμζθμνά ζηε Ιεηεςνμιμγία. Γπηθεκηνώζεθε ζημκ ειεθηνηζμό, αιιά  ιίγα 

πνάγμαηα ζώζεθακ από ηα απμηειέζμαηά ημο. Γπηκόεζε ηεκ 

πνώηε ειεθηνμζηαηηθή γεκκήηνηα. 

 

Τπάνπμοκ ηνεηξ ζεμακηηθέξ ζύγπνμκεξ ημο πεγέξ πμο πενηγνάθμοκ ηεκ 

ενγαζία ημο von Guericke. Ε μία είκαη από ημ βηβιίμ ημο Fr. Gaspar 1657 θαη 

1664 θαη ε δηθή ημο Experimenta Nova 1672. Οη επηζηεμμκηθέξ  ακεζοπίεξ 

ημο μπμνμύκ κα πςνηζημύκ ζε ηνεηξ ημμείξ : 

Α.  Ε θύζε ημο πώνμο θαη ε δοκαηόηεηα ημο θεκμύ 
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Β. Ε πεηναμαηηθή ενγαζία ζπεηηθά με ηεκ παναγςγή ηςκ θεκώκ , ε πίεζε ημο 

αένα θαη ε αημόζθαηνα ηεξ γεξ 

Γ. Ε ένεοκα ζπεηηθά με ηηξ ειεθηνμζηαηηθέξ δοκάμεηξ 

Σμ βηβιίμ ΖΖ ημο Experimenta Nova είκαη αθηενςμέκμ ζηεκ Α. ημ βηβιίμ ΖΖΖ 

ζηεκ Β. θαη ημ βηβιίμ IV ζηεκ Γ. 

 

 

5.2 Πμ γηκόμεκμ πίεζε επί όγθμ όηακ μ αέναξ δεκ αιιάδεη ζενμμθναζία. 

Νανάιιειμη δνόμμη. Μ Robert Boyle θαη μ Edme Marriote. 

                 

 Ο Ρόμπενη Ιπόηι (1627-1691)ήηακ 

Αγγιμ-Ζνιακδόξ ζεηηθόξ επηζηήμμκαξ, 

θοζηθόξ, πεμηθόξ θαη εθεονέηεξ πμο 

έδεζε ημ  17μ αηώκα, θαη δηαθνίζεθε 

επίζεξ γηα ημ ζογγναθηθό ημο ένγμ ζε 

ζεμιμγηθά ζέμαηα.   

 

 

                                          

 

Γεκκήζεθε ζηεκ Ζνιακδία θαη πνμενπόηακ από εύπμνε Αγγιηθή 

μηθμγέκεηα πμο ήηακ εγθαηεζηεμέκε εθεί. Ακάμεζα ζηα άιια μαζήμαηα, από 

μηθνή ειηθία δηδάπζεθε Ανπαία Γιιεκηθά, Θαηηκηθά θαη Γαιιηθά. οκέπηζε ηηξ 

ζπμοδέξ ημο ζημ Ημιιέγημ Ήημκ ζηεκ Αγγιία. Γπηζθέθζεθε ηεκ Ζηαιία ημ 

1641 θαη πέναζε ημ πεημώκα ηεξ πνμκηάξ εθείκεξ ζηε Φιςνεκηία μειεηώκηαξ 

ημ ένγμ ημο Γαιηιαίμο, πμο ακ θαη μεγάιεξ ειηθίαξ, αθόμα δμύζε ημ 1641.   

                                  

Ο Ιπόηι εκεμενώζεθε γηα ηεκ αενακηιία ημο Όηημ θμκ Γθένηθε ημ 

1657.  Ιε ηε ζοκενγαζία ημο Ρόμπενη Υμοθ, πνμζπάζεζε κα βειηηώζεη ηηξ 

θαηαζθεοαζηηθέξ ηεξ ιεπημμένεηεξ. Σμ απμηέιεζμα ηςκ πνμζπαζεηώκ ημοξ 

ήηακ ε   "machina Boyleana" ή  "Pneumatical Engine", ε μπμία μιμθιενώζεθε 

ημ 1659, μπόηε λεθίκεζε ζεηνά πεηναμάηςκ ζπεηηθά με ηηξ ηδηόηεηεξ ημο 

αένα. Ε πενηγναθή ηςκ πεηναμάηςκ ημο Ιπόηι με ηεκ αενακηιία 

δεμμζηεύζεθε ημ 1660.  

 ηενηδόμεκμξ ζημ βανόμεηνμ πμο είπε θηηάλεη μ Torricelli ημ 1643 

μπόνεζε κα ζοζπεηίζεη ημκ όγθμ εκόξ αενίμο με ηεκ πίεζή ημο. Ιαδί με ημκ 

Πορηραίηο ηοσ Robert Boyle, περίποσ ηο 

1689 από ηον Johann Kerseboom 

Ιζηορικά Πορηρέηα ζηην Dover Street,ζηο 

Λονδίνο 

Η αερανηλία ηοσ Μπόιλ 
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Robert Hooke θαηαζθεύαζε μία ακηιία πανόμμηα με ημο Von Guericke θαη ημ 

1662 δεμμζίεοζε ημκ κόμμ ημο :  

                                            

                                          P1V1 = P2V2 
                                                      

                                                    ή λεκηικά : 

Ο όγθμξ εκόξ αενίμο είκαη ακηηζηνόθςξ ακάιμγμξ ηεξ πίεζεξ αοημύ, ζε           
ζηαζενή ζενμμθναζία. 

 

Σε δεμμζίεοζε ηςκ πεηναμάηςκ αθμιμύζεζακ ηα θνηηηθά ζπόιηα ηςκ 

ζοκαδέιθςκ ημο Ιπόηι. Απακηώκηαξ ζε έκακ από αοημύξ, μ Ιπόηι έθακε ηεκ 

πνώηε ακαθμνά ζημ κόμμ όηη μ όγθμξ εκόξ αενίμο είκαη ακηηζηνόθςξ 

ακάιμγμξ με ηεκ πίεζε ημο αενίμο αοημύ. Ο κόμμξ αοηόξ έγηκε γκςζηόξ ζημ 

Αγγιόθςκμ θμηκό ςξ Κόμμξ ημο Ιπόηι. Όμςξ ε πνώηε δηαηύπςζε ηεξ 

οπόζεζεξ είπε γίκεη από ημκ Υέκνο Πάμοεν ημ 1661. Ο Ιπόηι, είπε θάκεη 

ακαθμνά ζε ενγαζία πμο είπε γνάρεη μ Πάμοεν, αιιά ιακζαζμέκα ηεκ 

απμδίδεη ζε άιιμ ενεοκεηή, ημκ Ρίηζανκη Σάμοκιη. ηεκ επεηνςηηθή Γονώπε, 

ε δηαηύπςζε ηεξ οπόζεζεξ έπεη απμδμζεί ζημκ Έκημ Ιανηόη, ακ θαη αοηόξ ηε 

δεμμζίεοζε ημ 1676, θαη μάιιμκ γκώνηδε γηα ημ ένγμ ημο Ιπόηι ζπεηηθά με ημ 

ζέμα αοηό.  

            Έκα αθόμε ζεμακηηθό γεγμκόξ πμο ζοκδέεηαη με ημ πείναμα ηςκ 

αενίςκ είκαη όηη μ Ιπόηι δεμμζίεοζε όιεξ ηηξ ιεπημμένεηεξ ηεξ δηελαγςγήξ 

ημο θαη ηεκ ηαθηηθή αοηή εθάνμμζε θαηόπηκ ζε όιεξ ηηξ ενγαζίεξ ημο, 

οπμζηενίδμκηαξ όηη μη επηζηεμμκηθέξ ενγαζίεξ πνέπεη κα δεμμζηεύμκηαη 

γνήγμνα θαη με θάζε ιεπημμένεηα, ακηίζεηα με ηε μοζηηθμπάζεηα πμο 

επηθναημύζε μέπνη ηόηε, γηα κα ςθειεζμύκ θαη άιιμη επηζηήμμκεξ από ηε 

δοκαηόηεηα επακάιερεξ ηςκ πεηναμάηςκ . Ε ζέζε αοηή ημο Ιπόηι είπε 

ζεμακηηθή επίδναζε ζηεκ ελέιηλε ηεξ επηζηήμεξ ζε όιμοξ ημοξ θιάδμοξ. 

                                            

 

 

Ο Γάιιμξ ηενέαξ θαη ενεοκεηήξ Edmé Marriotte 

ακάμεζα ζημ 1676-1679 δεμμζηεύεη ηα Essais de 
physique. ημ δεύηενμ δεμμζηεύεη ημκ κόμμ ηεξ 

ηζόζενμεξ μεηαβμιήξ. 
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Ο Edmé Marriotte ακαθάιορε ημκ κόμμ ηεξ ηζόζενμεξ μεηαβμιήξ από ηεκ 

ένεοκά ημο πςνίξ κα λένεη ηεκ ακηίζημηπε ενγαζία ημο Boyle. Γπίζεξ ηόκηζε 

όηη γηα κα ηζπύεη μ κόμμξ ε ζενμμθναζία ημο ζώμαημξ πνέπεη κα είκαη 

αμεηάβιεηε. 

 

5.3 Ιεηαβμιέξ με ίδηα πίεζε (ηζμβανήξ) θαη ίδημ όγθμ(ηζόπςνε). Πειηθά 

πμηόξ πενηέγναρε ηη; Μ Jacques Charles θαη μ Joseph Louis Gay 

Lussac. 

 

Ο θαζεγεηήξ ηεξ Φοζηθήξ Φηιμζμθίαξ  ζηε 

μνβόκκε Jacques Charles (Δάθ άνι) ημ 1787 

μειέηεζε ηεκ δηαζημιή ημο αένα οπό ζηαζενή πίεζε 

(ηζμβανήξ ζένμακζε) θαη ηεκ ζένμακζε ημο αένα ζε 

θιεηζηό δμπείμ (ηζόπςνε ζένμακζε). 

Ο άνι μειεηώκηαξ ημκ αένα, αιιά θαη άιια 

αένηα, θαηέιελε ζημοξ κόμμοξ πμο δηέπμοκ ηεκ 

ηζμβανή θαη ηζόπςνε μεηαβμιή  

αιιά πμηέ δεκ δεμμζίεοζε ηα απμηειέζμαηά ημο. 

 

 

 

Jacques Charles  

(1746 -1823) 
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Ο Γθε Θοζάθ ημ 1801-1802 μειέηεζε με μεγαιύηενε 

αθνίβεηα ηεκ ηζμβανή θαη ηζόπςνε μεηαβμιή θαη 

δεμμζίεοζε ηα απμηειέζμαηά ημο, παναδεπόμεκμξ όμςξ 

όηη 15 πνόκηα πνηκ μ άνι είπε θηάζεη ζηα ίδηα 

ζομπενάζμαηα. 

 

 

 

 

 

 

6.Θενμηθέξ Ιεπακέξ 

Θενμηθή μεπακή μκμμάδμομε μηα δηάηαλε πμο μεηαζπεμαηίδεη ζενμόηεηα ζε 

μεπακηθό ένγμ, επακαιαμβάκμκηαξ πενημδηθά ημκ ίδημ ζενμμδοκαμηθό θύθιμ. 

Σα θύνηα μένε μηαξ ζενμηθήξ μεπακήξ είκαη: 

α) Ιηα πεγή ορειήξ ζενμμθναζίαξ Thot πμο  μκμμάδεηαη ζενμμδμπείμ ορειήξ 

ζενμμθναζίαξ 

β) Έκα μέζμ Ι ογνό ή ζοκεζέζηενα αένημ, πμο παίνκμκηαξ ζενμόηεηα Qh 

από ημ ζενμμδμπείμ ορειήξ      ζενμμθναζίαξ εθηειεί θοθιηθή μεηαβμιή 

(ζενμμδοκαμηθό θύθιμ), πανάγμκηαξ ένγμ. 

γ) Ιηα πεγή ζενμόηεηαξ ζε παμειή ζενμμθναζία Σcold πμο μκμμάδεηαη 

ζενμμδμπείμ παμειήξ ζενμμθναζίαξ θαη ζηεκ μπμία απμβάιιεηαη ζε θάζε 

θύθιμ ζενμόηεηα Qc από ημ μέζμ Ι. 

Θερμικές μητανές είναι οι μητανές εζωηερικής καύζης, οι αημομητανές κ.α. 

Γθαηόκ πεκήκηα πνόκηα πενίπμο πνηκ από ημκ Ήνςκα, μ Ανπημήδεξ είπε 

θηηάλεη έκα θακόκη αημμύ, ημ αημμπονμβόιμ.  

Ιηα ζύγπνμκε ακαθαηαζθεοή ημο αημμπονμβόιμο ημο Ανπημήδε, έθηηαλε 

θαη μ Ήνμκ, μόκμ πμο έπεη λύιηκε θάκε, ιέβεηα κενμύ, πάιθηκμ θύιηκδνμ θαη 

ζθαηνηθά βιήμαηα. Ηαίγμκηαξ λύια  πονώκεηαη ημ θαδάκη ημο αημμπονμβόιμο. 

Σόηε, νίπκμκηαξ μέζα μηθνή πμζόηεηα κενμύ, αοηή γίκεηαη αμέζςξ αημόξ. Ε 

πίεζε ημο αημμύ είκαη ανθεηή, γηα κα πεηάλεη ημ βιήμα ανθεηά μέηνα μαθνηά.  

Joseph Louis Gay Lussac  

(1778 -1850). 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1


Ζζημνία Θενμμδοκαμηθήξ 

ει. 31 

Όμςξ ημ αημμπονμβόιμ ημο Ανπημήδε αιιά θαη ημ κεόηενμ ημο Ήνμκ δεκ 

πνεζημμπμηήζεθακ γηα ηεκ εθμεηάιιεοζε ημο αημμύ. Ε πνώηε μεπακή με 

ζθμπό ηεκ εθμεηάιιεοζε ημο αημμύ ήηακ ε μεπακή αημμύ ημο Γάιιμο θοζηθμύ 

Παπέκ, ημ 1690.  

 

6.1 Ε μεπακή αημμύ ημο  Ναπέκ  

Ο Παπέκ είκαη μ πνώημξ πμο πνεζημμπμίεζε ηε ζομπύθκςζε ημο 

αημμύ γηα ηε δεμημονγία θεκμύ αένα ζε έκα θιεηζηό δμπείμ. 

ηε μεπακή ημο όηακ ημ κενό (με μπιε πνώμα ζηεκ εηθόκα) βνάζεη 

γίκεηαη αημόξ. Ο αημόξ (με θόθθηκμ πνώμα ζηεκ εηθόκα) 

δηαζηέιιεηαη θαη ζπνώπκεη ημ έμβμιμ πνμξ ηα πάκς.  Ιόιηξ μ 

αημόξ θνοώζεη, ζομποθκώκεηαη. Δεμημονγείηαη  θεκό αένα ζημ 

δμπείμ θαη ημ έμβμιμ θαηεβαίκεη. Οη δηαδμπηθέξ αολμμεηώζεηξ ημο όγθμο ημο 

αημμύ θηκμύκ ημ έμβμιμ πάκς θάης. 

            

 

Ο Κηεκί Παπέκ 1647-1714 ήηακ Γάιιμξ ηαηνόξ , 

θοζηθόξ θαη πνςηενγάηεξ ηεξ δεμημονγίαξ 

ημο αημόπιμημο. 

Γεκκήζεθε ζηηξ 22 Αογμύζημο ημο 1647 ζημ 

ηηαηκέ ηεξ Γαιιίαξ θαη ανπηθά ζπμύδαζε ζηεκ Ακδηέν.  

 

Dennis Papin 

ηε ζοκέπεηα άζθεζε ημ επάγγειμα ημο γηαηνμύ γνήγμνα όμςξ ζηνάθεθε ζηηξ 

θοζηθέξ επηζηήμεξ πμο αηζζακόηακ πενηζζόηενε θιίζε. Γγθαηαζηάζεθε 

ζημ Πανίζη θαη πνμζιήθζεθε ςξ βμεζόξ από ημκ δηάζεμμ θοζηθό Υόηπεκξ θαη 

ζοκενγάζζεθε μαδί ημο ζηε θαηαζθεοή ηεξ αενακηιίαξ. Ανγόηενα, 

ημ 1671μεηέβε ζηεκ Αγγιία όπμο θαη γκςνίζζεθε με ημκ επίζεξ ηόηε δηάζεμμ 

πεμηθό Ιπόηι. Σμ 1675 δεμμζίεοζε ημ μκεμόκημ "Κέα πεηνάμαηα επί ημο 

θεκμύ" με πενηγναθή μεπακώκ δεμημονγίαξ θεκμύ. Σόηε, επηθένμκηαξ πμιιέξ 

μεηαηνμπέξ ζηεκ αενακηιία, εθεύνε ηε θαηαζιηπηηθή ακηιία θαη 

ημ 1679 επηκόεζε ηε πενίθεμε πύηνα πμο πνμξ ηημή ημο θένεη ημ όκμμά 

"πύηνα Παπίκμο" ή "πύηνα Παπέκ". 
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Σμ 1687 δημνίζζεθε θαζεγεηήξ Ιαζεμαηηθώκ ζημ Πακεπηζηήμημ ημο 

Ιάνμπμονγθ (Γενμακία) όπμο θαη πανέμεηκε μέπνη ημ 1696. Από εθεί μεηέβε 

ζημ Ηάζει όπμο θαη μεηαλύ άιιςκ επηδόζεθε ζε ένεοκεξ 

θαηαζθεοήξ αημμμεπακήξ, ηςκ μπμίςκ ημ απμηειέζμαηα δεμμζίεοζε ημ 1707. 

Σεκ ίδηα επμπή πνμπώνεζε ζηεκ ένεοκα ηεξ αημμθίκεζεξ πιμίμο θαη πμιύ 

γνήγμνα θαηαζθεύαζε ακηίζημηπε μεπακή ηεκ μπμία θαη ημπμζέηεζε ζε 

ηζηημθόνμ, με ημοξ πενίενγμοξ ηόηε "ακεμόμοιμοξ". Δοζηοπώξ όμςξ θαηά ηε 

δηάνθεηα ηςκ δμθημώκ ημο πεηναμαηηθμύ αοημύ πιμίμο ζημ πμηαμό Φμύικηα 

θαηαζηνάθεθε από ελαγνηςμέκμοξ καοηηθμύξ ηεξ παναθείμεκεξ πόιεξ 

Ιμύκηεκ. Ε θαηαζηνμθή αοηή ζημίπηζε ζημκ Παπέκ πμιύ ηόζμ εζηθά όζμ θαη 

μηθμκμμηθά με ζοκέπεηα κα εγθαηαιείρεη θάζε πεναηηένς πνμζπάζεηα θαη 

μεηά από ιίγα πνόκηα κα πεζάκεη γεμάημξ πηθνία θαη απμγμήηεοζε 

ζημ Θμκδίκμ, λεπαζμέκμξ από ημοξ πάκηεξ. 

 Γθεονέζεηξ : 

Βειηίςζε ηηξ μεπακέξ πεπηεζμέκμο αένα με ηε πνήζε δεύηενμο εμβόιμο, 

Φογμθεκηνηθόξ ακεμηζηήναξ, γηα ημκ ελαενηζμό ηςκ μνοπείςκ, 

Ηιίβακμξ ηήλεξ γοαιημύ, 

Ακηιία αιαημνοπείςκ, 

Φοζεηήναξ εζηηώκ,  

Αημμμεπακή ακύρςζεξ ύδαημξ. 

 

Ωξ ημ 1698 ε ηεκ άκηιεζε ηςκ κενώκ από ηα πιεμμονηζμέκα 

ακζναθςνοπεία επηηογπακόηακ με ηε βμήζεηα ηςκ δώςκ ή ημο ακεμόμοιμο. 

Όμςξ με αοηό ημκ ηνόπμ ε άκηιεζε ανγμύζε, με απμηέιεζμα ηεκ ακαδήηεζε 

μεγαιύηενεξ μεπακηθήξ ηζπύμξ. Σε ιύζε ζε αοηό ημ πνόβιεμα ηε έθενε μ 

Άγγιμξ μεπακηθόξ έηβενη με ηεκ ακαθάιορε μίαξ αημμθίκεηεξ ακηιίαξ 

κενμύ, ημ 1698, όπμο θαη λεθίκεζε μοζηαζηηθά θαη ε επμπή ημο αημμύ 

6.2 Ε αημμθίκεηε ακηιία κενμύ ημο Οέηβενη   

ηεκ ακηιία ημο έηβενη ημ δμπείμ με ημ ζενμό 

οδναημό (με θόθθηκμ πνώμα ζηεκ εηθόκα) ρύπεηαη 

με θνύμ κενό (με μπιε πνώμα ζηεκ εηθόκα). Ιόιηξ 

μ αημόξ θνοώζεη, ζομποθκώκεηαη θαη ηόηε  

δεμημονγείηαη θεκό αένα ζημ δμπείμ. Αοηό ημ θεκό 

αένα ζημ δμπείμ, ιόγς ηεξ αημμζθαηνηθήξ πίεζεξ,  
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γεμίδεη με ημ κενό πμο ακηιείηαη από ημ βάζμξ ημο μνοπείμο. 

Ιίa αθόμα πημ ιεηημονγηθή αημμμεπακή ,από αοηή ημο έηβενη,  

θαηαζθεύαζε μ Άγγιμξ ζηδενάξ Κημύθμμεκ, ε μπμία ακ θαη ήηακ ηδηαίηενα 

ελοπενεηηθή θαη αληόπηζηε, ήηακ θαη ακηημηθμκμμηθή θαζώξ πνεηαδόηακ 

μιόθιενα βμοκά από θάνβμοκμ γηα κα ιεηημονγήζεη, αιιά θαη δύζπνεζηε δηόηε 

δεκ ήηακ θαηάιιειε γηα άιιε πνήζε πανά μόκμ γηα κα θηκεί ακηιίεξ ζηα 

μνοπεία. Πανόια αοηά ημ 1765 ιεηημονγμύζακ πενίπμο εθαηό ηέημηεξ 

«πονμμεπακέξ».   

 

6.3 Ε αημμμεπακή Κημύθμμεκ 

ηεκ «πονμμεπακή»  ημο 

Κημύθμμεκ μ αημόξ θηκμύζε πάκς-

θάης έκα έμβμιμ μέζα ζε  θύιηκδνμ 

ύρμοξ πενίπμο δύμ μέηνςκ θαη 

δηαμέηνμο εκόξ μέηνμο, πμο με ηε 

ζεηνά ημο θηκμύζε μία ακηιία, ηεξ 

μπμίαξ μ ζςιήκαξ ακαννόθεζεξ 

έθηακε ζημκ ποζμέκα ημο μνοπείμο 

θαη ακέβαδε  ημ κενό ζηε επηθάκεηα.  

ηεκ  «πονμμεπακή»  ε δύκαμε από ηε δηαζημιή ημο αημμύ θηκμύζε 

πνμξ ηα πάκς ημ έμβμιμ ζημκ θύιηκδνμ. Ο αημόξ θαζώξ ζομποθκςκόηακ 

δεμημονγμύζε θεκό αένα ζημκ θύιηκδνμ θαη ηόηε ε αημμζθαηνηθή πίεζε 

θηκμύζε ημ έμβμιμ πνμξ ηα θάης.  

Ε δηαδμπηθή παιηκδνμμηθή θίκεζε ημο εμβόιμο ζημκ θύιηκδνμ ηεξ 

αημμμεπακήξ, θηκμύζε πάκς θάης ημ έμβμιμ μηαξ ακηιίαξ κενμύ, μέζς ημο 

δογμύ.  

 
Ο θαηαζθεοαζηήξ μαζεμαηηθώκ μνγάκςκ Βαη γύνς ζηα 1770 θαηάθενε 

κα βειηηώζεη ηεκ πνώηε αημμμεπακή, πνμζζέημκηαξ λεπςνηζηό δμπείμ 

ζομποθκςηή. Ιείςζε έηζη θαηά 75% ηεκ απαηημύμεκε γηα ηε ιεηημονγία ηεξ 

πμζόηεηα θάνβμοκμο,  θάκμκηάξ ηεκ μηθμκμμηθόηενε θαη απμδμηηθόηενε. 

Γπίζεξ, επηκμώκηαξ θαηαιιήιμοξ μδμκηςημύξ ηνμπμύξ (ημκ πιακεηηθό 
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ζομπιέθηε) θαηάθενε κα  μεηαηνέρεη ηεκ παιηκδνμμηθή θίκεζε ζε 

πενηζηνμθηθή.  

6.4 Ε αημμμεπακή ημο Βαη  

 

Ιηα από ηηξ πνώηεξ αημμθίκεηεξ ακηιίεξ ημο 

Βαη θαηαζθεοαζμέκε ημ 1777,  πμο ιεηημύνγεζε γηα     

125 πνόκηα. Οη αημμθίκεηεξ ακηιίεξ ημο Βαη ανπηθά 

πνεζημμπμηήζεθακ γηα ηεκ άκηιεζε ηςκ κενώκ από  

ηηξ ζημέξ ηςκ  μνοπείςκ θαη ανγόηενα θαη γηα 

άιιεξ πνίζεηξ.  

Ο Βαη γηα κα μεηαηνέρεη ηεκ παιηκδνμμηθή 

θίκεζε ημο δηςζηήνα ζε πενηζηνμθηθή, επηκόεζε  

έκα ζύζηεμα   μδμκηςηώκ ηνμπώκ, ημ δεύγμξ 

ήιημξ-πιακήηεξ. ηεκ άθνε ημο δηςζηήνα πμο θηκείηαη πάκς-θάης από ημ 

δογό (δμθό) βνίζθεηαη μ «πιακήηεξ», μ μπμίμξ  πενηζηνέθεη ημκ «ήιημ» πμο 

είκαη ζηενεςμέκμξ ζημκ άλμκα ημο ζθμκδύιμο. 
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7. Βημγναθίεξ 

 

7.1 Daniel Gabriel Fahrenheit 

Κηάκηει Γθάμπνηει Φανεκάηη 24/5/1686 – 

16/9/1736 ήηακ Γενμακμπμιςκηθήξ 

θαηαγςγήξ Οιιακδόξ θοζηθόξ, μεπακηθόξ θαη 

εθεονέηεξ.  

Ο Φανεκάηη γεκκήζεθε ζηηξ 14 Ιαΐμο 1686 

ζημ Κηάκηζηπ (ζεμενηκό Γθκηακζ ζηεκ 

Πμιςκία), πνώημ από ηα πέκηε παηδηά ημο 

εοθαηάζηαημο εμπόνμο Κηάκηει Φανεκάηη θαη 

ηεξ Ημκθόνκηηα μύμακ. Ε μηθμγέκεηα ημο 

παηένα ημο ήηακ παιαηά γενμακηθή μηθμγέκεηα 

πμο  είπε δηαμείκεη ζε ανθεηέξ πόιεηξ, εκώ ε θαηαγςγή ηεξ πηζηεύεηαη όηη 

ήηακ από ημ Υηικηεζπάημ. ηηξ 14 Αογμύζημο 1701 μ Φανεκάηη έπαζε θαη 

ημοξ δύμ γμκείξ ημο μη μπμίμη θαηακάιςζακ δειεηενηαζμέκα μακηηάνηα θαη 

μεηέβε ζημ Άμζηενκηαμ ηεξ Οιιακδίαξ γηα κα μαζεηεύζεη θαη κα ενγαζηεί ζε 

θαηάζηεμα.  

ηεκ Οιιακδία πέναζε θαη ημ μεγαιύηενμ μένμξ ηεξ δςήξ ημο. Σμ 

εκδηαθένμκ ημο γηα ηηξ θοζηθέξ επηζηήμεξ είπε εθδειςζεί από μηθνή ειηθία 

θαη, ύζηενα από ηέζζενα πνόκηα ζεηείαξ ζημκ επηπεηνεμαηηθό θόζμμ, 

απμθάζηζε κα αζπμιεζεί με ηεκ θαηαζθεοή επηζηεμμκηθώκ μνγάκςκ. Από ημ 

1707 άνπηζε κα ηαληδεύεη ζε πμιιά μένε γηα κα παναηενήζεη ηηξ ενγαζίεξ ηςκ 

επηζηεμόκςκ θαη ηςκ θαηαζθεοαζηώκ επηζηεμμκηθώκ μνγάκςκ. Γπηζθέθζεθε 

έηζη ημ Υάιιε, ηεκ Δνέζδε, ηεκ Θεηρία θαη ηεκ Ημπεγπάγε.  

εμακηηθό πνόκμ πέναζε, επίζεξ, θαη ζηεκ Αγγιία όπμο, ημ 1724, έγηκε 

μέιμξ ηεξ Βαζηιηθήξ Γηαηνείαξ (Royal Society), ηεξ παιαηόηενεξ 

επηζηεμμκηθήξ μνγάκςζεξ ηεξ πώναξ. Σμ 1717 εγθαηαζηάζεθε μόκημα ζηε 

Υάγε θαη, γηα κα αζπμιεζεί με ηεκ θαηαζθεοή επηζηεμμκηθώκ μνγάκςκ, έμαζε 

κα θοζά ημ γοαιί. Ο Φανεκάηη επηδόζεθε πενηζζόηενμ ζηε θαηαζθεοή 

μεηεςνμιμγηθώκ μνγάκςκ θαη εηδηθόηενα θαηαζθεύαδε βανόμεηνα θαη 

ζενμόμεηνα. Ανπηθά θαηαζθεύαζε ζενμόμεηνα μηκμπκεύμαημξ, ανγόηενα 

όμςξ βειηίςζε ηεκ αθνίβεηα ηςκ μνγάκςκ ημο ακηηθαζηζηώκηαξ ημ 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Εφευρέτης&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Πολωνία
http://el.wikipedia.org/wiki/Χιλντεσχάιμ
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Χάλλε&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Δρέσδη
http://el.wikipedia.org/wiki/Κοπεγχάγη
http://el.wikipedia.org/wiki/Γυαλί
http://el.wikipedia.org/wiki/Θερμόμετρο
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μηκόπκεομα με οδνάνγονμ. Γθεύνε επίζεξ κέμ ηύπμ ογνόμεηνμο εκώ 

θαηαζθεύαζε θαη αναηόμεηνμ ζηαζενμύ βάνμοξ. Από ημ 1718 άνπηζε κα 

δηδάζθεη Υεμεία ζημ Άμζηενκηαμ.  

Απεβίςζε ζηεκ Υάγε ημ 1736 ζε ειηθία μόκμ 50 εηώκ. 

7.2 Anders Celsius 

Ο Άκηενξ Ηέιζημξ 27/11/1701 – 25/4/1744 

ήηακ μοεδόξ αζηνμκόμμξ. 

Ο Άκηενξ Ηέιζημξ γεκκήζεθε ζηεκ Οοράια 

ηεξ μοεδίαξ ζηηξ 27 Κμεμβνίμο 1701. Ήηακ 

γημξ ημο θαζεγεηή ηεξ Αζηνμκμμίαξ Κηιξ 

Ηέιζημο θαη εγγμκόξ ημο μαζεμαηηθμύ 

Ιάγθκμοξ Ηέιζημο θαη εκόξ αζηνμκόμμο, ημο 

Άκηενξ πμι. Ο Ηέιζημξ επέιελε μηα 

ζηαδημδνμμία ζημ πώνμ ηεξ επηζηήμεξ. Ε 

μηθμγέκεηά ημο πνμενπόηακ από ημ 

Οβακάθεν ηεξ πενηθένεηαξ ημο 

Υειζηκγθιάκη. Ο παηέναξ ημο, Κηιξ Ηέιζημξ, 

ήηακ επίζεξ ηαιακημύπμξ μαζεμαηηθόξ από 

κεανή ειηθία, θαη δημνίζηεθε ημ 1730 ζε ζέζε επηζηήμμκα ηεξ Αζηνμκμμίαξ. 

Σμ 1725 έγηκε γναμμαηέαξ ηεξ Βαζηιηθήξ μοεδηθήξ Αθαδεμίαξ Γπηζηεμώκ 

ζηεκ Οοράια, ζέζε ηεκ μπμία δηαηήνεζε μέπνη ημ ζάκαηό ημο. 

Ο Άκηενξ θμίηεζε ζημ Πακεπηζηήμημ ηεξ Οοράια, όπμο δίδαζθε μ παηέναξ 

ημο, θαη από ημ 1730 έγηκε θαη μ ίδημξ θαζεγεηήξ εθεί. Ηαζώξ εθείκε ηεκ 

επμπή δεκ οπήνπε  αζηενμζθμπείμ ζηε μοεδία, μ Ηέιζημξ λεθίκεζε ηεκ 

πενηπιάκεζε ημο ζε όια ηα δηάζεμα αζηενμζθμπεία ηεξ Γονώπεξ, ημ 1732. 

Από ηεκ Κονεμβένγε πήγε ζηε Ρώμε θαη από εθεί έθζαζε ζημ Πανίζη, ημ 

1734. 

Ε πνώηε ημο ένεοκα αθμνμύζε ηε μειέηε ημο βόνεημο ζέιαμξ, θαη ήηακ μ 

πνώημξ πμο επηζήμακε ζοζπεηηζμό μεηαλύ ηςκ θώηςκ αοηώκ θαη ηηξ αιιαγέξ 

ζημ μαγκεηηθό πεδίμ ηεξ Γεξ. Ιαδί με ημ μαζεηή ημο Όιμθ Υηόνηενμειέηεζε 

ημ θαηκόμεκμ ημο ζέιαμξ. Παναηήνεζε ηηξ παναιιαγέξ μίαξ βειόκαξ πολίδαξ 

θαη ακαθάιορε όηη μεγαιύηενεξ εθηνμπέξ ζπεηίδμκηαη με μεγαιύηενε 

δναζηενηόηεηα ημο ζέιαμξ. Σμ 1730 ελέδςζε ημ «Nova Methodus 

http://el.wikipedia.org/wiki/Υδράργυρος
http://el.wikipedia.org/wiki/Βόρειο_Σέλας
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Όλοφ_Χιόρτερ&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1730
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distantiam solis a terra determinandi».  Ιεηά ημ ηέιμξ ηεξ απμζημιήξ, μ 

Ηέιζημξ επέζηνερε ζηεκ Οοράια θαη ενγάζηεθε ζηεκ ακέγενζε ημο πνώημο 

ζμοεδηθμύ αζηενμζθμπείμο, πμο μιμθιενώζεθε ημ 1740, ακαιαμβάκμκηαξ ηε 

δηεύζοκζή ημο. Σμ 1742 πνόηεηκε μία θιίμαθα γηα ηε μέηνεζε ηεξ 

ζενμμθναζίαξ, ε μπμία θένεη ημ όκμμά ημο. Ε θιίμαθα ακηηζηνάθεθε από ημκ 

Ηάνμιμ Θηκκαίμ ημ 1745 έκα πνόκμ μεηά ημ ζάκαημ ημο Ηέιζημο. 

 

7.3 Robert Hooke 

 

Ο Robert Hooke (18 Ζμοιίμο 1635 - 3 Ιανηίμο 

1703) ήηακ  θοζηθόξ θαη ανπηηέθημκαξ θαη 

δηαδναμάηηζε πμιύ ζεμακηηθό νόιμ 

ζηεκ επηζηεμμκηθή επακάζηαζε ηόζμ με ημ 

πεηναμαηηθό όζμ θαη με ημ ζεςνεηηθό ένγμ ημο. 

Έγηκε θονίςξ γκςζηόξ γηα ημκ κόμμ ηεξ 

ειαζηηθόηεηαξ πμο θένεη ημ όκμμά ημο (κόμμξ ημο 

Υμοθ) θαη γηα ημ βηβιίμ ημο «Ιηθνμγναθία» πμο 

εηζάγεη γηα πνώηε θμνά ημκ όνμ θύηηανμ. Σεκ 

πενίμδμ πμο ζπμύδαδε ζηεκ Ολθόνδε ενγάζηεθε ςξ 

βμεζόξ ημο Ρόμπενη Ιπόηι γηα ημκ μπμίμ μάιηζηα θαηαζθεύαζε θαη μία ακηιία 

θεκμύ ηεκ μπμία πνεζημμπμίεζε μ Ιπόηι γηα ηα πεηνάμαηά ημο πμο ημκ 

μδήγεζακ ζηεκ δηαηύπςζε ημο πνώημο κόμμο ηςκ αενίςκ. Παναηενώκηαξ ηα 

απμιηζώμαηα έγηκε από ημοξ πνώημοξ πμο ζοκέιαβε ηεκ ηδέα ηεξ 

ελέιηλεξ .Ο Υμοθ μειέηεζε επίζεξ ημ θαηκόμεκμ ηεξ δηάζιαζεξ, από ημ μπμίμ 

ζομπένακε πςξ ημ θςξ έπεη θομαηηθή θύζε. Γπίζεξ  θαηέιελε ζημκ κόμμ ηεξ 

παγθόζμηαξ έιλεξ ηεκ ίδηα πενίμδμ με ημκ Κεύηςκα, δείπκμκηαξ πςξ από 

ημοξ κόμμοξ ημο Ηέπιεν πνμθύπηεη αοηόξ μ κόμμξ. Ο Κεύηςκαξ όμςξ 

απέδεηλε πςξ μη κόμμη ημο Ηέπιεν πνμθύπημοκ από ημκ γεκηθόηενμ κόμμ ηεξ 

παγθόζμηαξ έιλεξ. 

 

7.4 Antoine-Laurent de Lavoisier:  

Ο <<παηέναξ ηεξ ζύγπνμκεξ πεμείαξ». Ήηακ Γάιιμξ εογεκήξ γκςζηόξ ζηεκ 

ηζημνία ηεξ πεμείαξ θαη ηεξ βημιμγίαξ.  Βνήθε θαη μκόμαζε ηόζμ ημ μλογόκμ 

(1778) όζμ θαη ημ οδνμγόκμ (1783), βμήζεζε κα θαηαζθεοαζηεί ημ μεηνηθό 

ζύζηεμα, δεμημύνγεζε ηεκ πνώηε εθηεκή ιίζηα ηςκ ζημηπείςκ θαη βμήζεζε 

http://el.wikipedia.org/wiki/1742
http://el.wikipedia.org/wiki/Θερμοκρασία
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ζηε μεηαννύζμηζε πεμηθήξ μκμμαημιμγίαξ. Ήηακ επίζεξ μ πνώημξ πμο 

απέδεηλε όηη ημ ζείμ ήηακ έκα ζημηπείμ (1777)θαη όπη έκςζε. Ακαθάιορε όηη, 

ακ θαη ε οιε μπμνεί κα αιιάλεη μμνθή ή ημ ζπήμα ηεξ, ε μάδα ηεξ παναμέκεη 

πάκηα ε ίδηα. 

Ήηακ έκαξ δηαπεηνηζηήξ ηεξ "Ferme Générale" θαη έκα ηζπονό μέιμξ μηαξ 

ζεηνάξ άιιςκ ανηζημθναηηθώκ ζομβμοιίςκ. Όιεξ αοηέξ μη πμιηηηθέξ θαη 

μηθμκμμηθέξ δναζηενηόηεηεξ ημο επέηνερακ κα πνεμαημδμηήζεη ηεκ 

επηζηεμμκηθή ένεοκα ημο. ημ απμθμνύθςμα ηεξ Γαιιηθήξ Γπακάζηαζεξ είπε 

θαηεγμνεζεί από ημκ Jean-Paul Marat γηα πώιεζε απμδοκαμςμέκμο θαπκμύ 

θαη γηα άιια εγθιήμαηα πμο είπακ ζακ απμηέιεζμα κα απμθεθαιηζηεί ζηε 

ιαημεηόμμ. 
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