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ΠΕΡΙΛΗΨΗ	

Ο	 στόχος	 της	 παρούσας	 διδακτορικής	 διατριβής	 είναι	 η	 σχεδίαση,	 η	 εφαρμογή	 και	 η	

αξιολόγηση	 μιας	 διδακτικής	 ακολουθίας	 για	 τη	 διδασκαλία	 και	 τη	 μάθηση	 του	 Πρώτου	

Θερμοδυναμικού	 Νόμου	 (ΠΘΝ)	 σε	 μαθητές	 της	 Β’	 Λυκείου,	 στο	 πλαίσιο	 της	

εποικοδομητικής	 αντίληψης	 για	 το	 αναλυτικό	 πρόγραμμα	 των	 φυσικών	 επιστημών.	

Πρόκειται	 για	 μια	 έρευνα	 εφικτότητας,	 η	 οποία	 διενεργείται	 στα	 επίπεδα	 της	 ανάλυσης,	

του	σχεδιασμού	και	της	εφαρμογής-αξιολόγησης.	

Το	 επίπεδο	 της	 ανάλυσης	 περιλαμβάνει	 την	 επιστημολογική	 ανάλυση	 του	 πλαισίου	 της	

μακροσκοπικής	 θερμοδυναμικής	 για	 τον	 ΠΘΝ,	 την	 ανάλυση	 των	 νοητικών	 παραστάσεων	

των	μαθητών	για	τον	ΠΘΝ	και	την	ανάλυση	των	στοιχείων	του	παιδαγωγικού	πλαισίου	για	

την	εποικοδομητική	αντίληψη	του	αναλυτικού	προγράμματος	των	φυσικών	επιστημών.	Τα	

πορίσματα	από	την	ανάλυση	διαμορφώνουν	τους	διδακτικούς	στόχους	της	ακολουθίας.	

Το	 επίπεδο	 του	 σχεδιασμού	 περιλαμβάνει	 τη	 διατύπωση	 των	 διδακτικών	 στόχων	 σε	

συνάρτηση	 με	 τη	 δομή	 και	 το	 περιεχόμενο	 της	 ακολουθίας.	 Οι	 στόχοι	 αυτοί	 είναι	

εννοιολογικοί	και	αφορούν	κυρίως	την	ποιοτική	και	ποσοτική	οικοδόμησης	της	έννοιας	της	

διατήρησης	 της	 ενέργειας	 ως	 έκφραση	 του	 ΠΘΝ.	 Για	 την	 επίτευξή	 τους,	 η	 ακολουθία	

προβλέπει	την	εφαρμογή	δώδεκα	δραστηριοτήτων-προβλημάτων.	

Το	 επίπεδο	 της	 εφαρμογής	 περιλαμβάνει	 την	 εφαρμογή	 της	 ακολουθίας	 σε	 πραγματικές	

συνθήκες	 διδασκαλίας	 σε	 ένα	 τμήμα	 της	 Β’	 Λυκείου	 Θετικού	 Προσανατολισμού	 με	

δεκαεννέα	 μαθητές.	 Για	 την	 αξιολόγηση	 της	 ακολουθίας	 χρησιμοποιούνται	

ερωτηματολόγιο	προελέγχου-μετελέγχου	και	φύλλα	εργασίας	προκειμένου	να	ανιχνευθεί	

η	αναμενόμενη	γνωστική	πρόοδος	των	μαθητών	υπό	την	επίδραση	της	ακολουθίας.	

Τα	 αποτελέσματα	 του	 ερωτηματολογίου	 και	 των	 φύλλων	 εργασίας	 επεξεργάζονται	 σε	

διαφορετικά	 στάδια	 ελέγχου	 και	 επίπεδα	 ανάλυσης.	 Η	 αξιολόγηση	 των	 αποτελεσμάτων	

καταδεικνύει	 τη	 γνωστική	 πρόοδο	 των	 μαθητών	 για	 τον	 ΠΘΝ	 ως	 αποτέλεσμα	 της	

ακολουθίας.	

	

Λέξεις-κλειδιά:	 Πρώτος	 Θερμοδυναμικός	 Νόμος,	 διδακτική	 ακολουθία,	 εποικοδομητική	

αντίληψη	
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ABSTRACT	
	

The	aim	of	this	doctoral	dissertation	is	the	design,	the	implementation	and	the	evaluation	of	

a	teaching	and	learning	sequence	for	the	First	Law	of	Thermodynamics	(FLT)	addressing	the	

students	of	the	upper	secondary	school,	in	the	context	of	the	constructivist	approach	for	the	

science	 curriculum.	 It	 is	 a	 feasibility	 research	 that	 is	 conducted	 at	 the	 levels	 of	 analysis,	

design	and	implementation-evaluation.	

The	 analysis	 level	 integrates	 the	 epistemological	 analysis	 of	 the	 macroscopic	

thermodynamics	 framework	 for	 the	 FLT,	 the	 analysis	 of	 the	 students’	 mental	

representations	 of	 the	 FLT	 and	 the	 analysis	 of	 the	 pedagogical	 framework	 of	 the	

constructivist	approach	for	the	science	curriculum.	The	conclusions	from	the	analysis	 level	

formulate	the	teaching	and	learning	objectives	of	the	sequence.	

The	 design	 level	 includes	 the	 articulation	 of	 the	 teaching	 and	 learning	 objectives	 in	

reference	to	the	structure	and	the	content	of	the	sequence.	These	are	cognitive	objectives	

that	mainly	address	the	qualitative	and	quantitative	mental	construction	of	the	concept	of	

energy	conservation	as	an	expression	of	the	FLT.	For	the	attainment	of	these	objectives,	the	

sequence	stipulates	the	implementation	of	twelve	problem-solving	activities.	

The	 implementation	 level	 includes	 the	 application	 of	 the	 sequence	 within	 the	 actual	

teaching	 setting	 of	 an	optional	 physics	 course	with	 nineteen	 students,	 16-17	 years	 old	 of	

age.	For	the	evaluation	of	the	sequence,	a	pre-	and	post-test,	along	with	worksheets	used	in	

class,	 are	 utilized	 in	 order	 to	 determine	 the	 students’	 cognitive	 progress	 by	 virtue	 of	 the	

sequence.	

The	 results	 from	 the	 tests	 and	 the	 worksheets	 are	 being	 processed	 in	 several	 different	

stages	of	investigation	and	levels	of	analysis.	The	evaluation	of	the	results	suggests	that	the	

students	did	in	fact	achieve	cognitive	progress	by	virtue	of	the	sequence.	

	

Keywords:	 First	 Law	 of	 Thermodynamics,	 teaching	 and	 learning	 sequence,	 constructivist	

approach	
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1 ΤΟ	ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ	ΚΑΙ	ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ	ΤΗΣ	

ΕΡΕΥΝΑΣ	

1.1 ΤΟ	ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΤΗΣ	ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	ΤΟΥ	ΠΡΩΤΟΥ	ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	
ΝΟΜΟΥ		

Ο	 Πρώτος	 Θερμοδυναμικός	 Νόμος	 (ΠΘΝ)	 συνιστά	 ένα	 από	 τα	 πρώτα	 αξιώματα	 που	

θεμελιώθηκαν	κατά	την	ανάδυση	της	διακριτής	ενότητας	της	θερμοδυναμικής,	κυρίως	ως	

αντικείμενο	της	φυσικής	αλλά	και	των	υπόλοιπων	φυσικών	και	τεχνικών	επιστημών,	όπως	

είναι	 η	 χημεία,	 η	 βιολογία	 και	 η	 μηχανολογία.	 Από	 επιστημολογική	 σκοπιά,	 η	 κλασική	

θερμοδυναμική	είναι	η	πρώτη	θεωρία	που	αποκόπτεται	από	τα	δεσμά	της	φυσικής	όπως	

αυτή	είχε	διαμορφωθεί	έως	τότε,	κάτω	από	τη	σαρωτική	επίδραση	του	Isaac	Newton,	και	

ορίζει	 την	πρώτη	επανάσταση	στο	χώρο	μετά	τη	θεμελίωση	της	νευτώνειας	μηχανικής.	Η	

μεγάλη	κατάκτηση	αυτής	της	νέας	φυσικής	είναι	η	εισαγωγή	της	έννοιας	της	ενέργειας	ως	

ακρογωνιαίο	 λίθο	 τόσο	 για	 την	ανάπτυξη	 της	θεωρίας	όσο	 και	 για	 τις	 εφαρμογές	 της,	 οι	

οποίες	 απαντούσαν	 στις	 αυξανόμενες	 ανάγκες	 της	 πρώτης	 περιόδου	 βιομηχανοποίησης	

του	δυτικού	κόσμου	κυρίως	μέσα	από	τη	συνεχή	βελτίωση	των	πρώτων	ατμομηχανών.	Ο	

Cardwell	χαρακτηριστικά	αναφέρει	τα	εξής	(Cardwell,	1971,	p.	282):	

Η	 θεωρία	 της	 ενέργειας	 δεν	 αναδύθηκε	 ιστορικά	 από	 το	 νευτώνειο	 σύστημα.	 Η	
προσέγγιση	της	μηχανικής	μέσω	της	ενέργειας,	σε	εμβρυακό	βέβαια	στάδιο,	υιοθετήθηκε	
από	τους	Huygens	και	Leibnitz	ως	εναλλακτική	πρόταση	στη	νευτώνεια	φυσική.	Όμως	η	
γενίκευση	 και	 η	 εφαρμογή	αυτής	 της	 προσέγγισης	 καθυστέρησε,	 όχι	 τόσο	 εξαιτίας	 της	
επιτυχίας	των	θεωριών	του	Νεύτωνα,	αλλά	κυρίως	επειδή	δεν	είχαν	ακόμα	αναπτυχθεί	
εκείνοι	 οι	 τομείς	 της	 φυσικής	 που	 θα	 μπορούσαν	 να	 αξιοποιήσουν	 τη	 θεωρία	 της	
ενέργειας.	 Πιο	 συγκεκριμένα,	 όταν	 αναπτύχθηκε	 ικανοποιητικά	 η	 επιστήμη	 της	
θερμότητας,	τότε	η	θεωρία	της	ενέργειας	έγινε	αυτόνομη.	Για	να	επιτευχθεί	όμως	αυτό,	
σημαντική	 ήταν	 η	 συμβολή	 ανθρώπων	 που	 το	 κύριο	 μέλημά	 τους	 ήταν	 η	 μελέτη	 των	
μηχανών.	

Ταυτόχρονα,	 η	 ανάπτυξη	 μιας	 σειράς	φυσικών	 επιστημών	 και	 η	 τεχνολογική	 εξέλιξη	 του	

σύγχρονου	 κόσμου	 στηρίζονται	 σε	 μεγάλο	 βαθμό	 στη	 θεωρία	 της	 θερμοδυναμικής	 που	

γεννήθηκε	το	18ο	αιώνα.	Όπως	συνοψίζει	ο	Young	(1994,	p.	414):	

Η	 θερμοδυναμική	 αποτελεί	 αναπόσπαστο	 τμήμα	 στη	 θεμελίωση	 της	 φυσικής,	 της	
χημείας	και	των	βιολογικών	επιστημών	και	οι	εφαρμογές	της	εμφανίζονται	σε	πληθώρα	
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προβλημάτων,	 από	 τις	 μηχανές	 των	 αυτοκινήτων	 και	 τα	 ψυγεία,	 ως	 τις	 βιοχημικές	
αντιδράσεις	και	τη	δομή	των	αστέρων.	

Επιπρόσθετα,	 ως	 γενικευμένη	 ενεργειακή	 θεωρία,	 έχει	 και	 εκτενή	 κοινωνική	 διάσταση,	

καθώς	συνδέεται	άμεσα	με	 ζητήματα	«ενεργειακής	κρίσης»,	«εξοικονόμησης	ενέργειας»,	

«θερμικής	 ρύπανσης»	 κ.ά.	 (Κουμαράς,	 2015,	 p.	 261),	 αλλά	 και	 σε	 ζητήματα	

περιβαλλοντολογικής	κρίσης	(Stefanidou,	Tampakis,	Stavrou,	&	Skordoulis,	2010).	

Ο	 ΠΘΝ	 είναι	 μία	 από	 τις	 κορωνίδες	 της	 ενεργειακής	 θεωρίας,	 καθώς	 εκφράζει	 τη	

διατήρηση	 της	 ενέργειας	 στα	 θερμοδυναμικά	 φαινόμενα,	 αλλά	 η	 ισχύς	 του	 είναι	 τέτοια	

που	επιτρέπει	την	επέκτασή	του	για	την	ενεργειακή	περιγραφή	όλων	των	φαινόμενων	που	

παρατηρούνται	 στη	 φύση	 και	 στις	 τεχνολογικές	 εφαρμογές.	 Όμως,	 η	 θέση	 του	 στη	

διδασκαλία	 των	 φυσικών	 επιστημών	 και	 πιο	 συγκεκριμένα	 στης	 φυσικής,	 τόσο	 στην	

Ελλάδα	όσο	και	σε	άλλες	 χώρες	 (πχ.	Φινλανδία),	 δεν	αντανακλά	 την	 ευρεία	 ισχύ	και	 την	

ιδιαίτερη	σημασία	 του	νόμου.	Ο	ΠΘΝ	υποβαθμίζεται	σαν	 ένα	ακόμα	«εργαλείο»	 για	 την	

εξήγηση	των	θερμοδυναμικών	μεταβολών,	που	συνήθως	έρχεται	τρίτο	σε	σειρά	μετά	από	

τους	 νόμους	 και	 την	 κινητική	 θεωρία	 των	 αερίων.	 Επιπρόσθετα,	 διατηρεί	 πολύ	 χαλαρή	

σύνδεση	 με	 την	 ιστορική	 τεχνολογία	 μέσα	 από	 την	 οποία	 αναδύθηκε	 και	 αποτέλεσε	

ορόσημο	στην	 ιστορία	του	ανθρώπινου	πολιτισμού,	αλλά	και	με	 τη	σύγχρονη	τεχνολογία	

στην	 οποία	 αναπόφευκτα	 συνεχίζει	 να	 βρίσκει	 πρακτική	 εφαρμογή.	 Η	 μεθοδολογική	

προσέγγισή	 του	 είναι	 τυπική	 εμπειριστική,	 κατά	 την	 οποία	 παρουσιάζεται	 η	 μαθηματική	

έκφραση	 του	 ΠΘΝ	 ως	 γενικό	 «συμπέρασμα»	 από	 τη	 μελέτη	 των	 θερμοδυναμικών	

φαινομένων	 και	 κατόπιν	 αφαιρετικά	 «προσαρμόζεται»	 σε	 καθένα	 από	 αυτά.	 Η	 ποιοτική	

διάσταση	 του	 νόμου	 είναι	 υποβαθμισμένη	 και	 η	 ημι-ποσοτική	 απουσιάζει	 εντελώς,	

οδηγώντας	 συνήθως	 τους	 μαθητές	 σε	 μια	 επιφανειακή	 «εμπέδωσή»	 του,	 η	 οποία	

επαληθεύεται	από	την	εφαρμογή	της	μαθηματικής	σχέσης	σε	πληθώρα	προβλημάτων	που	

προτάσσουν	 τους	 σύνθετους	 υπολογισμούς	 των	 τιμών	 διάφορων	 φυσικών	 μεγεθών.	 Η	

αντίληψη	 αυτή	 για	 τη	 διδασκαλία	 του	 ΠΘΝ	 έχει	 ως	 αποτέλεσμα	 την	 παραγκώνιση	 του	

νόμου	 από	 τους	 μαθητές	 όταν	 πραγματεύονται	 ζητήματα	 θερμοδυναμικής,	 με	 σοβαρές	

συνέπειες	στην	οικοδόμηση	 της	ενεργειακής	 τους	αντίληψης	για	 τα	διάφορα	φαινόμενα,	

που	γίνονται	αισθητές	τόσο	στα	σχολικά	όσο	και	στα	πανεπιστημιακά	τους	χρόνια.	

Ο	 σχεδιασμός	 και	 η	 εφαρμογή	 μιας	 νέας,	 με	 διαφορετική	 παιδαγωγική	 αντίληψη,	

διδακτικής	 ακολουθίας	 για	 τον	 ΠΘΝ	 θα	 μπορούσε	 να	 συμβάλλει	 στη	 συνεκτικότερη	

οικοδόμηση	 της	 έννοιας	 της	 διατήρησης	 της	 ενέργειας	 μέσω	 του	 νόμου	 αυτού,	
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λαμβάνοντας	 υπόψη	 τα	 επιστημολογικά	 χαρακτηριστικά	 του	 ΠΘΝ	 και	 τις	 νοητικές	

παραστάσεις	των	μαθητών	γύρω	από	αυτόν.	

1.2 ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΑΛΥΣΗΣ,	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	ΚΑΙ	ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	
ΤΗΣ	ΕΡΕΥΝΑΣ	

Στην	 παράγραφο	 αυτή	 περιγράφεται	 το	 γενικό	 πλαίσιο	 ανάλυσης,	 σχεδιασμού	 και	

εφαρμογής-αξιολόγησης	των	διδακτικών	ακολουθιών	για	τη	διδασκαλία	και	τη	μάθηση	με	

βάση	 την	 έρευνα.	 Κατόπιν,	 το	 πλαίσιο	 αυτό	 εξειδικεύεται	 για	 την	 περίπτωση	 μιας	

διδακτικής	ακολουθίας	για	τον	ΠΘΝ.		

1.2.1 ΓΕΝΙΚΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ	ΑΝΑΛΥΣΗΣ,	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	ΚΑΙ	ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ	ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ	ΓΙΑ	ΤΗ	ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ	ΚΑΙ	ΤΗ	
ΜΑΘΗΣΗ	ΜΕ	ΒΑΣΗ	ΤΗΝ	ΕΡΕΥΝΑ	

Η	 παρούσα	 διδακτορική	 διατριβή	 προτείνει	 τη	 δημιουργία	 και	 την	 εφαρμογή	 μίας	

διδακτικής	 ακολουθίας	 για	 τη	 διδασκαλία	 και	 τη	 μάθηση	 του	 ΠΘΝ,	 o	 σχεδιασμός	 της	

οποίας	 θα	 βασίζεται	 στην	 έρευνα	 (design-based	 teaching	 and	 learning	 sequence).	 Οι	

διδακτικές	 ακολουθίες	 με	 βάση	 την	 έρευνα	 στηρίζονται	 κυρίως	 στα	 αποτελέσματα	

προηγούμενων	 ερευνών	 για	 ένα	 συγκεκριμένο	 διδακτικό	 αντικείμενο	 (Ruthven,	 Laborde,	

Leach,	 &	 Tiberghien,	 2009),	 καθώς	 δεν	 καταπιάνονται	 με	 τη	 δημιουργία	 υλικού	 για	

ολόκληρο	το	αναλυτικό	πρόγραμμα,	παρά	μόνο	για	ένα	αυστηρά	ορισμένο	θέμα	σε	μικρή	ή	

μεσαία	 κλίμακα	 διδασκαλίας.	 Αυτού	 του	 τύπου	 διδακτικές	 ακολουθίες	 συνιστούν	

ταυτόχρονα	 μέσο	 έρευνας	 και	 υλικό	 διδασκαλίας-μάθησης	 (Méheut	 &	 Psillos,	 2004),	 το	

οποίο	 περιλαμβάνει	 δραστηριότητες,	 οι	 οποίες	 προέρχονται	 πρωτίστως	 από	 την	

επιστημολογική	 έρευνα	 πάνω	 στο	 θέμα	 της	 ακολουθίας	 και	 προσαρμόζονται	 συνήθως	

εμπειρικά	 στα	 συλλογιστικά	 σχήματα	 και	 στις	 πρότερες	 νοητικές	 παραστάσεις	 των	

μαθητών,	ανάλογα	με	το	επιλεγμένο	παιδαγωγικό	πλαίσιο.	

Η	 έρευνα	 της	 παρούσας	 διδακτορικής	 διατριβής	 ακολουθεί	 ένα	 γενικό	 μεθοδολογικό	

σχήμα	για	την	ανάλυση,	το	σχεδιασμό	και	την	εφαρμογή-αξιολόγηση	που	είναι	συμβατό	με	

τα	χαρακτηριστικά	των	διδακτικών	ακολουθιών	για	τη	διδασκαλία	και	τη	μάθηση	με	βάση	

την	 έρευνα.	 Το	 σχήμα	 αυτό	 προτείνεται	 από	 τον	 Κολιόπουλο	 (2006),	 με	 κύριο	

χαρακτηριστικό,	όπως	αναφέρει	ο	ίδιος	(Κολιόπουλος,	2006,	p.	146):	

...να	 οδηγεί	 σε	 μορφές	 σχολικής	 γνώσης	 που	 θα	 συγκροτούνται	 ως	 μετασχηματισμός	
ενός	συνδυασμού	της	επιστημονικής	και	της	βιωματικής	γνώσης.	
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Σχήμα	1.1:	Πλαίσιο	ανάλυσης,	σχεδιασμού	και	εφαρμογής	του	εννοιολογικού	περιεχομένου	διδακτικού	υλικού.	

Προσαρμογή	από	Κολιόπουλο	(2006,	p.	146)	

Στο	 Σχήμα	 1.1	 παρουσιάζεται	 μια	 σύνοψη	 του	 προτύπου	 αυτού.	 Όπως	 φαίνεται,	 είναι	

δομημένο	 έτσι	 ώστε	 να	 είναι	 λειτουργικό	 σε	 τρία	 διαφορετικά	 επίπεδα,	 τα	 οποία	 είναι	

αυτά	(α)	της	ανάλυσης	(κίτρινο	πλαίσιο),	(β)	του	σχεδιασμού	(γαλάζιο	πλαίσιο)	και	(γ)	της	

εφαρμογής-αξιολόγησης	(καφέ	πλαίσιο).	

Οι	διδακτικές	ακολουθίες	έχουν	ως	πυλώνες	τους	την	επιστημονική	γνώση,	τη	μάθηση	και	

τη	 διδασκαλία	 (Buty,	 Tiberghien,	 &	 Le	Maréchal,	 2004).	 Αυτοί	 βρίσκουν	 άμεση	 σύνδεση	

ένας	 προς	 έναν	 με	 τα	 στοιχεία	 που	 περιλαμβάνονται	 στο	 επίπεδο	 της	 ανάλυσης	 του	

γενικού	 μεθοδολογικού	 σχήματος	 (Σχήμα	 1.1):	 την	 επιστημολογία,	 τις	 νοητικές	

παραστάσεις	 των	 μαθητών	 και	 τα	 στοιχεία	 του	 παιδαγωγικού	 πλαισίου.	 Αυτά	 τα	 τρία	

στοιχεία	 αλληλεπιδρούν	 και	 καθορίζουν	 τους	 γνωστικούς	 διδακτικούς	 στόχους	 της	

ακολουθίας.	
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 Επίπεδο	ανάλυσης	1.2.1.1

Στο	 επίπεδο	 της	 ανάλυσης	 εμπεριέχονται	 τρία	 στοιχεία	 που	 συνδιαμορφώνουν	 τους	

διδακτικούς	στόχους	της	διδακτικής	ακολουθίας	και	κατά	συνέπεια	οι	επιμέρους	αναλύσεις	

των	 στοιχείων	 πρέπει	 να	 είναι	 συμβατές	 μεταξύ	 τους.	 Το	 πρώτο	 στοιχείο	 αφορά	 στην	

επιστημολογική	ανάλυση	του	περιεχομένου	της	επιστημονικής	γνώσης	και	των	κοινωνικών	

πρακτικών	 αναφοράς	 και	 μέσω	 αυτού	 εξασφαλίζεται	 η	 επιστημολογική	 εγκυρότητα	 του	

εννοιολογικού	περιεχομένου	της	διδακτικής	ακολουθίας.	Το	δεύτερο	στοιχείο	αναφέρεται	

στην	 ανάλυση	 των	ψυχολογικών	 και	 διδακτικών	αντιλήψεων,	 οι	 οποίες	 θα	 συνοψίζονται	

στη	 διατριβή	 αυτή	 υπό	 τον	 πιο	 συγκεκριμένο	 όρο	 των	 «νοητικών	 παραστάσεων».	 Το	

στοιχείο	αυτό	εξασφαλίζει	τη	γνωσιακή	συμβατότητα	του	περιεχομένου	της	ακολουθίας	με	

τις	 γνωστικές	 δυνατότητες	 και	 απαιτήσεις	 των	 μαθητών	 στους	 οποίους	 απευθύνεται	 η	

διδασκαλία.	 Τέλος,	 το	 τρίτο	 στοιχείο	 ενσωματώνει	 τις	 κοινωνικά	 προκαθορισμένες	

απαιτήσεις	του	αναλυτικού	προγράμματος	και	αναφέρεται	στο	παιδαγωγικό	πλαίσιο	εντός	

του	 οποίου	 θα	 λάβει	 χώρα	 ο	 διδακτικός	 μετασχηματισμός	 της	 επιστημονικής	 γνώσης	 σε	

σχολική	 υπό	 την	 επίδραση	 κάποιας	 συγκεκριμένης	 αντίληψης	 για	 το	 αναλυτικό	

πρόγραμμα.	Το	στοιχείο	αυτό	είτε	εξασφαλίζει	τη	συνέχεια	είτε	αναδεικνύει	την	ασυνέχεια	

της	 επιδιωκόμενης	 σχολικής	 γνώσης	 με	 τις	 παραδόσεις	 του	 ισχύοντος	 αναλυτικού	

προγράμματος,	 πάντα	 σε	 συνάρτηση	 με	 τις	 κοινωνικές	 απαιτήσεις	 εφόσον	 υπάρχουν	

(Δόσης,	2014;	Κολιόπουλος,	2006).	

 Επίπεδο	σχεδιασμού	1.2.1.2
Στο	 επίπεδο	 του	 σχεδιασμού	 περιλαμβάνονται	 δύο	 στοιχεία,	 τα	 οποία	 διαμορφώνονται	

υπό	 την	 επίδραση	 των	 τριών	στοιχείων	 του	 επιπέδου	 της	ανάλυσης	 και	 δεν	μπορούν	 να	

τροποποιηθούν	 κατά	 την	 εφαρμογή	 της	 ακολουθίας.	 Το	 πρώτο	 στοιχείο	 αφορά	 στη	

διατύπωση	των	γνωστικών	στόχων	της	διδακτικής	ακολουθίας.	Μέσω	του	στοιχείου	αυτού	

γίνεται	 η	 σύνθεση	 των	 πορισμάτων	 της	 ανάλυσης	 και	 η	 νομιμοποίηση	 των	 γενικών	 και	

ειδικών	 επιλογών	 βάσει	 των	 οποίων	 οργανώνεται	 το	 περιεχόμενο	 της	 διδακτικής	

ακολουθίας.	 Το	 δεύτερο	 στοιχείο	 περιγράφει	 τη	 διαμόρφωση	 του	 περιεχομένου	 της	

ακολουθίας,	 κατά	 την	 οποία	 λαμβάνει	 χώρα	 ο	 πρώτος	 διδακτικός	 μετασχηματισμός	 της	

επιστημονικής	γνώσης	σε	σχολική	(συγκρότηση	αντικειμένου	προς	διδασκαλία).	
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 Επίπεδο	εφαρμογής-αξιολόγησης	1.2.1.3

Το	 τελευταίο	 επίπεδο	 περιλαμβάνει	 την	 εφαρμογή	 και	 την	 αξιολόγηση	 της	 διδακτικής	

ακολουθίας,	 συνεπώς	 είναι	 το	 επίπεδο	 εκείνο	 που	 εξασφαλίζει	 ότι	 η	 ανάλυση	 που	

προηγήθηκε	και	ο	σχεδιασμός	που	συντελέστηκε	καθιστούν	την	ακολουθία	λειτουργική	σε	

πραγματικές	συνθήκες	διδασκαλίας.	Οι	έρευνες	που	έχουν	την	επιδίωξη	αυτή	ονομάζονται	

«έρευνες	 εφικτότητας»	 (recherches	 de	 faisabilité)	 και	 ως	 σύνολο	 στοχεύουν	 να	

πληροφορήσουν	 τις	 καινοτομικές	 πρακτικές	 εισάγοντας	 τις	 αναγκαίες	 πληροφορίες	 και	

ταυτόχρονα	οργανώνοντας	τις	ανάλογες	δράσεις	 (Astolfi,	1993).	Μέσα	από	τη	διαδικασία	

αυτή	 λαμβάνει	 χώρα	ο	δεύτερος	διδακτικός	μετασχηματισμός	 της	 επιστημονικής	 γνώσης	

σε	σχολική	(διαμόρφωση	αντικειμένου	διδασκαλίας).	

1.2.2 ΤΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ	ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΚΑΙ	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	ΤΗΣ	ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ	ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ	
ΓΙΑ	ΤΗ	ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ	ΚΑΙ	ΤΗ	ΜΑΘΗΣΗ	ΤΟΥ	ΠΡΩΤΟΥ	ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	
ΝΟΜΟΥ		

Η	ανάλυση	 και	 ο	 σχεδιασμός	 της	 διδακτικής	ακολουθίας	που	προτείνεται	 στην	παρούσα	

διατριβή	 βασίστηκε	 στο	 γενικό	 μεθοδολογικό	 σχήμα	 που	 παρουσιάστηκε	 στην	

προηγούμενη	 παράγραφο.	 Παρακάτω	 παρουσιάζονται	 τα	 αποτελέσματα	 από	 την	

προσαρμογή	 του	 γενικού	 μεθοδολογικού	 σχήματος	 στα	 ειδικά	 χαρακτηριστικά	 της	

ακολουθίας	για	τα	επίπεδα	της	ανάλυσης	και	του	σχεδιασμού.	

 Επίπεδο	ανάλυσης	1.2.2.1
Στο	 επίπεδο	 της	 ανάλυσης	 εμπεριέχονται	 τρία	 στοιχεία	 που	 αφορούν	 τον	 ΠΘΝ:	 (α)	 η	

επιστημολογική	ανάλυση,	(β)	η	ανάλυση	των	νοητικών	παραστάσεων	των	μαθητών	και	(γ)	

η	ανάλυση	των	στοιχείων	του	παιδαγωγικού	πλαισίου.	Τα	στοιχεία	αυτά	καθορίζουν	τους	

γνωστικούς	 διδακτικούς	 στόχους	 της	 ακολουθίας.	 Το	 πρώτο	 από	 αυτά	 εξασφαλίζει	 την	

επιστημολογική	 εγκυρότητα	 της	 προτεινόμενης	 ακολουθίας	 και	 καταπιάνεται	 με	 το	

ιστορικό	πλαίσιο	ανάδυσης	του	ΠΘΝ	και	τα	εγχειρίδια	που	περιέχουν	τη	γνώση	αναφοράς	

για	 τον	 ΠΘΝ	 (Κεφάλαιο	 2:	 Η	 ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ	 ΑΝΑΛΥΣΗ).	 Το	 δεύτερο	 στοιχείο	

καταδεικνύει	 τη	 γνωσιακή	 συμβατότητα	 του	 περιεχομένου	 της	 ακολουθίας	 με	 τις	

γνωστικές	δυνατότητες	και	απαιτήσεις	των	μαθητών	και	αφορά	στα	εννοιολογικά	πλαίσια	

εξήγησης	που	δίνουν	οι	μαθητές	για	τον	ΠΘΝ	και	για	έννοιες	σχετικές	με	αυτόν	(Κεφάλαιο	

3:	 Η	 ΑΝΑΛΥΣΗ	 ΤΩΝ	 ΝΟΗΤΙΚΩΝ	 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ).	 Το	 τρίτο	 στοιχείο	 σχετίζεται	 με	 την	

παιδαγωγική	 συμβατότητα	 της	 ακολουθίας	 και	 αναλύει	 τα	 χαρακτηριστικά	 του	

παιδαγωγικού	 πλαισίου	 της	 εποικοδομητικής	 αντίληψης	 μέσα	 στο	 οποίο	 επιδιώκεται	 να	
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μετασχηματιστεί	 διδακτικά	 η	 επιστημονική	 γνώση	 για	 τον	 ΠΘΝ	 και	 να	 λειτουργήσει	 ως	

σχολική	γνώση	(Κεφάλαιο	4:	Η	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΤΩΝ	ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΤΟΥ	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ	ΠΛΑΙΣΙΟΥ).	

 Επίπεδο	σχεδιασμού	1.2.2.2
Το	 επίπεδο	 σχεδιασμού	 αποτελείται	 από	 δύο	 στοιχεία	 που	 αφορούν	 στη	 διδακτική	

ακολουθία:	 (α)	 τη	 διατύπωση	 των	 γνωστικών	διδακτικών	στόχων	 και	 (β)	 τη	 διαμόρφωση	

του	περιεχομένου	για	τη	διδασκαλία	και	τη	μάθηση	του	ΠΘΝ.	Τα	δύο	αυτά	στοιχεία	είναι	

καθοριστικά	 για	 την	 εφαρμογή	 της	 ακολουθίας,	 καθώς	 δεν	 μπορούν	 να	 τροποποιηθούν	

κατά	τη	διάρκειά	της.	Για	το	πρώτο	στοιχείο,	οι	στόχοι	που	επιλέγονται	είναι	αποκλειστικά	

εννοιολογικοί	 και	 αφορούν	 την	 οικοδόμηση	 του	 ΠΘΝ	 ως	 έκφραση	 διατήρησης	 της	

ενέργειας	για	απλά	και	σύνθετα	θερμοδυναμικά	συστήματα.	Ως	προς	το	δεύτερο	στοιχείο,	

γίνεται	 οργάνωση	 του	 περιεχομένου	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας	 έτσι	 ώστε	 να	 είναι	

συνολικά	 συνεκτική	 και	 ταυτόχρονα	 να	 σχηματίζονται	 στο	 πλαίσιο	 της	 μικρότερες	

αυτοτελείς	 διδακτικές	 ενότητες	 και	 υποενότητες,	 οι	 οποίες	 καθοδηγούνται	 από	

δραστηριότητες-προβλήματα.	 Το	 σύνολο	 του	 περιεχομένου	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας	

χαρακτηρίζεται	από	ένα	ενιαίο	εννοιολογικό	πλαίσιο,	αυτό	της	κλασικής	θερμοδυναμικής	

και	της	ενεργειακής	διαπραγμάτευσής	του,	σε	συμφωνία	με	την	εποικοδομητική	αντίληψη	

του	 αναλυτικού	 προγράμματος	 των	 φυσικών	 επιστημών.	 Το	 επίπεδο	 σχεδιασμού	

παρουσιάζεται	αναλυτικά	στο	Κεφάλαιο	5	(Η	ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ	ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ).	

 Επίπεδο	εφαρμογής-αξιολόγησης	1.2.2.3
Η	 μεθοδολογία	 για	 την	 εφαρμογή	 και	 την	 αξιολόγηση	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας	 θα	

εξεταστεί	 αναλυτικά	 στο	 Κεφάλαιο	 6	 (Η	ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ	 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	 ΚΑΙ	 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	

ΤΗΣ	 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ	 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ),	 πριν	 από	 την	 οποία	 θα	 έχουν	 παρουσιαστεί	 όλα	 τα	

συγκεκριμένα	 χαρακτηριστικά	 της	 προτεινόμενης	 ακολουθίας	 για	 τον	 ΠΘΝ	 για	 να	

σχετιστούν	 άμεσα	 με	 τη	 μεθοδολογία	 που	 θα	 περιγραφεί.	 Στο	 Κεφάλαιο	 7	 (Η	 ΓΝΩΣΤΙΚΗ	

ΠΡΟΟΔΟΣ	 ΤΩΝ	 ΜΑΘΗΤΩΝ)	 θα	 παρουσιαστούν	 η	 ανάλυση	 και	 η	 αξιολόγηση	 των	

δεδομένων	για	τη	γνωστική	πρόοδο	των	μαθητών.	

1.3 ΟΙ	ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ	ΣΤΟΧΟΙ,	ΤΑ	ΟΡΙΑ	ΚΑΙ	ΤΑ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	ΤΗΣ	
ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ	

Η	 παρούσα	 διδακτορική	 διατριβή	 καλείται	 να	 αντιμετωπίσει	 το	 κεντρικό	 πρόβλημα	 της	

διερεύνησης	των	όρων	υπό	τους	οποίους	καθίσταται	εφικτή	η	σχεδίαση,	η	εφαρμογή	και	η	

αξιολόγηση	μιας	διδακτικής	ακολουθίας	για	την	έννοια	της	διατήρησης	της	ενέργειας	μέσω	
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του	 ΠΘΝ	 στα	 πλαίσια	 του	 ελληνικού	 αναλυτικού	 προγράμματος	 της	 Β’	 Λυκείου	 (Ομάδα	

Προσανατολισμού	Θετικών	Σπουδών),	προκειμένου	οι	μαθητές	 να	οδηγηθούν	σε	μια	πιο	

ουσιαστική	και	συνεκτική	μάθηση	για	το	εννοιολογικό	περιεχόμενο	αυτής	της	θεμελιώδους	

ενότητας	για	τη	θερμοδυναμική.	Παρακάτω	διατυπώνονται	οι	διδακτικοί	στόχοι,	οι	οποίοι	

αποσκοπούν	 στην	 αντιμετώπιση	 του	 κεντρικού	 προβλήματος	 σε	 επίπεδο	 ανάλυσης,	

σχεδιασμού	και	εφαρμογής-αξιολόγησης	της	διδακτικής	ακολουθίας	(βλ.	Παράγραφο	1.2).	

1.3.1 ΟΙ	ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ	ΣΤΟΧΟΙ	

 Επίπεδο	ανάλυσης	1.3.1.1
Στο	επίπεδο	της	ανάλυσης	για	τη	διδακτορική	διατριβή,	θέτονται	οι	εξής	τρεις	στόχοι:	

(1) Πραγματοποίηση	 μιας	 επιστημολογικής	 ανάλυσης	 για	 τον	 ΠΘΝ	 σε	 δύο	 άξονες.	 Ο	

πρώτος	αφορά	στην	ιστοριογραφική	ανάλυση	που	σχετίζεται	με	την	ανάδυση	του	ΠΘΝ	

μέσα	από	 τις	θεωρίες	 για	 τη	θερμότητα	 (φύση	και	διατήρηση)	 και	 τη	διατήρηση	 της	

ενέργειας,	 καθώς	 και	 με	 τους	 όρους	 διαχωρισμού	 της	 κλασικής	 από	 τη	 στατιστική	

θερμοδυναμική.	 Ο	 δεύτερος	 άξονας	 περιλαμβάνει	 την	 ανάλυση	 των	 εγχειριδίων	

φυσικής	και	τεχνικής	θερμοδυναμικής	σε	σχέση	με	τον	τρόπο	που	εντάσσουν	τον	ΠΘΝ	

στο	 περιεχόμενό	 τους.	Μέσα	 από	 την	 ανάλυση	 αυτή	 επιχειρείται	 να	 οριοθετηθεί	 το	

εννοιολογικό	 πλαίσιο	 προσέγγισης	 του	 ΠΘΝ	 μέσω	 της	 μακροσκοπικής	

θερμοδυναμικής,	 αλλά	 και	 το	 μεθοδολογικό-πολιτισμικό	 πλαίσιο	 μέσα	 στο	 οποίο	

αυτός	 διατυπώθηκε,	ώστε	 να	προσεγγιστεί	 ανάλογα	από	 τη	 διδακτική	ακολουθία.	Ο	

στόχος	 αυτός	 αναφέρεται	 στο	 πρώτο	 στοιχείο	 του	 επιπέδου	 της	 ανάλυσης	 της	

διδακτικής	ακολουθίας	(βλ.	Σχήμα	1.1)	και	προσεγγίζεται	στο	Κεφάλαιο	2.	

(2) Πραγματοποίηση	 μιας	 καταγραφής,	 ανάλυσης	 και	 αξιολόγησης	 των	 νοητικών	

παραστάσεων	 των	 μαθητών	 και	 των	 φοιτητών	 για	 τον	 ΠΘΝ	 στο	 πλαίσιο	 των	

θερμοδυναμικών	 μεταβολών	 απλών	 και	 σύνθετων	 συστημάτων,	 προκειμένου	 να	

προσδιοριστεί	 το	 εννοιολογικό	 περιεχόμενο	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας.	 Ο	 στόχος	

αυτός	 αναφέρεται	 στο	 δεύτερο	 στοιχείο	 του	 επιπέδου	 της	 ανάλυσης	 της	 διδακτικής	

ακολουθίας	(βλ.	Σχήμα	1.1)	και	προσεγγίζεται	στο	Κεφάλαιο	3.	

(3) Πραγματοποίηση	μιας	ανάλυσης	των	στοιχείων	του	παιδαγωγικού	πλαισίου	μέσα	στο	

οποίο	 επιδιώκεται	η	διδασκαλία	 και	η	μάθηση	 του	ΠΘΝ.	Αυτή	αφορά	στο	διδακτικό	

μετασχηματισμό	της	επιστημονικής	γνώσης	σε	σχολική	σύμφωνα	με	την	παραδοσιακή	

και	 την	 εποικοδομητική	 αντίληψη	 του	 αναλυτικού	 προγράμματος	 των	 φυσικών	
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επιστημών	και	καθορίζει	τα	αντίστοιχα	χαρακτηριστικά	της	διδακτικής	ακολουθίας.	Ο	

στόχος	 αυτός	 αναφέρεται	 στο	 τρίτο	 στοιχείο	 του	 επιπέδου	 της	 ανάλυσης	 της	

διδακτικής	ακολουθίας	(βλ.	Σχήμα	1.1)	και	προσεγγίζεται	στο	Κεφάλαιο	4.	

 Επίπεδο	σχεδιασμού	1.3.1.2
Η	 σύνθεση	 των	 παραπάνω	 στόχων	 στο	 επίπεδο	 της	 ανάλυσης	 κάνει	 επιτρεπτή	 τη	

διατύπωση	 της	 γενικής	 υπόθεσης	 ότι	 είναι	 εφικτή	 η	 δημιουργία	 μιας	 διδακτικής	

ακολουθίας	 για	 τον	ΠΘΝ,	 το	 εννοιολογικό	περιεχόμενο	 της	 οποίας	 να	διαφέρει	 δραστικά	

από	την	ισχύουσα	για	την	ενότητα	αυτή.	Με	βάση	την	υπόθεση	αυτή,	διατυπώνεται	ένας	

ερευνητικός	στόχος	για	το	επίπεδο	του	σχεδιασμού:	

(1) Πραγματοποίηση	 ενός	 σχεδιασμού	 μιας	 νέας	 διδακτικής	 ακολουθίας	 για	 τη	

διδασκαλία	και	 τη	μάθηση	του	ΠΘΝ.	Η	νέα	διδακτική	ακολουθία	συγκροτείται	βάσει	

διδακτικών	 στόχων	 που	 καθορίζονται	 από	 το	 επίπεδο	 της	 ανάλυσης	 και	 το	

περιεχόμενό	της	πρέπει	να	δικαιολογείται	πλήρως	σε	συνάρτηση	με	αυτούς.	Ο	στόχος	

αυτός	αναφέρεται	και	στα	δύο	στοιχεία	του	επιπέδου	του	σχεδιασμού	της	διδακτικής	

ακολουθίας	(βλ.	Σχήμα	1.1)	και	προσεγγίζεται	στο	Κεφάλαιο	5.	

 Επίπεδο	εφαρμογής-αξιολόγησης	1.3.1.3
Η	σύνθεση	 των	παραπάνω	στόχων	στα	 επίπεδα	 της	ανάλυσης	 και	 του	σχεδιασμού	 κάνει	

επιτρεπτή	 τη	 διατύπωση	 της	 γενικής	 υπόθεσης	 ότι	 το	 περιεχόμενο	 της	 νέας	 διδακτικής	

ακολουθίας	για	τον	ΠΘΝ	είναι	εφικτό	να	εφαρμοστεί	και	να	επιφέρει	τη	γνωστική	πρόοδο	

των	μαθητών.	Με	βάση	την	υπόθεση	αυτή,	διατυπώνεται	ένας	ερευνητικός	στόχος	για	το	

επίπεδο	της	εφαρμογής:	

(1) Πραγματοποίηση	 της	 αξιολόγησης	 του	 περιεχομένου	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας	 για	

τον	ΠΘΝ	με	κύριο	κριτήριο	την	εξέλιξη	των	νοητικών	παραστάσεων	των	μαθητών,	ώστε	

να	 διαπιστωθεί	 ο	 βαθμός	 επίδρασής	 της	 στη	 γνωστική	 πρόοδο	 των	 μαθητών	 στην	

εννοιολογική	συνιστώσα	 της	επιστημονικής	 γνώσης.	Ο	στόχος	αυτός	αναφέρεται	στο	

στοιχείο	 της	πειραματικής	εφαρμογής	και	αξιολόγησης	 του	επιπέδου	 της	εφαρμογής	

της	διδακτικής	ακολουθίας	(βλ.	Σχήμα	1.1)	και	προσεγγίζεται	στα	Κεφάλαια	6	και	7.	

1.3.2 ΤΑ	ΟΡΙΑ	ΤΗΣ	ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ		
Η	 διδασκαλία	 του	 ΠΘΝ	 εντάσσεται	 στο	 ελληνικό	 αναλυτικό	 πρόγραμμα	 των	 φυσικών	

επιστημών	 στο	 αντικείμενο	 της	 Φυσικής	 και	 συγκεκριμένα	 στη	 Β’	 Λυκείου	 στην	 Ομάδα	
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Προσανατολισμού	 Θετικών	 Σπουδών.	 Στο	 πλαίσιο	 αυτό,	 η	 διαπραγμάτευση	 του	 ΠΘΝ	

αφορά	στην	 εννοιολογική	 συνιστώσα	 της	 επιστημονικής	 γνώσης	 και	 παρουσιάζεται	 μετά	

από	την	κινητική	θεωρία	των	αερίων,	ως	ένας	νόμος	που	μπορεί	να	περιγράψει	ενεργειακά	

τις	θερμοδυναμικές	μεταβολές	που	είχαν	αντιμετωπιστεί	με	την	κινητική	θεωρία,	συν	της	

αδιαβατικής.	

Η	παρούσα	έρευνα	αφορά	στη	μελέτη	του	ΠΘΝ	για	τη	διδασκαλία	και	τη	μάθησή	του	από	

τους	μαθητές	του	Θετικού	Προσανατολισμού	της	Β’	Λυκείου.	Περιορίζεται	στο	πλαίσιο	της	

μακροσκοπικής	 (κλασικής)	 θερμοδυναμικής,	 το	 οποίο	 κρίνεται	 ως	 το	 καταλληλότερο	 για	

την	εξυπηρέτηση	της	εποικοδομητικής	αντίληψης	του	αναλυτικού	προγράμματος	φυσικών	

επιστημών.	Οι	συνέπειες	που	προκύπτουν	από	 τον	περιορισμό	αυτό	είναι	οι	 εξής:	 (α)	 το	

βάρος	της	επιστημολογικής	ανάλυσης	είναι	σαφώς	μετατοπισμένο	προς	την	μακροσκοπική	

προσέγγιση	 για	 την	 ιστορική	 ανάδυση	 και	 την	 εφαρμογή	 του	 ΠΘΝ	 σε	 θερμοδυναμικά	

συστήματα	και	 (β)	η	καταγραφή,	ανάλυση	και	η	αξιολόγηση	των	νοητικών	παραστάσεων	

των	 μαθητών	 (και	 των	 φοιτητών)	 για	 τον	 ΠΘΝ	 περιορίζονται	 στις	 ηλικίες	 16-19	 χρονών,	

κατά	τις	οποίες	παρουσιάζονται	συναφείς	αντιλήψεις	για	τα	σχετικά	φαινόμενα	(Rozier	&	

Viennot,	1991;	Tiberghien,	1994).	

1.3.3 ΤΑ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	ΤΗΣ	ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ		
Το	Κεφάλαιο	1	(ΤΟ	ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ	ΚΑΙ	ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ	ΤΗΣ	ΕΡΕΥΝΑΣ)	περιλαμβάνει	

τρεις	 παραγράφους.	 Η	 Παράγραφος	 1.1	 περιγράφει	 τον	 προβληματισμό	 γύρω	 από	 την	

υποβαθμισμένη	 θέση	 του	 ΠΘΝ	 στο	 αναλυτικό	 πρόγραμμα	 των	 φυσικών	 επιστημών,	 η	

οποία	έρχεται	σε	αντίθεση	με	την	ισχύ	του	αξιώματος	αυτού	για	την	ενεργειακή	περιγραφή	

όλων	των	θερμοδυναμικών	φαινομένων,	και	στη	βάση	αυτή	τίθεται	το	κεντρικό	ερευνητικό	

πρόβλημα	 της	 παρούσας	 διατριβής.	 H	 Παράγραφος	 1.2	 περιγράφει	 το	 γενικό	

μεθοδολογικό	 πρότυπο	 για	 τη	 σχεδίαση	 εποικοδομητικού	 διδακτικού	 υλικού	 και	

σκιαγραφεί	 το	 ειδικό	 μεθοδολογικό	 πλαίσιο	 ανάπτυξης	 της	 προτεινόμενης	 διδακτικής	

ακολουθίας	 για	 τον	 ΠΘΝ.	 Τέλος,	 στην	 Παράγραφο	 1.3	 παρουσιάζονται	 οι	 ερευνητικοί	

στόχοι	της	διδακτορικής	διατριβής,	τα	όρια	της	διερεύνησής	της	και	τα	περιεχόμενά	της.	

Το	 Κεφάλαιο	 2	 (Η	 ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ	 ΑΝΑΛΥΣΗ)	 αποτελείται	 από	 τρεις	 παραγράφους.	 Η	

πρώτη	παράγραφος	(2.1)	εισάγει	την	ιστοριογραφική	μελέτη	που	περιγράφει	την	ανάδυση	

και	τη	διατύπωση	του	ΠΘΝ	κυρίως	στο	πλαίσιο	της	κλασικής	θερμοδυναμικής,	με	μερικές	

επισημάνσεις	 για	 το	 ρόλο	 της	 στατιστικής	 θερμοδυναμικής.	 Η	 Παράγραφος	 2.2	
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καταπιάνεται	 με	 την	 ανάλυση	 των	 εγχειριδίων	 φυσικής	 και	 τεχνικής	 θερμοδυναμικής,	

προκειμένου	να	αναδείξει	τον	τρόπο	που	ο	ΠΘΝ	ενσωματώνεται	στο	περιεχόμενό	τους.	Η	

τελευταία	 παράγραφος	 (2.3)	 συνοψίζει	 την	 ανάλυση	 που	 προηγήθηκε	 και	 επεκτείνει	 με	

συμπεράσματα	 τα	 σημεία	 εκείνα	 που	 μπορούν	 να	 αποτελέσουν	 δομικούς	 λίθους	 στο	

σχεδιασμό	της	διδακτικής	ακολουθίας.	

Το	 Κεφάλαιο	 3	 (Η	 ΑΝΑΛΥΣΗ	 ΤΩΝ	 ΝΟΗΤΙΚΩΝ	 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ)	 περιέχει	 επίσης	 τρεις	

παραγράφους.	 Η	 Παράγραφος	 3.1	 καταγράφει	 και	 αναλύει	 τις	 νοητικές	 παραστάσεις	

μαθητών	και	φοιτητών	από	έρευνες	στην	Ελλάδα	και	στον	κόσμο	για	τα	ενεργειακά	μεγέθη	

που	 εμπλέκονται	 στον	 ΠΘΝ	 και	 για	 το	 σχηματισμό	 του	 από	 αυτά.	 Στην	 Παράγραφο	 3.2	

περιγράφεται	 ο	 γραμμικός	 αιτιακός	 συλλογισμός	 και	 οι	 τρόποι	 με	 τους	 οποίους	 αυτός	

μπορεί	 να	 οδηγήσει	 τους	 μαθητές	 σε	 εναλλακτικές	 αντιλήψεις	 για	 τον	 ΠΘΝ,	 οι	 οποίες	

αναλύονται	 και	 αξιολογούνται.	 Τέλος,	 στην	 Παράγραφο	 3.3	 συνοψίζονται	 τα	

συμπεράσματα	 από	 την	 ανάλυση	 αυτή	 και	 γίνεται	 εμβάθυνση	 στα	 στοιχεία	 εκείνα	 των	

νοητικών	παραστάσεων	των	μαθητών	που	θα	μπορούσαν	να	παίξουν	 ιδιαίτερο	ρόλο	στο	

σχεδιασμό	της	διδακτικής	ακολουθίας.	

Το	Κεφάλαιο	4	(Η	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΤΩΝ	ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΤΟΥ	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ	ΠΛΑΙΣΙΟΥ)	περιλαμβάνει	κι	

αυτή	 τρεις	παραγράφους.	Η	πρώτη	παράγραφος	 (4.1)	 εισάγει	 την	 έννοια	 του	διδακτικού	

μετασχηματισμού	 της	 επιστημονικής	 γνώσης	 σε	 σχολική	 και	 τις	 αντιλήψεις	 για	 τα	

αναλυτικά	προγράμματα	των	φυσικών	επιστημών	που	διαμορφώνονται	υπό	το	φως	αυτής	

της	 έννοιας.	 Γίνεται	 ανάλυση	 κυρίως	 για	 την	 παραδοσιακή	 και	 την	 εποικοδομητική	

αντίληψη,	 με	 τις	 οποίες	 καταπιάνονται	 οι	 Παράγραφοι	 4.2	 και	 4.3	 αντίστοιχα.	 Στην	

Παράγραφο	 4.2	 περιγράφεται	 η	 διδακτική	 προσέγγιση	 του	 ΠΘΝ	 μέσα	 από	 το	 ισχύον	

αναλυτικό	πρόγραμμα,	που	υπηρετεί	την	παραδοσιακή	αντίληψη,	ενώ	στη	4.3	δίνονται	τα	

στοιχεία	 του	 παιδαγωγικού	 πλαισίου	 που	 μπορούν	 να	 οδηγήσουν	 στο	 σχεδιασμό	 μιας	

διδακτικής	ακολουθίας	σύμφωνη	με	την	εποικοδομητική	αντίληψη.	

Το	 Κεφάλαιο	 5	 (Η	 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ	 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ)	 αποτελείται	 από	 τέσσερις	 παραγράφους.	 Η	

Παράγραφος	 5.1	 περιγράφει	 τους	 διδακτικούς	 στόχους	 της	 ακολουθίας	 ανά	 διδακτική	

ενότητα.	 Στην	 Παράγραφο	 5.2	 καταγράφονται	 και	 επεξηγούνται	 τα	 εργαλεία	 που	

προβλέπει	 η	 εφαρμογή	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας,	 ενώ	 στην	 Παράγραφο	 5.3	 γίνεται	

αναλυτική	περιγραφή	των	διδακτικών	ενοτήτων	της	ακολουθίας.	Τέλος,	στην	Παράγραφο	

5.4	 δίνεται	 μια	 συνοπτική	 παρουσίαση	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας,	 στη	 βάση	 των	

περιεχομένων	του	κεφαλαίου	αυτού.	
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Το	 Κεφάλαιο	 6	 (Η	 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ	 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	 ΚΑΙ	 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	 ΤΗΣ	 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ	

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ)	 αποτελείται	 από	 πέντε	 παραγράφους.	 Στην	 πρώτη	 παράγραφο	 (6.1)	

περιγράφεται	το	δείγμα	της	έρευνας,	στη	δεύτερη	παράγραφο	(6.2)	δίνονται	οι	συνθήκες	

εφαρμογής	 της	 έρευνας,	 ενώ	 στην	 τρίτη	 παράγραφο	 (6.3)	 αναλύεται	 η	 ερευνητική	

στρατηγική	και	μέθοδος	εφαρμογής	της	διδακτικής	ακολουθίας.	Στις	Παραγράφους	6.4	και	

6.5	περιγράφονται	αντίστοιχα	η	ανεξάρτητη	και	η	εξαρτημένη	μεταβλητή	με	 τα	εργαλεία	

τους.	

Το	Κεφάλαιο	7	(Η	ΓΝΩΣΤΙΚΗ	ΠΡΟΟΔΟΣ	ΤΩΝ	ΜΑΘΗΤΩΝ)	περιλαμβάνει	τρεις	παραγράφους.	

Η	 πρώτη	 παράγραφος	 (7.1)	 και	 η	 παράγραφος	 (7.2)	 παρουσιάζουν,	 αναλύουν	 και	

αξιολογούν	τα	αποτελέσματα	από	το	ερωτηματολόγιο	προελέγχου-μετελέγχου	και	από	τα	

φύλλα	 εργασίας	 αντίστοιχα.	 Στην	 τρίτη	 παράγραφο	 (7.3)	 επιχειρείται	 μια	 σύνθεση	 των	

παραπάνω	 αποτελεσμάτων,	 τα	 οποία	 αξιολογούνται	 εκ	 νέου,	 και	 συγκροτούνται	 ομάδες	

μαθητών	με	κριτήριο	τα	αποτελέσματα	της	σύνθεσης	αυτής.	

Τέλος,	το	Κεφάλαιο	8	(ΤΑ	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	ΤΗΣ	ΕΡΕΥΝΑΣ)	περιέχει	τέσσερις	παραγράφους.	

Σε	αυτές	περιλαμβάνονται	τα	συμπεράσματα	σχετικά	με	την	ανάλυση	και	το	σχεδιασμό	της	

διδακτικής	 ακολουθίας	 (Παράγραφος	 8.1),	 καθώς	 και	 την	 εφαρμογή	 και	 την	 αξιολόγησή	

της	 (Παράγραφος	 8.2).	 Στην	 Παράγραφο	 8.3	 σχολιάζονται	 οι	 πιθανές	 επιπτώσεις	 της	

έρευνας	 στη	 διδασκαλία	 και	 στην	 επιμόρφωση	 εκπαιδευτικών	 και	 στην	 τελευταία	

Παράγραφο	8.4	περιγράφονται	οι	περιορισμοί	και	οι	δυνατές	επεκτάσεις	της	έρευνας.	
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2 Η	ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ	

2.1 ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ	
Η	 πρώτη	 πτυχή	 της	 επιστημολογίας	 της	 θερμοδυναμικής	 αφορά	 την	 ιστορική	 διαδρομή	

που	 οδήγησε	 στη	 διατύπωση	 της	 διατήρησης	 της	 ενέργειας	 και	 στην	 έκφρασή	 της	 μέσω	

ΠΘΝ.	 Η	 κατάκτηση	 αυτού	 του	 ιδιαίτερα	 σημαντικού	 σταδίου	 από	 τους	 επιστήμονες	 του	

19ου	αιώνα	έγινε	εφικτή	από	τις	εργασίες	που	είχαν	προηγηθεί	πάνω,	αρχικά,	στη	φύση	της	

θερμότητας	και,	στη	συνέχεια,	στη	διατήρηση	της	θερμότητας	και	στην	ισοδυναμία	μεταξύ	

θερμότητας	 και	 έργου.	 Το	 σύνολο	 των	 ενοτήτων	 αυτών	 αφορούσε	 στα	 μακροσκοπικά	

χαρακτηριστικά	 των	 εξεταζόμενων	 συστημάτων	 και	 αποτέλεσε	 τα	 πρώτα	 κεφάλαια	 της	

κλασικής	θερμοδυναμικής.	Παράλληλα,	διανοητές	από	διάφορους	επιστημονικούς	χώρους	

περιεργάζονταν	μια	πιο	θεωρητική	φυσική	για	συστήματα	αυτά,	με	ιδιαίτερη	έμφαση	στη	

μαθηματική	περιγραφή	τους,	που	ξεκίνησε	τον	17ο	αιώνα	από	τους	νόμους	των	αερίων	και	

σύντομα	 συνδέθηκε	 με	 τα	 μικροσκοπικά	 τους	 χαρακτηριστικά,	 που	 στις	 αρχές	 του	 20ου	

αιώνα	οδήγησαν	στο	σχηματισμό	του	διακριτού	κλάδου	της	στατιστικής	θερμοδυναμικής.	

2.1.1 ΦΥΣΗ	ΚΑΙ	ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ	ΤΗΣ	ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	

 Θεωρίες	για	τη	φύση	της	θερμότητας	2.1.1.1

Η	διάκριση	μεταξύ	ψυχρού	και	θερμού	απασχόλησε	την	ανθρωπότητα	από	την	αρχαιότητα	

(Cheng,	 1992).	 Όμως	 η	 εποχή	 της	 επιστημονικής	 μεθόδου,	 που	 απαιτούσε	 ακριβείς	

μετρήσεις,	συνιστά	την	έναρξη	της	ουσιαστικής	διερεύνησης	της	έννοιας	της	θερμότητας.	

Στην	 αρχή	 του	 17ου	 αιώνα	 οι	 ιδέες	 για	 τη	 φύση	 της	 θερμότητας	 συνοψίζονται	 σε	 δύο	

θεωρίες:	η	πρώτη	αφορά	στη	κίνηση	των	περιεχόμενων	δομικών	σωματιδίων	και	η	δεύτερη	

στην	ιδέα	ενός	αβαρούς	ρευστού	(Cardwell,	1971).	

Η	 πρώτη	 θεωρία	 μπορεί	 να	 χαρακτηριστεί	 ως	 «κινητική»	 υπό	 μια	 πολύ	 ευρεία	 έννοια,	

καθώς	 πρεσβεύει	 ότι	 η	 θερμότητα	 είναι	 αποτέλεσμα	 κάποιας	 μορφής	 κίνησης	 των	

θεμελιωδών	 σωματιδίων	 της	 ύλης.	 Όμως	 η	 θεωρία	 του	 John	 Dalton	 (1766-1844)	 για	 τα	

άτομα	 δεν	 έχει	 ακόμα	 διατυπωθεί,	 συνεπώς	 δεν	 υφίσταται	 η	 έννοια	 του	 καλά	

προσδιορισμένου	«ατόμου»	ως	οντότητα	που	συγκροτεί	τον	υλικό	κόσμο.	Τα	«σωματίδια»	

παραμένουν	ασαφή	ως	προς	τα	χαρακτηριστικά	τους	και	τις	ιδιότητές	τους.	Η	συζήτηση	για	
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τις	κινήσεις	τους	δεν	είναι	μπορεί	να	είναι	συγκεκριμένη,	καθώς	αυτές	δεν	είναι	δυνατό	να	

ενταχθούν	στο	πλαίσιο	της	έννοιας	της	ενέργειας,	η	οποία	καθιερώθηκε	τον	19ο	αιώνα.	

Παρόλα	 αυτά,	 ακόμα	 και	 κάτω	 από	 αυτούς	 τους	 περιορισμούς,	 υπήρξαν	 σημαντικοί	

φυσικοί	 φιλόσοφοι	 και	 επιστήμονες	 που	 υποστήριξαν	 αυτή	 τη	 θεωρία.	 Ιδιαίτερα	

επηρέασαν	 οι	 ιδέες	 του	 René	 Descartes	 (1596-1650),	 ο	 οποίος,	 σύμφωνα	 με	 τον	 Scott	

(2016),	στο	έργο	του	Principia	Philosophiae	(1644)	αναφέρει	πως	η	θερμότητα	προέρχεται	

από	τα	σωματίδια	που	εμπεριέχονται	στα	συνήθη	σώματα	που	μας	περιβάλλουν.	Θεωρεί	

ότι	 αισθανόμαστε	 τη	 θερμότητα	 (ζέστη)	 όταν	 τα	 σωματίδια	 αυτά	 κινούνται	 κάπως	 πιο	

έντονα	από	 το	 συνηθισμένο	με	αποτέλεσμα	 να	 διεγείρουν	αντίστοιχα	 κάποια	σωματίδια	

του	 νευρικού	 μας	 συστήματος.	 Αντίστοιχα,	 η	 αίσθηση	 του	 κρύου	 προκύπτει	 όταν	 τα	

σωματίδια	κινούνται	με	πιο	αργό	ρυθμό	από	το	συνηθισμένο.	

Η	κινητική	θεωρία	απώλεσε	τη	μεταφυσική	της	διάσταση	με	το	έργο	του	Daniel	Bernoulli	

(1700-1782),	 ο	 οποίος	 στο	 βιβλίο	 του	Hydrodynamica	 (1738)	 θεμελίωσε	 μια	 θεωρία	 που	

περιείχε	 μαθηματικές	 εκφράσεις	 και	 αναλύσεις	 για	 τις	 ιδιότητες	 των	 αερίων	 βασισμένη	

στην	κίνηση	των	περιεχόμενων	σε	αυτά	σωματιδίων	(Cheng,	1992).	Ο	Bernoulli	θεωρεί	πως	

τα	σωματίδια	ταλαντώνονται	γύρω	από	ένα	σταθερό	σημείο	και	το	πλάτος	της	ταλάντωσης	

είναι	 ανάλογο	 με	 τη	 «ζώσα	 δύναμη»	 (vis	 viva)1	που	 διαθέτουν,	 η	 οποία	 με	 σύγχρονους	

όρους	 αντιστοιχεί	 στην	 κινητική	 ενέργεια	 ενός	 υλικού	 σημείου	 ή	 σώματος.	 Η	

πρωτοποριακή	 δουλειά	 του	 Bernoulli	 αγνοήθηκε	 από	 τους	 επιστήμονες	 που	 τον	

διαδέχθηκαν	για	τρεις	λόγους.	Πρώτον,	η	κινητική	θεωρία	των	ρευστών	που	παρουσίασε	

ήταν	μαθηματικοποιημένη	και	άρα	δεν	 είχε	 ιδιαίτερη	αξία	 για	προβλέψεις,	με	δεδομένο	

ότι	υπήρχε	ακόμα	μεγάλη	άγνοια	για	τις	υπόλοιπες	ιδιότητές	τους.	Δεύτερον,	εναλλακτική	

αυτής	 της	 θεωρίας	 είχε	 προταθεί	 από	 τον	 Sir	 Isaac	Newton	 (1643-1727),	 η	 αυθεντία	 του	

οποίου	ήταν	αναμφισβήτητη	την	εποχή	εκείνη,	και	προέβλεπε	αμοιβαίες	στατικές	απώσεις	

μεταξύ	των	δομικών	σωματιδίων	των	ρευστών,	συμβατές	με	τις	 ιδέες	του	περί	κεντρικών	

δυνάμεων	(Cardwell,	1971).	Τρίτον,	στην	περίοδο	εκείνη	η	αναφορά	στα	δομικά	σωματίδια	

της	ύλης	παραμένει	όχι	μόνο	ασαφής,	αλλά	και	ύποπτη,	συνεπώς	οι	καλύτερες	εξηγήσεις	

για	 τα	 φαινόμενα	 θεωρούνταν	 αυτές	 που	 παρέκαμπταν	 τον,	 στην	 ουσία	 του	 άγνωστο,	

μικρόκοσμο.	

																																																								
1	Η	 ορολογία	 «vis	 viva»	 είχε	 προταθεί	 από	 τον	 Leibniz	 για	 την	 περιγραφή	 της	 ποσότητας	𝑚𝑢!	μηχανικών	
σωμάτων	μάζας	m	και	ταχύτητας	u	(G.	E.	Smith,	2006).	
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Στο	 πλαίσιο	 αυτό	 πήρε	 προβάδισμα	 η	 δεύτερη	 θεωρία	 που	 αναφέρθηκε	 εισαγωγικά,	 η	

οποία	 συνήθως	 αναφέρεται	 ως	 «υλιστική»	 (Cardwell,	 1971)	 και	 σύμφωνα	 με	 αυτήν	 τα	

σχετικά	 με	 τη	 θερμότητα	 φαινόμενα	 εξηγούνταν	 με	 την	 ύπαρξη	 ενός	 αβαρούς	 ρευστού.	

Πρέπει	να	σημειωθεί	ότι	αυτή	η	θεωρία	δεν	έρχεται	σε	αντίθεση	με	την	«κινητική»	ως	προς	

την	ύπαρξη	θεμελιωδών	σωματιδίων,	παρά	μόνο	ως	προς	την	κίνησή	τους.	Η	υπόθεση	ενός	

μη	ορατού	ρευστού	έχει	 τις	ρίζες	 της	στη	θεωρία	 του	«φλογιστού»	 (phlogiston),	η	οποία	

προτάθηκε	 από	 τον	 Johann	 Joachim	 Becher	 (1635-1682)	 και	 επεκτάθηκε	 από	 τον	 Georg	

Ernst	Stahl	(1659-1734).	Το	«φλογιστόν»	παρουσιάστηκε	από	τους	εμπνευστές	του	ως	ένα	

μη	υλικό	στοιχείο	που	ήταν	παρόν	σε	κάθε	εκδήλωση	θερμότητας	(Webster,	1963).	

Η	 θεωρία	 αυτή	 εξελίχθηκε	 κατά	 τη	 διάρκεια	 του	 18ου	 αιώνα	 στη	 «θερμιδική»	 θεωρία	

(caloric)2.	Ο	Antoine	Lavoisier	 (1743-1794)	με	τα	πειράματά	του	γύρω	από	την	αντίδραση	

της	καύσης	κατέρριψε	το	«φλογιστόν»	ως	το	υλικό	της	θερμότητας	και	το	αντικατέστησε	με	

ένα	αβαρές	ρευστό	(Best,	2016).	Παρότι	η	πίστη	του	Lavoisier	στη	θερμιδική	θεωρία	ήταν	

ακλόνητη,	ο	ίδιος,	στην	εργασία	του	για	τη	θερμότητα	με	τον	Laplace,	κάνει	αναφορά	και	

στην	ύπαρξη	της	«αντίπαλης»	κινητικής	θεωρίας.	Διευκρινίζει	όμως	ότι	η	έρευνά	τους	είναι	

ανεξάρτητη	από	τη	φύση	της	θερμότητας	(Cardwell,	1971),	δηλαδή	τα	όσα	εκτυλίσσονται	

στο	 μικροσκοπικό	 επίπεδο	 κατά	 την	 εμφάνιση	 της	 θερμότητας	 δεν	 μπορούν	 να	

διαφοροποιήσουν	τα	αποτελέσματα	των	ερευνών	τους.	

Σε	συνέχεια	του	σημαντικού	έργου	του	Lavoisier	για	τη	θερμότητα,	αλλά	και	το	σύνολο	της	

νεοφυούς	 επιστήμης	 της	 χημείας,	 ο	 Dalton	 στο	 έργο	 του	 New	 system	 of	 chemical	

philosophy	(1808)	απέδωσε	στο	άτομο	τα	χαρακτηριστικά	του	μικρότερου	σωματιδίου	ενός	

χημικού	 στοιχείου,	 το	 οποίο	 είναι	 στερεή	 σφαίρα,	 με	 μάζα	 και	 περιβάλλεται	 από	

ατμόσφαιρες	θερμιδικού	ρευστού	(Harman,	1994).	Η	πίστη	του	στη	θερμιδική	θεωρία	τον	

οδήγησε	επιπλέον	να	ασχοληθεί	ειδικά	με	τις	ιδιότητες	της	αέριας	κατάστασης,	καθώς	στο	

πλαίσιο	 αυτής	 ήταν	 κοινώς	 αποδεκτό	 πως	 τα	 αέρια	 αποτελούνταν	 σχεδόν	 εξολοκλήρου	

από	 θερμιδικό	 ρευστό.	 Ανακάλυψε	 ότι	 όλα	 τα	 αέρια	 εκτονώνονται	 με	 τον	 ίδιο	 τρόπο	

ανάλογα	με	τη	θερμοκρασία	στην	οποία	βρίσκονται	και	αυτή	η	ομοιογενής	συμπεριφορά	

πίστευε	ότι	αναδείκνυε	τη	μελέτη	της	αέριας	κατάστασης	ως	το	κλειδί	για	την	κατανόηση	

της	 θερμότητας.	 Κατά	 την	 εξέταση	 της	 συμπεριφοράς	 των	 αερίων	 ορισμένοι	 ασαφείς	

																																																								
2	Η	 χρήση	 της	 λέξης	 «caloric»	 έγινε	 για	 πρώτη	 φορά	 στο	 έργο	Méthode	 de	 nomenclature	 chimique	 (De	
Morveau,	Lavoisier,	Berthollet,	&	Fourcroy,	1787)	.	
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παράγοντες	(πχ	χημική	έλξη,	ενδομοριακές	δυνάμεις	κλπ)	μειώνονταν	ή	εξαλείφονταν	και	

για	 το	 λόγο	 αυτό	 οι	 πραγματικές	 επιδράσεις	 της	 θερμότητας	 μπορούν	 να	 μελετηθούν	

καλύτερα	 στην	 αέρια	 κατάσταση	 παρά	 στην	 υγρή	 ή	 τη	 στερεή.	 Τα	 αποτελέσματα	 των	

πειραμάτων	 στα	 αέρια	 ποσοτικοποιούνταν	 με	 μεγαλύτερη	 ευκολία	 και	 οι	 μηχανικές	

επιπτώσεις	της	θερμότητας	γίνονταν	πιο	εμφανείς.	

Μια	 σύνθεση	 της	 θερμιδικής	 θεωρίας	 με	 αυτήν	 της	 θεωρίας	 της	 ζώσας	 δύναμης	 των	

σωματιδίων	επιχείρησε	ο	Pierre	Prévost	(1751-1839),	ο	οποίος	κατάφερε	να	αποδείξει	έτσι	

ότι	 τα	 δύο	 πλαίσια	 δεν	 ήταν	 τόσο	 αντιφατικά	 όσο	 άλλοι	 επιστήμονες	 διατείνονταν.	

Πρόκειται	για	τη	«θεωρία	της	ανταλλαγής	του	Prévost»,	η	οποία	με	λίγα	λόγια	υποστηρίζει	

ότι	 όλα	 τα	 σώματα	 πάντοτε	 απορροφούν	 και	 προσλαμβάνουν	 θερμότητα,	 και	 αποτελεί	

σταθμό	 στη	 διερεύνηση	 των	 φυσικών	 και	 θερμοδυναμικών	 διεργασιών.	 Συγκεκριμένα,	

διατύπωσε	 την	 άποψη	 ότι	 το	 θερμιδικό	 ρευστό,	 το	 οποίο	φαίνεται	 πως	 στη	 θεωρία	 του	

παίζει	το	ρόλο	της	θερμότητας,	περιέχει	σωματίδια	τα	οποία	είναι	πολύ	μικρά	σε	σχέση	με	

τις	μεταξύ	τους	αποστάσεις	και	κινούνται	ευθύγραμμα	με	μεγάλη	ταχύτητα	προς	όλες	τις	

κατευθύνσεις.	 Τα	 «θερμιδικά	 σωματίδια»	 εκπέμπονται	 από	 όλα	 τα	 θερμά	 σώματα	 και	 η	

ταχύτητά	 τους	 αυξάνεται	 όσο	 θερμότερο	 είναι	 το	 σώμα.	 Αν	 λοιπόν	 υπάρχουν	 δύο	

παρακείμενα	σώματα,	εκ	των	οποίων	το	ένα	είναι	ψυχρότερο	από	το	άλλο,	αμφότερα	θα	

εκπέμπουν	 θερμιδικά	 σωματίδια	 και	 το	 ένα	 σώμα	 θα	 προσλαμβάνει	 τα	 σωματίδια	 του	

άλλου.	Με	 αυτή	 τη	 δυναμική	 ανταλλαγή,	 το	 ζεστό	 σώμα	 θα	 ψυχρανθεί	 και	 το	 κρύο	 θα	

θερμανθεί.	

Στην	 αρχή	 του	 19ου	 αιώνα	 η	 θερμιδική	 θεωρία	 κέρδιζε	 έδαφος	 σε	 όλη	 την	 Ευρώπη,	

έχοντας	 κατακτήσει	 πλήρως	 τη	 Γαλλία,	 στην	 οποία	 ο	 Lavoisier	 ήταν	 αδιαμφισβήτητη	

αυθεντία.	Η	θεωρία	είχε	σημαντικές	αρετές	να	επιδείξει,	καθώς	έδινε	πειστικές	εξηγήσεις	

για	 τη	 διαστολή	 των	 υλικών	 και	 εναρμονιζόταν	 με	 τις	 μεταβολές	 που	 με	 τη	 σύγχρονη	

ορολογία	χαρακτηρίζονται	ως	«αδιαβατικές»3.	 Τέλος,	παρείχε	ένα	βολικό	πλαίσιο	για	 την	

ανάπτυξη	 της	 θεωρίας	 της	 ανταλλαγής	 του	 Prévost,	 η	 οποία	 υπήρξε	 θεμελιακή	 για	 την	

υιοθέτηση	 μιας	 δυναμικής	 θεωρίας	 για	 τη	 θερμότητα	 χωρίς	 ιδιαίτερη	 δυσκολία.	 Όμως,	

παρόλα	 τα	πλεονεκτήματα	 της	θερμιδικής	θεωρίας,	 η	αποδοχή	 της	από	 την	πλειονότητα	

του	 επιστημονικού	 κόσμου	 καθυστέρησε	 την	 εισαγωγή	 της	 ιδέας	 ότι	 πολλά	 φαινόμενα	

																																																								
3	Ο	 όρος	 «αδιαβατικός»	 χρησιμοποιήθηκε	 σε	 μεταγενέστερη	 περίοδο	 και	 συγκεκριμένα	 το	 1858	 από	 τον	
Rankine,	 ο	 οποίος	 ήθελε	 με	 αυτόν	 να	 δηλώσει	 την	 αύξηση	 της	 θερμοκρασίας	 ενός	 αερίου,	 όταν	 αυτό	
συμπιέζεται	σε	συνθήκες	θερμικής	μόνωσης	(Harman,	1994).	
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όπως	αυτό	 της	θέρμανσης,	 του	φωτός	και	 του	ηλεκτρισμού	είναι	αποτελέσματα	 της	 ίδια	

υποκείμενης	ουσίας.	

Και	 παρότι	 η	 θερμιδική	 θεωρία	 φαινόταν	 να	 κερδίζει	 στη	 διαμάχη	 για	 τη	 φύση	 της	

θερμότητας,	 στο	 προσκήνιο	 εμφανίστηκε	 ο	 Sir	 Benjamin	 Thomson,	 Graf	 von	 Rumford,	

(1753-1814)	 για	 να	 υποστηρίξει	 την	 ατομική	 κινητική	 θεωρία	 για	 τη	 θερμότητα.	

Παρατήρησε	 από	 το	 1798	 κιόλας	 ότι	 κατά	 την	 τόρνευση	 ενός	 κανονιού	 παραγόταν	

θερμότητα	από	την	τριβή,	η	οποία	φαινόταν	να	είναι	ανεξάντλητη,	γεγονός	που	ερχόταν	σε	

αντίθεση	με	τις	θέσεις	της	θερμιδικής	θεωρίας.	Κατέληξε	λοιπόν	στο	συμπέρασμα	ότι	ήταν	

η	ίδια	η	«κίνηση»	(motion)	η	αιτία	παραγωγής	της	θερμότητας.	Τα	πειράματα	του	Rumford	

κλόνισαν	την	επικρατούσα	υλιστική	θεωρία,	όμως	χρειάστηκε	ένα	διάστημα	ζύμωσης	για	

να	ενταχθεί	η	κινητική	θεωρία	ως	οργανικό	στοιχείο	της	επιστημονικής	έρευνας.	

 Διατήρηση	της	θερμότητας	2.1.1.2
Ο	 Hermann	 Boerhaave	 (1668-1738)	 καταπιάστηκε	 με	 τις	 ιδιότητες	 της	 φωτιάς	 ως	

θεμελιώδες	 στοιχείο	 της	 φύσης,	 ακολουθώντας	 τη	 σχετική	 θεωρία	 του	 Descartes	 (Scott,	

2016).	Θεωρούσε	ότι	το	στοιχείο	αυτό	διαδίδεται	στο	«κενό»	και	σε	όλα	τα	υλικά	σώματα	

ανεξάρτητα	 αν	 είναι	 ζεστά	 ή	 κρύα,	 συνεπώς	 μία	 κατάσταση	 στην	 οποία	 αυτό	 να	 είναι	

παντελώς	 απόν	 δεν	 μπορεί	 να	 επιτευχθεί	 ούτε	 από	 φυσικές	 διεργασίες	 ούτε	 με	 τεχνικά	

μέσα.	 Ως	 σημαντικό	 του	 αξίωμα	 θέτει	 τη	 διατήρηση	 της	φωτιάς,	 δηλαδή	 ισχυρίζεται	 ότι	

αυτή	 δε	 δημιουργείται	 από	 το	 μηδέν	 και	 η	 συνολική	 της	 ποσότητα	 διατηρείται	 κατά	 τη	

διάρκεια	 των	διάφορων	διεργασιών.	Αυτή	η	πρόταση	για	 τη	διατήρηση	ήταν	κρίσιμη	για	

την	 ανάπτυξη	 της	 εμβρυακής	 θεωρίας	 της	 «φυσικής	 της	 θερμότητας»	 και	 η	 έλλειψή	 της	

ίσως	να	είναι	η	αιτία	για	την	αναιμική	της	ανάπτυξη	κατά	τη	διάρκεια	του	18ου	αιώνα.	Η	

έως	 τότε	 απουσία	 μιας	 βασικής	 αρχής	 διατήρησης	 δεν	 έδινε	 περιθώρια	 για	 την	

επεξεργασία	σχετικών	εννοιών	(Cardwell,	1971).	

Την	 ίδια	 περίοδο	 με	 τον	 Boerhaave,	 δραστηριοποιούνταν	 στην	 ίδια	 κατεύθυνση	 ο	 John	

Theophilus	Desaguliers	 (1683-1744).	Ο	τελευταίος	ήταν	οπαδός	των	θεωριών	του	Newton	

και	για	το	λόγο	αυτό	προσπάθησε	να	διατηρήσει	μια	αναλογία	μεταξύ	της	εγκαθιδρυμένης	

θεωρίας	 της	 μηχανικής	 με	 αυτή	 της	 νεογιλής	 θεωρίας	 της	 «φυσικής	 της	 θερμότητας».	Ο	

Newton	 υποστήριζε	 την	 αναλογία	 μεταξύ	 της	 θερμοκρασίας	 και	 της	 ταχύτητας.	 Με	 πιο	

σύγχρονες	 ορολογίες,	 αυτή	 η	 νευτώνεια	αναλογία	μπορεί	 να	 ερμηνευτεί	 ότι	 η	 ποσότητα	

της	 θερμότητας	 είναι	 για	 τη	 θερμοκρασία	 ότι	 είναι	 η	 ορμή	 για	 την	 ταχύτητα.	 Στο	 ίδιο	
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πνεύμα	λοιπόν,	ο	Desaguliers	αναφέρει	ότι	η	σχέση	μεταξύ	«πραγματικής»	θερμότητας	και	

«αισθητής»	 θερμότητας	 είναι	 αντίστοιχη	 με	 τη	 σχέση	 μεταξύ	 της	 κίνησης	 και	 της	

ταχύτητας.	 Στο	 σημείο	 αυτό	 υπεισέρχεται	 και	 ένας	 δεύτερος	 συσχετισμός:	 όπως	 η	 ορμή	

διατηρείται,	έτσι	θα	πρέπει	και	η	θερμότητα	να	διατηρείται.	

Ο	Desaguliers	διεξήγαγε	τα	πειράματά	του	σε	συνεργασία	με	τον	Brook	Taylor	(1685-1731).	

Θεωρούνται	οι	πρώτοι	που,	αν	και	χωρίς	να	το	διατυπώνουν	ρητά,	ξεπέρασαν	τις	ποιοτικές	

σχέσεις	 κατά	 την	 ανάμιξη	 νερού	 σε	 διάφορες	 θερμοκρασίες	 και	 ασχολήθηκαν	 με	 την	

ποσότητα	της	θερμότητας,	δηλαδή	πώς	η	αύξηση	της	θερμοκρασίας	σε	μια	συγκεκριμένη	

ποσότητα	 νερού	 εξαρτάται	 από	 τη	 θερμότητα	 που	 προσφέρθηκε	 στο	 νερό.	 Βάζοντας	ως	

προϋπόθεση	ότι	η	θερμότητα	διατηρείται,	διατύπωσαν	τον	γενικό	κανόνα	ότι	η	ποσότητα	

θερμότητας	 που	 θα	 ζεστάνει	 περίπου	 1	 λίτρο	 (1	 quart)	 νερού	 σε	 μια	 συγκεκριμένη	

θερμοκρασία,	 αρκεί	 για	 να	 ζεστάνει	 περίπου	 2	 λίτρα	 (2	 quarts)	 νερού	 στη	 μισή	

θερμοκρασία.	Σε	αυτήν	την	ποσοτική	αναφορά,	σημαντική	είναι	η	διάκριση	ανάμεσα	στην	

ποσότητα	 της	 θερμότητας	 και	 στην	 ένταση	 ή	 στο	 βαθμό	 της	 θερμότητας,	 δηλαδή	 στη	

θερμοκρασία	(Cardwell,	1971).	

Ο	 Joseph	 Black	 (1728-1799)	 επικεντρώθηκε	 στη	 μέτρηση	 της	 θερμοκρασίας	 και	 της	

«ποσότητας	 της	 θερμότητας»,	 ως	 φυσική	 συνέχεια	 των	 εργασιών	 του	 Taylor	 και	 του	

Desaguliers.	Έχοντας	ενσωματώσει	την	ποσοτική	διάσταση	στη	σκέψη	του	για	τα	θερμικά	

φαινόμενα,	 μπορούσε	 πλέον	 να	 αντιληφθεί	 τις	 διαφοροποιήσεις	 στις	 μορφές	 της	

θερμότητας.	 Όμως	 για	 τον	 Black	 δεν	 ήταν	 ούτε	 πειραματικά	 εφικτή	 ούτε	 φιλοσοφικά	

θεμιτή	η	μέτρηση	 της	ποσότητας	 της	θερμότητας.	 Στις	μετρήσεις	 του	 χρησιμοποιούσε	 τη	

θερμοκρασία	 ως	 μέτρο	 για	 την	 αλλαγή	 στην	 ποσότητα	 της	 θερμότητας	 προσπάθησε	 να	

διαμορφώσει	 μια	 ιδέα	 για	 την	 ευκολία	 με	 την	 οποία	 μια	 ουσία	 απορροφά	 ή	 αποδίδει	

θερμότητα.	Θεωρούσε	ότι	η	θερμότητα	εισέρχεται	σε	όλα	τα	σώματα	με	ακριβώς	την	ίδια	

ταχύτητα,	οπότε	ο	ρυθμός	θέρμανσης	του	κάθε	σώματος	εξαρτάται	αποκλειστικά	από	τη	

δυνατότητά	του	να	«αποθηκεύει»	θερμότητα.	Το	πλαίσιο	των	ιδεών	του	ήταν	συγγενικό	με	

αυτό	του	Boerhaave,	με	τη	διαφορά	ότι	απεμπόλησε	το	μεταφυσικό	περιεχόμενο	για	την	

έννοια	 της	 φωτιάς	 και	 την	 αντικατέστησε	 με	 την	 έννοια	 της	 θερμότητας,	 για	 την	 οποία	

όμως	δήλωνε	άγνοια	για	τη	φύση	της.		

Οι	 υποθέσεις	 των	 Desaguliers	 και	 Taylor	 επιβεβαιώθηκαν	 από	 τον	 Laplace,	 ο	 οποίος,	 σε	

συνεργασία	με	τον	Lavoisier,	εξέδωσε	ένα	μοναδικό	έργο	σχετικό	με	τη	θερμότητα,	υπό	τον	

τίτλο	Mémoire	sur	la	Chaleur	(1783),	που	χαρακτηριζόταν	από	ακριβείς	ορισμούς,	διαύγεια	
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στη	θεωρία	και	διορατικότητα	στα	πειράματα.	Η	μεγαλύτερη	συνεισφορά	τους	αφορά	στη	

διατήρηση	της	θερμότητας	κατά	την	ανάμειξη	δύο	μειγμάτων·	η	θεωρία	αυτή	υπερέβαινε	

την	 αντιπαράθεση	 μεταξύ	 «κινητικής»	 και	 «υλιστικής»	 αντίληψης	 για	 τη	 φύση	 της	

θερμότητας.	Οι	 Laplace	 και	 Lavoisier	διατύπωσαν	μια	ακόμα	αρχή	 την	οποία	θεωρούσαν	

κοινή	 και	 στις	 δύο	 θεωρίες.	 Αυτή	 αφορούσε	 στην	 αντιστροφή	 των	 καταστάσεων.	 Πιο	

συγκεκριμένα,	όπως	αναφέρει	ο	Cardwell	(1971,	pp.	62–63)	γράφουν	ότι:	

Όλες	οι	διακυμάνσεις	της	θερμότητας,	είτε	«πραγματικές»	είτε	«αισθητές»,	στις	οποίες	
υπόκειται	 ένα	 σύστημα	 που	 αλλάζει	 κατάσταση,	 αναπαράγονται	 με	 αντίστροφη	 σειρά	
όταν	το	σύστημα	επιστρέφει	στην	αρχική	του	κατάσταση.	

Ο	Nicolas	 Léonard	Sadi	Carnot	 (1796-1832)	 εκδίδει	 το	μοναδικό	 του	έργο	 το	1824	με	 τον	

τίτλο	Réflexions	 sur	 la	 puissance	motrice	 du	 feu	 et	 sur	 les	machines	 propres	 à	 développer	

cette	 puissance	 (Carnot,	 1979)	 στο	 οποίο	 συσχετίζει	 τη	 διατήρηση	 της	 θερμότητας	 με	 τη	

διατήρηση	του	θερμιδικού	ρευστού.	Στο	σύγγραμμα	αυτό,	ο	Carnot	κάνει	μια	προσπάθεια	

να	σκιαγραφήσει	τη	νέα	κοσμολογία	της	θερμότητας	με	βάση	τις	δυναμικές	της	ιδιότητες	

και	όχι	της	δυναμικής	της	φύσης.	Ξεκινάει	το	έργο	του	με	την	επισήμανση	ότι	η	θερμότητα	

είναι	 η	 αιτία	 όλων	 των	 κινήσεων,	 δηλαδή	 των	 φαινομένων	 της	 κίνησης,	 πάνω	 στη	 Γη.	

Επιπλέον	 αναγνωρίζει	 τη	 σημασία	 της	 θερμικής	 μηχανής	 λέγοντας	 ότι	 για	 την	 Αγγλία	 η	

ύπαρξή	 της	 είναι	 πιο	 σημαντική	 από	 το	 Ναυτικό	 της.	 Παρά	 όμως	 την	 υπάρχουσα	

επιστημονική	γνώση	και	την	τεχνολογική	ανάπτυξη	σε	σχέση	με	τις	θερμικές	μηχανές,	δεν	

υπάρχει	 μια	 γενική	 θεωρία	 που	 να	 τις	 περιγράφει,	 δηλαδή	 να	 είναι	 ανεξάρτητη	 από	

συγκεκριμένη	 μηχανολογική	 διάταξη	 και	 του	 αερίου	 για	 τη	 λειτουργία	 της.	 Ο	 Carnot	

αναγνωρίζει	πως	για	όλες	 τις	άλλες	μηχανές	μπορεί	να	γίνει	ανάλυση	και	πρόβλεψη	των	

αποτελεσμάτων	 τους,	 ενώ	 δεν	 ισχύει	 το	 ίδιο	 για	 τις	 θερμικές	 μηχανές.	 Χαρακτηριστικό	

λοιπόν	 είναι	 ότι	 ο	 Carnot	 χτίζει	 αυτή	 τη	 θεωρία	 χωρίς	 να	 στέκεται	 σε	 ώμους	 γιγάντων·	

κατάφερε	 να	 δει	 πιο	 μακριά	 από	 τους	 σύγχρονούς	 του	 επειδή	 έβλεπε	 καθαρότερα	

(Cardwell,	1971).	

Στη	σύλληψή	του	για	την	ιδανική	θερμική	μηχανή	βάζει	δύο	ζητήματα.	Το	πρώτο	είναι	ότι	

για	να	αξιοποιηθεί	η	θερμότητα	για	την	παραγωγή	ισχύος	πρέπει	η	μηχανή	να	διαθέτει	μια	

θερμή	κι	μια	ψυχρή	δεξαμενή	αέρα	για	 να	 επιτευχθεί	 «θερμιδομετρική	πτώση»,	δηλαδή	

μια	πτώση	στη	θερμοκρασία.	Το	δεύτερο	ζήτημα	είναι	ότι	σε	κανένα	σημείο	δεν	πρέπει	να	

υπάρχει	 ανώφελη	 «ροή»	 θερμότητας	 από	 τη	 θερμή	 στην	 ψυχρή	 δεξαμενή,	 δηλαδή	 σε	

καμία	περίπτωση	δεν	πρέπει	στοιχεία	της	μηχανής	ή	αέρας	διαφορετικής	θερμοκρασίας	να	
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έρχονται	σε	επαφή.	Βάζοντας	ταυτόχρονα	αυτές	τις	δύο	προϋποθέσεις	επιτυγχάνει	μέγιστη	

απόδοση,	δηλαδή	η	θερμότητα	μετατρέπεται	εξολοκλήρου	σε	έργο	και	αντίστροφα,	αλλά	η	

μηχανή	 του	 γίνεται	 πρακτικά	 ανέφικτη	 και	 υφίσταται	 μόνο	 ως	 θεωρητική	 κατασκευή.	

Πρόκειται	για	έναν	κύκλο	αδιαβατικής-ισόθερμης	μεταβολής,	στο	πρώτο	μέρος	του	οποίου	

επιτυγχάνεται	θέρμανση	και	εκτόνωση,	ενώ	στο	δεύτερο	ψύξη	και	συμπίεση.	

Για	τον	θεωρητικό	αυτό	κύκλο	λειτουργίας	της	μηχανής,	ο	Carnot	δέχεται	τη	διατήρηση	της	

θερμότητας,	όπως	αυτή	χρησιμοποιείται	στο	πλαίσιο	της	θερμιδομετρίας.	Κατά	συνέπεια	

θεωρεί	ότι	 το	ποσό	 της	θερμότητας	που	απορροφάται	από	 τον	αέρα	κατά	 την	εκτόνωσή	

του	 σε	 θερμοκρασία	 θερμού	 σώματος	 ισοδυναμεί	 με	 αυτό	 που	 αποβάλλεται	 κατά	 τη	

συμπίεση	του	αέρα	σε	θερμοκρασία	ίση	με	του	ψυχρού	σώματος.	Με	αυτόν	τον	τρόπο	η	

αδιαβατική	 συμπίεση	 αποκαθιστά	 τις	 συνθήκες	 πίεσης,	 θερμοκρασίας,	 όγκου	 και	 ολικής	

θερμότητας	 του	 αερίου.	 Επιπλέον	 αναφέρει	 ότι	 η	 θεωρητική	 μηχανή	 του	 μπορεί	 να	

«δουλεύει»	και	σε	έναν	αντιστρεπτό	κύκλο:	σε	περίπτωση	που	υπάρξει	μια	μικρή	αλλαγή	

στις	πιέσεις,	η	μηχανή	θα	αρχίσει	να	απορροφά	θερμότητα	από	το	ψυχρό	σώμα	και	να	την	

προσφέρει	στο	ζεστό,	καταναλώνοντας	έτσι	περισσότερο	έργο	από	αυτό	που	παράγει.	

Ο	 κύκλος	 της	 μηχανής	 Carnot	 θεωρητικά	 εξασφάλιζε	 μέγιστη	 απόδοση	 και	 ήταν	

ανεξάρτητος	από	το	είδος	του	αερίου	που	θα	χρησιμοποιούσε	η	μηχανή.	Για	τους	λόγους	

αυτούς	επηρέασε	τη	φυσική	των	αερίων	συγκεκριμένα	και	τους	νόμους	για	τη	θερμότητα	

γενικότερα.	 Κάνοντας	 την	 παραδοχή	 ότι	 η	 διαφορά	 θερμοκρασίας	 μεταξύ	 των	 δύο	

ισόθερμων	 καταστάσεων	 του	 αερίου	 είναι	 πολύ	 μικρή,	 ελαχιστοποιεί	 τις	 αδιαβατικές	

μεταβολές	και	καταλήγει	στο	συμπέρασμα	ότι	όλα	τα	αέρια	που	αλλάζουν	τη	θερμοκρασία	

τους	από	μια	δεδομένη	τιμή	πίεσης-όγκου	σε	μια	άλλη	απορροφούν	ή	αποβάλλουν	το	ίδιο	

ποσό	θερμότητας.	Χρησιμοποιώντας	τη	δυναμική	θεωρία	της	θερμότητας,	αυτός	ο	νόμος	

εκφράζει	πως	όλα	τα	αέρια	που	εκτονώνονται	ισόθερμα	από	μια	τιμή	πίεσης-όγκου	σε	μια	

άλλη	 παράγουν	 το	 ίδιο	 έργο	 και	 κατά	 συνέπεια	 πρέπει	 να	 απορροφούν	 το	 ίδιο	 ποσό	

θερμότητας.	Όμως	ο	Carnot	ήταν	κατά	την	περίοδο	εκείνη	οπαδός	της	θερμιδικής	θεωρίας,	

συνεπώς	δεν	προχώρησε	στη	σύνδεση	θερμότητας-έργου	και	επέμεινε	στη	διατήρηση	της	

θερμότητας	κατά	την	εκτέλεση	του	κύκλου	του.	

Η	δουλειά	του	Carnot	αγνοήθηκε	πλατιά	μέχρι	τη	στιγμή	που	ανακαλύφθηκε	από	τον	Émile	

Clapeyron	 (1799-1864),	 ο	 οποίος	 την	 επεξεργάστηκε	 και	 της	 πρόσθεσε	 μια	 μαθηματική	

«κομψότητα»	(Kipnis,	2014).	Στο	έργο	του	Mémoire	sur	 la	puissance	motrice	de	 la	chaleur	

(Clapeyron,	1834)	φαίνεται	πως	ήταν	ο	πρώτος	που	χρησιμοποίησε	το	διάγραμμα	πίεσης-
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όγκου	(p-V)	για	να	αναπαραστήσει	τον	κλειστό	κύκλο	της	μηχανής	Carnot.	Φαίνεται	ότι	το	

διάγραμμα	αυτό	ήταν	άγνωστο	σε	όλους	τους	επιστήμονες	μέχρι	εκείνο	το	σημείο,	παρότι	

το	είχε	σχεδιάσει	για	πρώτη	φορά	ο	James	Watt	(1736-1819)	πριν	από	αρκετά	χρόνια	(βλ.	

Παράγραφο	2.1.2.1).	Στο	μεσοδιάστημα	όμως	είχε	παραμείνει	επτασφράγιστο	μυστικό	που	

διακινούνταν	μόνο	μεταξύ	των	υπαλλήλων	της	επιχείρησης	«Boulton	and	Watt».	Η	δεύτερη	

συνεισφορά	του	ως	προς	την	επέκταση	της	θεωρίας	του	Carnot	έγκειται	στην	έκφρασή	της	

σε	μαθηματική	γλώσσα.	Στο	πνεύμα	αυτό,	συνδυάζει	 τους	νόμους	των	αερίων	 (Boyle	και	

Gay-Lussac),	για	τους	οποίους	θα	γίνει	αναλυτική	περιγραφή	στην	Παράγραφο	2.1.4.1,	και	

καταλήγει	στη	μορφή	(Clapeyron,	1834):	

𝑝𝑉 = 𝑅 267+ 𝑇 ,	

όπου	𝑝	η	πίεση,	𝑉	ο	όγκος,	𝑇	η	θερμοκρασία	και	𝑅	η	παγκόσμια	σταθερά	αερίων.	

Με	 το	 δεδομένο	 ότι	 το	 έργο	 που	 κάνει	 το	 αέριο	 υπολογίζεται	 από	 το	 εμβαδό	 του	

διαγράμματος	πίεσης-όγκου,	υπολογίζει	τη	συνολική	θερμότητα	του	αερίου,	για	την	οποία	

υποστηρίζει	ότι	ισχύει	η	σχέση	(Clapeyron,	1834):	

𝑄 = 𝑅 𝐵(𝑇)+ 𝐶(𝑇) log𝑝 .	

όπου	𝑄	η	θερμότητα	και	𝛣(𝛵),	𝐶(𝑇)	συναρτήσεις	της	θερμοκρασίας.	

Ο	 Clapeyron	 συνδυάζει	 νόμους	 αερίων	 με	 το	 ενεργειακό	 διάγραμμα	 και	 καταλήγει	 στην	

παραπάνω	 συνάρτηση	 υπολογισμού	 της	 θερμότητας	 που	 προσλαμβάνει	 ένα	 αέριο	

προκειμένου	να	φτάσει	σε	μια	συγκεκριμένη	θερμοκρασία	και	πίεση.	Με	την	εργασία	αυτή	

επιτυγχάνεται	η	πρώτη	μετάβαση	από	την	περιγραφή	της	συμπεριφοράς	των	αερίων	στην	

«ενεργειακή»	 θεώρηση,	 λαμβάνοντας	 υπόψη	 την	 εμφάνιση	 της	 θερμότητας	 ως	 φυσικό	

μέγεθος	 στις	 εξισώσεις	 των	 νόμων	 των	 αερίων	 που	 έως	 τότε	 ενέπλεκαν	 ως	 μεταβλητές	

μόνο	τα	καταστατικά	μεγέθη	της	πίεσης,	της	θερμοκρασίας	και	του	όγκου.	

Συνοψίζοντας,	πριν	από	το	1850	η	αντιπαράθεση	για	τη	φύση	της	θερμότητας	έχει	πάρει	

νέα	 μορφή:	 έχει	 μετεξελιχθεί	 σε	 αντιπαράθεση	 για	 τη	 διατήρηση	 της	 θερμότητας.	 Αυτή	

είναι	 στενά	δεμένη	με	 τα	 κατάλοιπα	 της	 θερμιδικής	 θεωρίας·	 η	 διατήρηση	 του	αβαρούς	

ρευστού	που	συνιστά	τη	θερμότητα	υποχρεωτικά	διατηρείται,	συνεπώς	διατηρείται	και	η	

θερμότητα.	Όμως	η	μετατροπή	του	μηχανικού	έργου	σε	θερμότητα	και	αντίστροφα,	όπως	

αναδεικνύεται	από	 τη	λειτουργία	 της	θερμικής	μηχανής,	δίνει	προβάδισμα	στην	κινητική	

θεωρία.	 Όπως	 αναφέρει	 ο	 Cardwell	 (1971,	 p.	 292),	 «η	 παρακολούθηση	 της	 πρωτόγονης	

ατμομηχανής,	η	οποία	ακούραστα	αντλούσε	τόνο	με	τον	τόνο	το	νερό	από	το	ορυχείο,	ή	

της	 ατμομηχανής	 του	 τρένου,	 που	 έσερνε	 τα	 βαγόνια	 πάνω	 σε	 ανομοιόμορφες	 ράγες,	
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πρόσφερε	περισσότερα	στην	επιστήμη	από	όλες	υποθέσεις	των	φιλοσόφων	γύρω	από	τη	

φύση	 της	 θερμότητας	 από	 την	 απαρχή	 του	 κόσμου».	 Οι	 διανοητές	 του	 19ου	 αιώνα	

μπαίνουν	 σε	 ένα	 νέο	 πεδίο	 διαπάλης:	 σε	 αυτό	 που	 αφορά	 την	 ισοδυναμία	 θερμότητας-

έργου	και,	τελικά,	τη	διατήρηση	της	ενέργειας.	

2.1.2 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ	ΤΗΣ	ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ	ΤΗΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:	ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ	
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ-ΕΡΓΟΥ	

 Η	εξέλιξη	των	θερμικών	μηχανών:	Savery,	Newcomen	και	Watt	2.1.2.1
Ο	σχεδιασμός	και	η	κατασκευή	των	πρώτων	μηχανών	φωτιάς	 (fire-engines)	και	θερμικών	

μηχανών	 (heat-engines),	οι	οποίες	γενικά	εντάσσονται	στην	κατηγορία	 των	ατμομηχανών	

(steam-engines),	 εμφανίστηκαν	 το	 18ο	 αιώνα	 από	 την	 ανάγκη	 της	 αναπτυσσόμενης	

βιομηχανίας	 της	 Βρετανίας	 να	 αντλήσει	 τα	 νερά	 από	 τα	 μεταλλεία	 σε	 μεγάλο	 βάθος,	

προκειμένου	να	εκμεταλλευτεί	πλήρως	τον	ορυκτό	πλούτο	της	χώρας	(Cardwell,	2004).	Κι	

ενώ	 η	 Βρετανία	 έφτανε	 με	 τον	 τρόπο	 αυτό	 στην	 κορύφωση	 της	 βιομηχανικής	 της	

επανάστασης,	 στη	 Γαλλία	 την	 ίδια	 εποχή	 εξελισσόταν	 η	 Γαλλική	 Επανάσταση	 και	 οι	

Ναπολεόντειοι	 πόλεμοι.	 Οι	 δυο	 χώρες	 απώλεσαν	 την	 επικοινωνία	 τους	 για	 μια	 μακρά	

περίοδο,	 αλλά	 μετά	 την	 αποκατάστασή	 της	 και	 οι	 δυο	 χώρες	 βρέθηκαν	 μπροστά	 σε	

απρόσμενες	 εξελίξεις:	 οι	 Βρετανοί	 ήρθαν	 σε	 επαφή	 με	 την	 άγνωστη	 σε	 αυτούς	

επιστημονική	 πρόοδο	 των	 Γάλλων	 και	 οι	 Γάλλοι	 διαπίστωσαν	 με	 έκπληξη	 πως	 η	

βιομηχανοποίηση	της	Βρετανίας,	που	την	είχε	ξεχωρίσει	από	κάθε	άλλη	χώρα,	οφειλόταν	

σε	 μεγάλο	 βαθμό	 στις	 αμέτρητες	 ατμομηχανές	 που	 δούλευαν	 πυρετωδώς	 σε	 όλη	 τη	

επικράτεια	(García,	1987).	

Οι	Γάλλοι	δεν	άφησαν	την	πικρία	τους	να	υπερκαλύψει	την	επιστημονική	τους	περιέργεια,	

στρέφοντας	 την	 προσοχή	 τους	 στην	 κατανόηση	 της	 λειτουργίας	 και	 στη	 βελτίωση	 των	

ατμομηχανών,	και	 ταυτόχρονα	οι	Βρετανοί	κατάφεραν	να	επωφεληθούν	από	τις	αλλαγές	

που	 έφερναν	 οι	 νέες	 προσεγγίσεις	 στις	 χαμηλής	 απόδοσης	 ατμομηχανές	 τους	 (Cardwell,	

2004).	O	Kuhn	(1977,	p.	73)	αναφέρει	τους	«προβληματισμούς	που	προέκυψαν	γύρω	από	

τις	 μηχανές»	 (concern	 with	 engines)	 ως	 έναν	 από	 τους	 παράγοντες	 που	 οδήγησαν	 στη	

ανακάλυψη	της	διατήρησης	της	ενέργειας.	Σύμφωνα	με	τον	Kuhn	(1977,	p.	92),	η	ερώτηση	

«πόσο	 έργο	 για	πόσο	 καύσιμο;»	που	 καλούνται	 να	απαντήσουν	οι	 επιστήμονες	 του	18ου	

αιώνα	 για	 τις	 εν	 λειτουργία	 θερμικές	 μηχανές	 σχετίζεται	 με	 την	 ιδέα	 των	 διαδικασιών	
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μετατροπής	(conversion	process)4.	Στις	αρχές	του	19ου	αιώνα	εμφανίστηκε	για	πρώτη	φορά,	

σε	γραπτά	σχετικά	με	τη	μηχανολογία,	η	μέτρηση	της	ζώσας	δύναμης	με	βάση	το	μηχανικό	

«έργο»,	 το	 γινόμενο	 δηλαδή	 της	 δύναμης	 επί	 την	 απόσταση	 (το	 αποκαλούσαν	 επίσης	

«μηχανική	ισχύ»	ή	«μηχανικό	αποτέλεσμα»)	που	μετέπειτα	εκφράστηκε	ως	ολοκλήρωμα,	ο	

υπολογισμός	 του	 οποίου	 αποτελούσε	 μέθοδο	 μέτρησης	 της	 μηχανικής	 «ενέργειας».	 Η	

έννοια	του	έργου	ως	μέτρου	της	μηχανικής	ενέργειας	θεμελίωσε	μια	ποσοτική	βάση	για	τη	

μελέτη	διαδικασιών	μετατροπής	(Harman,	1994;	Kanderakis,	2014).	

Οι	 πρώτες	 εφευρέσεις	 που	 είχαν	 μια	 κάποια	 χρησιμότητα	 στην	 άντληση	 υδάτων	 από	 τα	

ορυχεία	ενσωμάτωναν	την	τιθάσευση	της	«ωστικής	δύναμης	του	πυρός»	(Cardwell,	2004).	

Το	 1698	 χορηγήθηκε	 στο	 Βρετανό	 Thomas	 Savery	 (1650-1715)	 μια	 ευρεσιτεχνία	 για	 μια	

μηχανή	που	ανύψωνε	νερό	με	τη	βοήθεια	της	φωτιάς,	για	την	οποία	εξέδωσε	πλήρη	οδηγό	

το	1702	με	τον	τίτλο	The	Miner’s	Friend	(Savery,	1702).	Στον	Πίνακα	2.1	παρουσιάζεται	μια	

σύντομη	περιγραφή	της	μηχανής	αυτής	και	ένα	σκίτσο	της.	Κατασκευάστηκαν	τουλάχιστον	

τέσσερις	 μηχανές	 αυτού	 του	 τύπου,	 αλλά	 δεν	 είναι	 γνωστό	 αν	 κάποια	 από	 αυτές	

λειτούργησε	για	σημαντικό	χρονικό	διάστημα	κι	αν	η	λειτουργία	τους	ήταν	ικανοποιητική	

(Cardwell,	 2004).	 Ο	 λόγος	 ήταν	 πως	 η	 μηχανή	 του	 Savery	 ήταν	 σαφώς	 αντιοικονομική,	

καθώς	σπαταλούσε	καύσιμα	για	διάφορες	παράπλευρες	λειτουργίες,	όπως	για	την	αύξηση	

της	θερμοκρασίας	του	σιδερένιου	δοχείου	της.	Με	άλλα	λόγια,	η	απόδοσή	της	ήταν	πολύ	

χαμηλή	 ακόμα	 και	 με	 τις	 μικρές	 απαιτήσεις	 της	 εποχής	 και	 κυμαινόταν	 γύρω	 στο	 0,6%	

(Cheng,	1992).	

Σύμφωνα	 με	 την	 Coopersmith	 (2015),	 ένας	 σιδηροπώλης	 από	 την	 ευρύτερη	 περιοχή	

καταγωγής	 του	 Savery,	 κλήθηκε	 να	 επισκευάσει	 μια	 μηχανή	 του	 τελευταίου	 που	

λειτουργούσε	 σε	 ορυχείο	 της	 Κορνουάλης.	 Το	 όνομά	 του	 σιδηροπώλη	 ήταν	 Thomas	

Newcomen	(1663-1729)	και,	μαζί	με	το	βοηθό	του	John	Calley	(1663-1725),	έκανε	μια	σειρά	

δοκιμών	 στη	 μηχανή	 του	 Savery.	 Οι	 βελτιώσεις	 που	 επιχείρησαν	 ήταν	 τόσο	 ριζικές,	 που	

οδήγησαν	 στην	 κατασκευή	 μιας	 νέας	 μηχανής	 το	 1712,	 η	 οποία	 χαρακτηρίζεται	 ως	 η	

«πρώτη	 επιτυχημένη	 ατμομηχανή	 στον	 κόσμο»	 (Cardwell,	 2004).	 Η	 κυριότερη	

διαφοροποίηση	μεταξύ	των	μηχανών	Newcomen	και	Savery	αφορά	στην	αντικατάσταση	

																																																								
4	Όπως	σχολιάζει	ο	Kipnis	(2014,	p.	2033),	την	εποχή	εκείνη	χρησιμοποιήθηκε	μια	μεγάλη	ποικιλία	από	όρους,	
όπως	 «αναλογία»	 (proportionality),	 «ισοδυναμία»	 (equivalence),	 «μετασχηματισμός»	 (transformation)	 και	
«μετατροπή»	(conversion),	οι	οποίοι	εξέφραζαν	πως	μια	συγκεκριμένη	ποσότητα	έργου	αντιστοιχούσε	σε	μια	
μονάδα	θερμότητας.	
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Πίνακας	2.1:	Δομή	και	λειτουργία	της	μηχανής	Savery	

Προσαρμογή	σχήματος	από	το	βιβλίο	From	Watt	to	Clausius	(Cardwell,	1971,	p.	14)	για	τη	δομή	και	

τη	λειτουργία	της	μηχανής	του	Savery:	

Απόσπασμα	κειμένου	από	το	βιβλίο	Ιστορία	της	Τεχνολογίας	(Cardwell,	2004,	pp.	147–148)	για	τη	

δομή	και	τη	λειτουργία	της	μηχανής	του	Savery:	

Ένας	σωλήνας	μεταφέρει	ατμό	από	ένα	λέβητα,	μέσω	μιας	στρόφιγγας,	στην	κορυφή	ενός	μεγάλου	

σιδερένιου	 δοχείου.	 Ένας	 άλλος	 σωλήνας,	 από	 τη	 βάση	 του	 δοχείου,	 μεταφέρει	 τον	 ατμό	 σε	 έναν	

μακρύ	κατακόρυφο	σωλήνα.	Πάνω	και	κάτω	από	το	σημείο	στο	οποίο	ο	σωλήνας	ατμού	συνδέεται	με	

τον	 κατακόρυφο	 σωλήνα	 υπάρχουν	 βαλβίδες	 που	 ανοίγουν	 προς	 τα	 πάνω.	 Το	 κάτω	 άκρο	 του	

κατακόρυφου	σωλήνα,	που	δεν	βρίσκεται	περισσότερο	από	δέκα	μέτρα	χαμηλότερα	από	το	δοχείο,	

είναι	βυθισμένο	στο	νερό	το	οποίο	πρόκειται	να	ανέλθει,	ενώ	το	πάνω	άκρο	του	είναι	καμπυλωμένο	

πάνω	 από	 μια	 στέρνα.	 Ο	 ατμός	 από	 το	 λέβητα	 διέρχεται	 ελεύθερα	 μέσω	 της	 πάνω	 βαλβίδας	 και	

εκτονώνεται	 στην	 κορυφή	 του	 κατακόρυφου	 σωλήνα.	 Όταν	 συμβεί	 αυτό,	 πρέπει	 να	 κλείσει	 η	

στρόφιγγα	και	το	σιδερένιο	δοχείο	να	καταβραχεί	με	ψυχρό	νερό,	ώστε	να	συμπυκνωθεί	ο	ατμός	που	

βρίσκεται	στο	εσωτερικό	του,	δημιουργώντας	κενό	αέρος.	Το	νερό,	ωθούμενο	από	την	ατμοσφαιρική	

πίεση,	 θα	 ανέλθει	 μέσα	 από	 τον	 κατακόρυφο	 σωλήνα	 για	 να	 γεμίσει	 το	 δοχείο.	 Στο	 στάδιο	 αυτό	

ανοίγει	η	στρόφιγγα,	και	ο	ατμός,	υπό	υψηλή	πίεση,	ωθεί	το	νερό	έξω	από	το	δοχείο	και	το	ανεβάζει	

μέσω	του	σωλήνα	στη	στέρνα.	Ο	Savery	τονίζει	ότι	ο	ατμός	δεν	πρέπει	να	εκτονωθεί	στην	κορυφή·	

αυτό,	όπως	αναφέρει,	θα	ήταν	σπατάλη.	
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Πίνακας	2.2:	Δομή	και	λειτουργία	της	μηχανής	Newcomen	

Προσαρμογή	σχήματος	από	το	βιβλίο	From	Watt	to	Clausius	(Cardwell,	1971,	p.	16)	για	τη	δομή	και	

τη	λειτουργία	της	μηχανής	του	Newcomen:	

Απόσπασμα	κειμένου	από	το	βιβλίο	Ιστορία	της	Τεχνολογίας	(Cardwell,	2004,	pp.	151–152)	για	τη	

δομή	και	τη	λειτουργία	της	μηχανής	του	Newcomen:	

Η	 δομή	 και	 η	 λειτουργία	 της	 μηχανής	 Newcomen	 είναι	 εύκολα	 κατανοητές.	 Ένας	 μεγάλος	

ορειχάλκινος	κύλινδρος	με	ένα	έμβολο	είναι	στερεωμένος	κατακόρυφα	πάνω	από	ένα	λέβητα.	Μια	

γερή	 αλυσίδα	 συνδέει	 το	 έμβολο	 με	 το	 κυρτό	 άκρο	 μιας	 επιμήκους	 δοκού.	 Στην	 άλλη	 πλευρά	 της	

δοκού,	η	οποία	εδράζεται	σε	έναν	άξονα	που	διέρχεται	από	το	μέσον	της,	υπάρχει	ένα	άλλο	κυρτό	

άκρο	που	συνδέεται	μέσω	της	δεύτερης	αλυσίδας	με	το	στόμιο	άντλησης	που	εισέρχεται	στη	στοά	

του	 ορυχείου.	 Η	 καμπυλότητα	 των	 κυρτών	 άκρων	 εξασφαλίζει	 ότι	 οι	 δύο	 αλυσίδες	 είναι	 πάντοτε	

κατακόρυφες.	Ο	ατμός	από	το	λέβητα	εισρέει	στον	κύλινδρο	και	το	έμβολο	ανέρχεται,	όχι	λόγω	της	

πίεσης	του	ατμού	αλλά	λόγω	του	αντίβαρου	του	άλλου	άκρου	της	δοκού.	Όταν	το	έμβολο	φτάσει	στο	

πάνω	σημείο	του	κυλίνδρου,	η	παροχή	ατμού	σταματάει	και	ταυτόχρονα	γίνεται	ψεκασμός	ψυχρού	

νερού	 μέσα	 στον	 κύλινδρο,	 έτσι	 ώστε	 να	 συμπυκνωθεί	 το	 μεγαλύτερο	 μέρος	 του	 ατμού,	 να	

σχηματιστεί	 μερικό	 κενό	αέρος	 και	 η	 επιπλέον	ατμοσφαιρική	 πίεση	 να	ωθήσει	 το	 έμβολο	προς	 τα	

κάτω.	 Όταν	 το	 έμβολο	 φτάσει	 στο	 κάτω	 σημείο	 του	 κυλίνδρου,	 ο	 ψεκασμός	 για	 τη	 συμπύκνωση	

διακόπτεται,	 ταυτόχρονα	 αποκαθίσταται	 η	 παροχή	 ατμού	 και	 ξεκινάει	 ο	 επόμενος	 κύκλος.	 Οι	

λειτουργίες	 παροχής	 και	 διακοπής	 του	 ατμού	 και	 του	 νερού	 συμπύκνωσης	 διεξάγονται	 αυτόματα.	

Μια	 επιμήκης	 ξύλινη	 ράβδος,	 η	 λεγόμενη	 «ράβδος	 βυσμάτων»,	 αναρτημένη	 από	 τη	 μεγάλη	 δοκό,	

είναι	 εφοδιασμένη	 με	 βύσματα	 τα	 οποία	 συμπλέκουν	 δύο	 επιδέξια	 κατασκευασμένα	 συστήματα	

μοχλών.	Αυτά	ελέγχουν	 τον	ατμό	και	 τις	βαλβίδες	 νερού	κατά	 τρόπον	ώστε	οι	 λειτουργίες	 τους	 να	

είναι	 ταυτόχρονες	 και	 –το	 κυριότερο-	 στιγμιαίες.	Ο	ατμός	δεν	πρέπει	 να	 εισέρχεται	 στον	 κύλινδρο	

ενώ	είναι	ανοικτή	η	παροχή	ψεκασμού	για	τη	συμπύκνωση,	και	αντίστροφα!	
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του	σιδερένιου	δοχείου	ατμού	με	κυλινδρικό	δοχείο	με	έμβολο.	Ταυτόχρονα	επρόκειτο	για	

την	πρώτη	επιτυχημένη	«ατμοσφαιρική	μηχανή»	για	την	άντληση	υδάτων	(Cardwell,	1971,	

p.	 15),	 υπό	 την	 έννοια	 ότι	 εκμεταλλευόταν	 την	 πίεση	 του	 ατμοσφαιρικού	 αέρα	 για	 την	

κίνηση	του	εμβόλου	στον	κύλινδρο.	Επιπλέον	θεωρείται	ως	μία	από	τις	πρώτες	«θερμικές	

μηχανές»	 (heat-engines)	 (Cardwell,	 1971,	 p.	 16),	 ένας	 χαρακτηρισμός	 που	 υπερβαίνει	

αυτόν	 της	 «μηχανής	 φωτιάς»	 (fire-engine)	 που	 χρησιμοποιούν	 ορισμένοι	 ερευνητές	

(Coopersmith,	 2015).	 Η	 δομή	 και	 η	 λειτουργία	 της	 μηχανής	 Newcomen	 παρουσιάζονται	

στον	Πίνακα	2.2,	μαζί	με	ένα	ενδεικτικό	σκίτσο	της.	Παρ’	όλη	την	επιτυχία	της	μηχανής,	η	

οποία	 παρέμεινε	 σε	 λειτουργία	 για	 σχεδόν	 έναν	 αιώνα,	 η	 απόδοσή	 της	 ήταν	 εξαιρετικά	

μικρή,	κοντά	στο	1%	(Cheng,	1992),	και	αυτό	συνιστούσε	μία	από	τις	προκλήσεις	για	τους	

νέους	εφευρέτες.	

Ο	 Watt	 ήταν	 νεαρός	 επιστήμονας	 και	 κατασκευαστής	 πειραματικών	 συσκευών	 στο	

πανεπιστήμιο	όπου	δίδασκε	ο	Black	 (βλ.	Παράγραφο	2.1.1.2).	Το	ενδιαφέρον	του	για	την	

παραγωγή	 ισχύος	 από	 ατμό	 φαίνεται	 πως	 αναπτύχθηκε	 πριν	 το	 1760.	 Όμως	 δεν	 ήταν	

ακόμα	μηχανικός	ούτε	είχε	κάποια	εμπειρία	με	τη	μηχανή	του	Newcomen	που	βρισκόταν	

ήδη	σε	ευρεία	χρήση.	Ξεκίνησε	λοιπόν	με	την	απλή	υπόθεση	να	αξιοποιήσει	την	πίεση	του	

ατμού	για	να	παράξει	ισχύ,	όμως	εγκατέλειψε	την	όλη	προσπάθεια	όταν	διαπίστωσε	πως	

ήταν	 αδύνατο	 ένας	 καυστήρας	 να	 διατηρήσει	 τις	 υψηλές	 πιέσεις	 για	 ικανό	 χρονικό	

διάστημα.	

Το	 καθοριστικό	 έναυσμα	 που	 είχε	 ο	 Watt	 για	 την	 ενασχόλησή	 του	 με	 τις	 μηχανές	

θερμότητας	 ήρθε	 όταν	 το	 1763	 επισκεύασε	 ένα	 μοντέλο	 της	 μηχανής	 Newcomen	 που	

χρησιμοποιούνταν	στο	πανεπιστήμιο.	Παρατήρησε	ότι	η	απόδοση	του	μοντέλου	ήταν	πολύ	

κατώτερη	της	πραγματικής	μηχανής	της	οποίας	ήταν	ακριβές	αντίγραφο	και	καταπιάστηκε	

με	την	εξιχνίαση	αυτού	του	προβλήματος,	αλλά	σύντομα	είχε	να	προτείνει	και	ιδέες	για	τη	

βελτίωση	της	κανονικής	μηχανής.	Η	ενασχόλησή	του	με	τη	μηχανή	φαίνεται	πως	οδήγησε	

τον	Watt	στη	θεμελιώδη	ιδέα	της	«συνολικής	θερμότητας»·	παρόλα	αυτά,	φαίνεται	πως	ο	

ίδιος	 είχε	 αμφιβολίες	 σε	 για	 τη	 διατήρηση	 της	 θερμότητας	 σε	 ένα	 μηχανικό	 κύκλο	

(Cardwell,	1971).	

Συνοψίζοντας	 τη	 συνεισφορά	 του	Watt	 στη	 μηχανολογία	 της	 εποχής	 και,	 κατ’	 επέκταση,	

στη	«φυσική	της	θερμότητας»,	μπορούμε	να	σταθούμε	στο	γεγονός	ότι	οραματίστηκε	μια	

μηχανή	 που	 μπορεί	 να	 χαρακτηριστεί	 «ιδανική»,	 καθώς	 προσπαθούσε	 να	 πετύχει	

ταυτόχρονα	μέγιστη	ισχύ	με	μέγιστη	απόδοση.	Με	άξονα	αυτήν	την	πρόκληση,	πέτυχε	τη	
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μέτρηση	 των	 απωλειών	 θερμότητας	 της	 μηχανής	 Newcomen,	 που	 έως	 τότε	 παρέμεναν	

απροσδιόριστες.	 Η	 μηχανή	 που	 ο	 ίδιος	 υλοποίησε	 ήταν	 για	 την	 εποχή	 του	 μια	 ακριβή	

κατασκευή,	 αλλά	 χρησιμοποιήθηκε	 εκεί	 που	 η	 ισχύς	 και	 η	 εξοικονόμηση	 ήταν	 εξίσου	

σημαντικές	(πχ.	στα	ορυχεία	της	Κορνουάλης),	αφού	σχεδόν	τριπλασίασε	την	απόδοση	της	

μηχανής	 Newcomen,	 φτάνοντας	 στο	 2,7%	 (Cheng,	 1992).	 Ορισμένες	 από	 τις	 αρχές	

λειτουργίας	 της	 μηχανής	 ήταν	 πρόδρομες	 των	 θεωριών	 που	 με	 πληρότητα	 κατέγραψε	 ο	

Carnot	περίπου	60	χρόνια	αργότερα	(βλ.	Παράγραφο	2.1.1.2).	

 Η	ισοδυναμία	θερμότητας-έργου	2.1.2.2
Η	θεωρία	του	θερμιδικού	ρευστού,	το	οποίο	αντιπροσώπευε	για	αρκετούς	επιστήμονες	του	

18ου	 και	 του	 19ου	 αιώνα	 τη	 θερμότητα,	 εξυπηρέτησε	 την	 ιδέα	 της	 διατήρησης	 της	

θερμότητας.	 Όμως	 ήταν	 η	 κινητική	 θεωρία,	 η	 οποία	 είχε	 αναγεννηθεί	 μετά	 από	 τα	

πειράματα	 του	 Thomson,	 που	 επέτρεψε	 τις	 θεωρητικές	 υποθέσεις	 για	 την	 ισοδυναμία	

θερμότητας-έργου,	 οι	 οποίες	 έδειχναν	 πλέον	 την	 κατεύθυνση	 για	 τη	 διατύπωση	 μιας	

γενικευμένης	θεωρίας	για	τη	διατήρησης	της	ενέργειας.	

Χαρακτηριστικό	 παράδειγμα	 είναι	 αυτό	 του	 Carnot,	 ο	 οποίος,	 ως	 υποστηρικτής	 της	

θερμιδικής	θεωρίας,	θεμελιώνει	το	έργο	του	στη	διατήρηση	της	θερμότητας	ως	επέκταση	

της	 διατήρησης	 του	 θερμιδικού	 ρευστού	 σε	 μια	 κυκλική	 μεταβολή.	 Όμως,	 στις	

αδημοσίευτες	σημειώσεις	του	που	βγήκαν	στο	φως	μετά	το	θάνατό	του,	σκιαγραφείται	η	

αμφιβολία	 του	 για	 τη	 θερμιδική	 θεωρία,	 η	 δημόσια	 έκφραση	 της	 οποίας	 θα	 έβαζε	 σε	

αμφισβήτηση	 την	αξιοπιστία	 του	αρχικού	 του	έργου.	 Σύμφωνα	με	 τον	Cardwell	 (1971,	p.	

209),	ο	Carnot	στις	τελευταίες	σημειώσεις	του	γράφει	ότι:	

Η	θερμότητα	δεν	είναι	τίποτα	άλλο	παρά	κινητική	ισχύς	που	έχει	αλλάξει	μορφή...		Όποτε	
υπάρχει	 καταστροφή	 κινητικής	 ισχύος...	 παράγεται	 θερμότητα	 η	 ποσότητα	 της	 οποίας	
είναι	ακριβώς	ανάλογη	με	αυτήν	 της	 κινητικής	 ισχύος	που	καταστράφηκε·	αντίστροφα,	
όποτε	υπάρχει	καταστροφή	θερμότητας,	υπάρχει	παραγωγή	κινητικής	ισχύος.	

H	 νέα	 κοσμολογία	 του	 19ου	 αιώνα	 ξεκινάει	 με	 τον	 Julius	 Robert	 Mayer	 (1814-1878),	 ο	

οποίος	ξεκίνησε	την	έρευνά	του	για	τη	θερμότητα	ορμώμενος	από	τον	κλάδο	της	ιατρικής	

και	συγκεκριμένα	από	τη	μελέτη	της	θερμότητας	των	ζωντανών	οργανισμών.	Όμως,	από	το	

πρώτο	 του	 κιόλας	 έργο,	 υπό	 τον	 τίτλο	Remarks	 on	 the	 forces	 of	 inorganic	 nature	 (1842),	

γενίκευσε	 τις	θεωρίες	 του	για	να	συμπεριλάβει	 και	 την	άβια	ύλη.	Έθεσε	ως	βάση	 του	 το	

αξίωμα	 της	 «διατήρησης	 της	 δύναμης»,	 χρησιμοποιώντας	 τον	 τελευταίο	 όρο	 με	 μεγάλο	

περιθώριο	 ασάφειας,	 συμπεριλαμβάνοντας	 μέσα	 σε	 αυτόν	 τόσο	 την	 κίνηση	 όσο	 και	 τη	
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θερμότητα	(Kipnis,	2014).	Το	έργο	του	αποκαλύπτει	ότι	στην	πραγματικότητα	η	θεωρία	του	

καταπιάνεται	με	τη	μετατροπή	της	μηχανικής	ενέργειας	σε	θερμότητα	και	αντίστροφα	και	

επιπλέον	επιχειρεί	να	προσδιορίσει	ένα	συντελεστή	για	τη	μετατροπή	αυτή.	

Παράλληλα	 με	 τον	 Mayer,	 ο	 James	 Prescott	 Joule	 (1818-1889)	 θέτει	 ακριβώς	 αυτό	 το	

ζήτημα	 της	 μετατροπής	 της	 θερμότητας	 σε	 μηχανικό	 έργο	 και	 αντίστροφα.	 Έχοντας	

ασπαστεί	τις	ιδέες	του	Dalton	για	την	ατομική	θεωρία,	είχε	αποκτήσει	μια	απλή	θεώρηση	

για	τον	τρόπο	που	συμβαίνει	αυτή	η	αλληλομετατροπή.	Διατείνεται	ότι	αν	τα	άτομα	έχουν	

μάζα,	τότε	η	κίνησή	τους	μπορεί	να	παράγει	θερμότητα,	ακριβώς	με	τον	ίδιο	τρόπο	που	ένα	

κινούμενο	 σώμα	 μπορεί	 να	 αποφέρει	 παραγωγή	 θερμότητας	 (Joule,	 1843,	 p.	 271).	

Καταλήγει	 λοιπόν	 στο	 συμπέρασμα	 πως	 η	 ατομική	 θεωρία	 και	 η	 κινητική	 θεωρία	 είναι	

συνεκτικές	και	η	απόδειξη	της	μίας	λειτουργεί	ενισχυτικά	και	για	την	άλλη.	

Ο	 Joule	 (1818-1889)	 διεξήγαγε	 μια	 σειρά	 πειραμάτων,	 η	 οποία	 αρχικά	 εστίαζε	 στην	

παραγόμενη	θερμότητα	κατά	τα	ηλεκτρομαγνητικά	φαινόμενα,	προκειμένου	να	καταλήξει	

σε	μια	αντιστοιχία	μεταξύ	προσφερόμενου	έργου	και	θερμότητας.	Σύμφωνα	με	αυτά,	μια	

μονάδα	 θερμότητας	 που	 επέφερε	 αύξηση	 της	 θερμοκρασίας	 κατά	 1ºF	 σε	 1lb	 (pound:	

λίβρα)	 νερού,	 αντιστοιχούσε	 σε	 μηχανικό	 έργο	 838ft.lbs	 (foot	 pound-force,	 μονάδα	

μέτρησης	αντίστοιχη	 με	 το	Nm	–αργότερα	 επονομαζόμενο	 Joule).	 Κι	 ενώ	η	 συλλογιστική	

του	Joule	ακολουθούσε	αυτήν	του	Mayer	για	τη	διατήρηση	της	θερμότητας,	βρήκε	εμπόδιο	

στο	φαινόμενο	της	αδιαβατικής	θέρμανσης	των	αερίων.	Σε	ένα	νέο	πείραμα,	το	οποίο	όμως	

πρέπει	 να	 σημειωθεί	 ότι	 έγινε	 με	 νερό	 κι	 όχι	 με	 αέριο,	 πέτυχε	 μια	 κατά	 προσέγγιση	

αδιαβατική	διάταξη	και	το	αποτέλεσμα	ήταν	διαφορετικό	από	τα	προηγούμενα	πειράματα:	

η	 μονάδα	 θερμότητας	 προσδιοριζόταν	 στα	 823ft.lbs,	 δηλαδή	 μικρότερη	 από	 αυτήν	 των	

προηγούμενων	 υπολογισμών	 του.	 Η	 επιμονή	 του	 στον	 ακριβή	 προσδιορισμό	 αυτής	 της	

αντιστοιχίας,	δηλαδή	του	υπολογισμού	της	μονάδας	θερμότητας,	είναι	στενά	συνδεδεμένη	

με	το	γεγονός	ότι	ο	Joule	σκεφτόταν	ως	μηχανικός	(Cardwell,	1971).	

Ο	Joule	αναφέρει	ότι	στα	διάφορα	φαινόμενα	του	ηλεκτρομαγνητισμού,	της	μηχανικής	και	

της	 θερμικής	 φυσικής	 η	 «κινητική	 δύναμη»	 (kinetic	 force)	 που	 εμφανίζεται	 είτε	

μακροσκοπικά	 είτε	 μικροσκοπικά	φαίνεται	 πολλές	φορές	 να	 εξαφανίζεται	 για	 λίγο,	 αλλά	

στην	πραγματικότητα	«επανέρχεται	ως	θερμότητα»	 (Joule,	 1843,	 pp.	 268–269).	 Επιπλέον	

ισχυρίζεται	 πως	 και	 αντίστροφα	 η	 θερμότητα	 μετατρέπεται	 σε	 κινητική	 ή	 δυναμική	

ενέργεια	ως	«στην	έλξη	μέσα	στο	χώρο»	(Joule,	1843,	p.	271),	ακόμα	και	σε	φως.	
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2.1.3 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ	ΤΗΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΚΑΙ	ΠΡΩΤΟΣ	ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ	ΝΟΜΟΣ	
Η	 καταγραφή	 της	 ποσοτικής	 ισοδυναμίας	 θερμότητας	 και	 έργου	 αποτέλεσε	 σημαντικό	

παράγοντα	 για	 τη	 διατύπωση,	 την	 πειραματική	 κατάδειξη	 και	 διαμόρφωση	 των	

μαθηματικών	 εννοιών	 της	 αρχής	 διατήρησης	 της	 ενέργειας.	 Όπως	 αναφέρει	 ο	 Harman	

(Harman,	 1994),	 η	 αρχή	 διατήρησης	 της	 ενέργειας	 «ήταν	 μια	 καθολική	 αρχή	

αλληλομετατροπής	 των	φυσικών	δυνάμεων,	συνοδευόμενη	από	ένα	ποσοτικό	μέτρο	 των	

διατηρούμενων	φυσικών	μεγεθών».	

Μετά	 το	 1850,	 αναδείχθηκε	 μια	 σειρά	 νέων	 επιστημόνων,	 μεταξύ	 των	 οποίων	 ο	 Rudolf	

Clausius	 (1822-1888),	 ο	 William	 John	 Macquorn	 Rankine	 (1820-1872)	 και	 ο	 William	

Thompson	ή	Lord	Kelvin	(1825-1907),	που,	σύμφωνα	με	τον	Kipnis	(2014,	p.	2023):	

...	 υποστήριζαν	 ότι	 στην	 πραγματικότητα	η	 νέα	 θερμοδυναμική5	δεν	 ήταν	 τίποτα	 άλλο	
παρά	η	παλιά	θερμοδυναμική	συν	την	ιδέα	της	μετατρεψιμότητας	που	είχαν	ανακαλύψει	
οι	Mayer	και	Joule.	

Στην	πρώτη	περίοδο	της	ερευνητικής	του	δραστηριότητας	σε	σχέση	με	τη	θερμοδυναμική,	

ο	 Kelvin	 ακολουθούσε	 τη	 γραμμή	 του	 Carnot	 ως	 προς	 τη	 σύνδεση	 της	 θεωρίας	 με	 την	

απόδοση	 των	 μηχανών	 θερμότητας.	 Ο	 Kelvin	 τόνισε	 ιδιαίτερα	 τη	 σημασία	 των	 κλειστών	

μεταβολών,	κατά	τις	οποίες	το	υλικό	που	τις	υπόκειται	πρέπει	να	επιστρέφει	στην	αρχική	

του	κατάσταση	έτσι	ώστε	η	θερμότητα	να	διατηρείται.	Η	διατήρηση	της	θερμότητας	ήταν	

σύμφωνα	με	τον	Kelvin	το	υπέρτατο	αξίωμα,	κυρίως	επειδή	έκρινε	τις	 ιδέες	του	Joule	ως	

ανεπαρκείς	 για	 να	 αντικαταστήσουν	 το	 προηγούμενο	 επιστημονικό	 παράδειγμα	 για	 τη	

«φυσική	 της	 θερμότητας»,	 που	 στηριζόταν	 στη	 θεωρία	 του	 Carnot.	 Αμφέβαλλε	 για	 τη	

μετατροπή	της	θερμότητας	σε	μηχανικό	έργο,	αλλά	ταυτόχρονα	η	ανάπτυξη	 της	θεωρίας	

του	 Kelvin	 ήταν	 ασυνεπής	 και	 δεν	 μπορούσε	 να	 αντικρούσει	 ικανοποιητικά	 τα	

επιχειρήματα	 του	 Joule.	 Όπως	 αναφέρει	 ο	 Cardwell	 (1971,	 p.	 241),	 «ο	 Kelvin	 σήκωσε	 το	

γάντι	που	είχε	πετάξει	ο	Joule,	παρότι	δεν	ήξερε	τι	να	το	κάνει».	

Είναι	πάντως	γεγονός	ότι	περί	τα	1850,	ο	Kelvin	είχε	αναθεωρήσει	ως	προς	την	κατάσταση	

της	 θερμοδυναμικής,	 έχοντας	 πλέον	 στραφεί	 προς	 τη	 θέση	 που	 εξέφραζε	 ο	 Joule	 περί	

μετατρεψιμότητας	 θερμότητας	 και	 έργου	 (Harman,	 1994).	 Στην	 αναθεώρηση	 αυτή	

συνέβαλλαν	καθοριστικά	οι	εργασίες	των	Rankine	και	Clausius.	Σε	μια	ομιλία	του	προς	τη	

Βρετανική	 ένωση	 το	 1854,	 ο	 Kelvin	 μάλιστα	δήλωσε	ότι	 η	ανακάλυψη	από	 τον	 Joule	 της	

																																																								
5	Ο	Kelvin	ήταν	ο	επιστήμονας	που	εισήγαγε	τον	όρο	«θερμοδυναμική»	(thermodynamic)	αναλογιζόμενος	τις	
επιδόσεις	συγκεκριμένων	ατμομηχανών	(Cardwell,	1971).	
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μετατροπής	της	θερμότητας	σε	έργο	«προκάλεσε	τη	σημαντικότερη	μεταρρύθμιση	που	είχε	

γνωρίσει	η	φυσική	από	τις	μέρες	του	Newton»,	την	ανάπτυξη	της	ενεργειακής	φυσικής.	Η	

ενέργεια	ήταν	κατά	τη	γνώμη	του	η	πρωταρχική	έννοια	στην	οποία	έπρεπε	να	βασιστεί	η	

φυσική.	 Η	 γενίκευση	 της	 χρήσης	 της	 έννοιας	 αυτής	 με	 την	 εφαρμογή	 της	 σε	 όλα	 τα	

φαινόμενα	 της	 φυσικής,	 εξέφραζε	 ακριβώς	 αυτήν	 την	 προτεραιότητα.	 Η	 ενέργεια	 είχε	

περίοπτη	 θέση	 στη	 φυσική	 λόγω	 της	 αφθαρσίας	 και	 της	 μετατρεψιμότητας	 της,	 αλλά	

κυρίως	 λόγω	 του	 ενοποιητικού	 της	 ρόλου,	 καθώς	μπορούσε	 να	συνδέσει	 όλα	 τα	φυσικά	

φαινόμενα	με	ένα	δίκτυο	ενεργειακών	μετατροπών	(Harman,	1994).	

Ενισχύοντας	 με	 τρόπο	 καταληκτικό	 τους	 ισχυρισμούς	 του	 Joule,	 ο	 Clausius	 εξηγεί	 ότι	 η	

θερμότητα	συνίσταται	από	την	κίνηση	των	πιο	θεμελιωδών	σωματιδίων	και	η	ποσότητά	της	

είναι	το	μέτρο	της	ζώσας	δύναμης	αυτής	της	κίνησης.	Ήταν	ο	επιστήμονας	που	ολοκλήρωσε	

έναν	 κύκλο	 εργασιών	 που	 κράτησε	 πάνω	 από	 δύο	 αιώνες.	 Παρόλα	 αυτά,	 δε	 βάσισε	 τη	

διατύπωση	 των	 νόμων	 της	 θερμοδυναμικής	 στην	 άποψη	 του	 ότι	 τα	 σωματίδια	 ενός	

σώματος	είναι	σε	κίνηση	και	η	θερμότητα	είναι	το	μέτρο	της	ζώσας	δύναμής	τους,	καθώς,	

όπως	 δήλωνε,	 δε	 σκόπευε	 να	 ερευνήσει	 περισσότερο	 αυτό	 το	 θέμα.	 Έκανε	 σαφή	

διαχωρισμό	 ανάμεσα	 στα	 λειτουργικά	 χαρακτηριστικά	 της	 θερμότητας	 και	 στις	 ειδικές	

παραδοχές	 για	 τη	 φύση	 της	 θερμότητας,	 όπως	 και	 πολλοί	 από	 τους	 επιστήμονες	 που	

προηγήθηκαν	(Harman,	1994).	

Ο	Clausius	έδωσε	τη	δική	του	εκδοχή	για	τη	σύνθεση	των	ιδεών	του	Carnot	και	του	Joule.	

Εκφράζει	 λοιπόν	 την	 άποψη	ότι	 η	 νέα	 θεωρία	 του	 Joule	 δεν	 αντιτίθεται	 στη	 θεωρία	 του	

Carnot	συνολικά,	αλλά	στον	ισχυρισμό	ότι	δεν	υπάρχει	κατανάλωση	ή	απώλεια	θερμότητας	

σε	 μια	 κυκλική	 διεργασία.	Ο	Clausius	 δέχεται	 πως	 ο	 Carnot	 καθιέρωσε	 τη	 μεταφορά	 της	

θερμότητας	από	ένα	θερμό	σε	ένα	ψυχρό	σώμα,	ενώ	ο	Joule	καθιέρωσε	την	κατανάλωση	

της	θερμότητας	σε	μια	κυκλική	μεταβολή·	αμφότερα	τα	δύο	αυτά	φαινόμενα	σχετίζονται	

οπωσδήποτε	 με	 την	 παραγωγή	 του	 έργου.	 Όπως	 αναφέρει	 ο	 Cardwell	 (1971,	 p.	 245)	 ο	

Carnot	υποστηρίζει	ότι	«ένα	μέρος	της	θερμότητας	μπορεί	να	καταναλώνεται	κι	ένα	άλλο	

μέρος	 να	 μεταφέρεται	 από	 το	 θερμό	 στο	 ψυχρό	 σώμα·	 και	 τα	 δύο	 μέρη	 μπορεί	 να	

συνεισφέρουν	 μέσω	 μιας	 συγκεκριμένης	 σχέσης	 στην	 ποσότητα	 του	 έργου	 που	

παράγεται».	

Ξεκινώντας	 λοιπόν	 από	 τη	 διατήρηση	 της	 μηχανικής	 ενέργειας,	 την	 οποία	 ο	 Clausius	

συμβολίζει	με	U,	ή,	με	άλλα	λόγια,	την	ισοδυναμία	μεταξύ	της	κινητικής	και	της	δυναμικής	

ενέργειας,	 εφαρμόζει	 την	 ίδια	 αρχή	 για	 τα	 θερμικά	 φαινόμενα	 θέτοντας	 στη	 θέση	 της	
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κινητικής	ενέργειας	τη	θερμότητα	και	στη	θέση	της	δυναμικής	ενέργειας	το	έργο.	Όμως	δε	

μιλάει	από	τα	αρχικά	του	κείμενα	ξεκάθαρα	για	διατήρηση	της	ενέργειας	όταν	αναφέρεται	

στα	 θερμικά	 φαινόμενα	 (παρά	 μόνο	 στα	 μηχανικά)	 και	 περιορίζεται	 στην	 «ισοδυναμία	

θερμότητας	και	έργου».	

Ο	Clausius	υποστηρίζει	ότι	η	θερμότητα	που	καταναλώνεται	στον	κύκλο	είναι	ανάλογη	με	

το	 έργο	 που	 παράγεται.	 Στις	 σχέσεις	 που	 επεξεργάζεται	 σε	 μία	 από	 τις	 αρχικές	 του	

δημοσιεύσεις,	 εμφανίζεται	 η	 πρώτη	 αναλυτική	 έκφραση	 που	 προσομοιάζει	 στον	 πρώτο	

θερμοδυναμικό	νόμο	(Clausius,	1851,	p.	12):	

𝑑𝑄 = 𝑑𝑈 +
𝑅
𝐽
𝒶 + 𝑇
𝑉 𝑑𝑉	

όπου	𝐽	είναι	 η	 ισοδυναμία	 του	 Joule	 (η	 ποσότητα	 του	 έργου	 που	 όταν	 μετατραπεί	 σε	

θερμότητα	 θα	 αυξήσει	 τη	 θερμοκρασία	 1lb.	 νερού	 κατά	 1°F).	 Εισάγεται	 λοιπόν	 η	

ποσότητα 𝑑𝑈	που	 απαιτείται	 για	 την	 πραγματοποίηση	 εσωτερικού	 έργου,	 η	 οποία	 είναι	

μηδενική	 στην	 ολοκλήρωση	 ενός	 κλειστού	 κύκλου.	 Σε	 μεταγενέστερο	 έργο	 του,	 σε	 μια	

απόπειρα	να	δώσει	ένα	σύντομο	ορισμό	για	την	εν	λόγω	ποσότητα,	αναφέρει	πως	ο	Kelvin	

είχε	 προσεγγίσει	 αυτή	 την	 έννοια	 δίνοντας	 μια	 αναλυτική	 έκφρασή	 της	 και	

χαρακτηρίζοντάς	την	ως	«μηχανική	ενέργεια	της	μάζας	του	ρευστού»	 (Thomson,	1852,	p.	

19).	 Ο	 Clausius	 διαφωνεί	 με	 τον	 προσδιορισμό	 «μηχανική»,	 αλλά	 διατηρεί	 τον	 όρο	

«ενέργεια»	 εξηγώντας	 ότι	 «το	 υπό	 συζήτηση	 μέγεθος	 αντιστοιχεί	 ακριβώς	 σε	 αυτό	 που	

χαρακτηρίζεται	 με	 την	 ίδια	 λέξη	 στο	 πλαίσιο	 της	 Μηχανικής»	 (Clausius,	 1879,	 p.	 31).	

Καταλήγει	λοιπόν	ότι	«το	μέγεθος	U	θα	αποκαλείται	Ενέργεια	του	σώματος»	και	πράγματι	

αυτή	η	ορολογία	παραμένει	έως	σήμερα,	με	τη	διαφορά	ότι	το	𝑑𝑈	πλέον	αναφέρεται	πιο	

συγκεκριμένα	ως	μεταβολή	της	εσωτερικής	ενέργειας	του	σώματος.	

Η	συνέχεια	της	φυσικής	του	Clausius,	αλλά	και	του	Kelvin,	που	βασίζεται	στο	πρωτείο	της	

έννοιας	της	ενέργειας,	δόθηκε	από	τον	Rankine,	ο	οποίος	την	περιέγραψε	ως	«ενεργητική»	

επιστήμη	 (science	 of	 energetics)	 (Rankine,	 1855).	 Σύμφωνα	 με	 το	 άρθρο	 του,	 η	 ενέργεια	

είναι	 το	 κοινό	 χαρακτηριστικό	 όλων	 των	 καταστάσεων	 της	 ύλης	 και	 η	 αβεβαιότητα	 των	

υποθέσεων	περί	της	φύσης	της	ύλης	δεν	είχαν	θέση	στη	θεωρία	αυτή.	Ήδη	από	το	1853	με	

το	 έργο	 του	 On	 the	 general	 law	 of	 the	 transformation	 of	 energy	 επεξεργάζεται	 τις	

μαθηματικές	 σχέσεις	 του	Clausius	 για	 το	 σχηματισμό	μιας	 έκφρασης	 της	 διατήρησης	 της	

ενέργειας	στη	θερμοδυναμική	(Rankine,	1853).	
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Τελικά	 ήταν	 ο	 Clausius	 ο	 επιστήμονας	 εκείνος	 που	 προχωράει	 στην	 παράθεση	 μιας	

συνοπτικής	 έκφρασης	 για	 την	 «πρώτη	 βασική	 αρχή	 της	 Μηχανικής	 θεωρίας	 της	

Θερμότητας»,	 όπως	 ο	 ίδιος	 την	 αποκαλεί	 στο	 έργο	 του	 The	 mechanical	 theory	 of	 heat	

(Clausius,	1879)	που	αποτελεί	μια	ώριμη	σύνοψη	των	μεμονωμένων	άρθρων	που	έως	τότε	

είχε	εκδώσει.	Πρόκειται	για	τη	μαθηματική	έκφραση	του	Πρώτου	Θερμοδυναμικού	Νόμου	

όμοια	με	τη	σύγχρονη	εκδοχή	της:	

𝑑𝑄 = 𝑑𝑈 + 𝑝𝑑𝑉	

Μια	σχέση	πολύ	κοντινή	σε	αυτήν	είχε	παρουσιαστεί	από	τον	 ίδιο	σε	άρθρο	του	το	1854	

και	χαρακτηριζόταν	ως	η	εξίσωση	«του	πρώτου	νόμου»	(des	ersten	Hauptsatzes)	(Clausius,	

1854,	p.	484).	Η	παραπάνω	σχέση	εμφανίζεται	επίσης	παρόμοια	στο	έργο	του	Max	Planck	

(1858-1947)	 Treatise	 on	 Thermodynamics	 με	 πρώτη	 έκδοση	 στα	 αγγλικά	 το	 1903	 ως	 ο	

«πρώτος	 νόμος	 της	 θερμοδυναμικής»	 (first	 law	of	 thermodynamics)	 (Planck,	 1903,	 p.	 46)	

στη	μορφή:	

𝑈! − 𝑈! = 𝑄 +𝑊.	

Πάντως,	σύμφωνα	με	τον	Kipnis	(2014,	p.	2023),	υπάρχει	μια	προγενέστερη	αναφορά	στον	

πλήρη	αυτόν	τίτλο	από	τον	Thomas	Preston	(1860-1900)	στο	έργο	του	The	theory	of	heat	το	

1894,	 όπου	 έγραφε	 ότι	 «το	 αξίωμα	 της	 ισοδυναμίας	 που	 καθιερώθηκε	 από	 τον	 Joule...	

είναι	γνωστό	ως	ο	πρώτος	νόμος	της	θερμοδυναμικής».	

2.1.4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ	ΤΟΥ	ΠΕΔΙΟΥ:	ΝΟΜΟΙ	ΑΕΡΙΩΝ	ΚΑΙ	ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ	
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ	

 Νόμοι	αερίων	2.1.4.1
Οι	πρώτες	συστηματικές	μελέτες	για	τις	 ιδιότητες	των	αερίων	ξεκινάνε	στα	μισά	του	17ου	

αιώνα	από	το	χώρο	της	χημείας.	Αυτό	οφείλεται	στο	είδος	αυτής	της	πρώιμης	έρευνας,	το	

οποίο	φαίνεται	πως	ήταν	πιο	κοντά	στις	αναζητήσεις	και	στον	εργαστηριακό	εξοπλισμό	που	

οι	 πρώτοι	 χημικοί	 ανέπτυσσαν6.	 Ήταν	 ο	 Robert	 Boyle	 (1627-1691)	 με	 το	 έργο	 του	 The	

Sceptical	Chymist	 (1661)	που	χάραξε	τη	διαχωριστική	γραμμή	ανάμεσα	στην	αλχημεία	και	

στη	 σύγχρονη	 χημεία,	 αμφισβητώντας	 τα	 συμπεράσματα	 που	 προέρχονταν	 από	 τις	

αμφίβολες	μεθόδους	της	αρχαιότητας	και	του	μεσαίωνα	και	εισάγοντας	την	επιστημονική	

μέθοδο	(Asimov,	1965).	

																																																								
6	Η	 χρήση	 των	 όρων	 «χημεία»	 και	 «χημικοί»	 είναι	 ακριβής	 για	 αυτήν	 την	 επιστημονική	 περιοχή	 από	 την	
απαρχή	του	18ου	αιώνα	και	μετά	(Asimov,	1965).	
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Ο	 πρώτος	 νόμος	 των	 αερίων	 που	 ανακαλύφθηκε	 από	 τους	 επιστήμονες	 του	 17ου	 αιώνα	

είναι	 ο	 επονομαζόμενος	 «νόμος	 του	 Boyle»	 για	 την	 αγγλόφωνη	 παράδοση,	 ενώ	 στην	

υπόλοιπη	 Ευρώπη	φέρεται	 με	 τον	 τίτλο	 «νόμος	 του	Mariotte».	 Ο	 Edme	Mariotte	 (1620-

1684)	φέρεται	να	ανακάλυψε	ανεξάρτητα	από	τον	Boyle	το	νόμο	αυτό	και	τον	εισήγαγε	το	

1679	στη	γαλλική	επιστημονική	κουλτούρα.	Ο	νόμος	του	Boyle	παρουσιάζεται	στη	δεύτερη	

έκδοση	 του	 έργου	 του	New	 Experiments	 Physico-Mechanical	 Touching	 the	 Air	 (1662)	 και	

ορίζει	ότι	ο	όγκος	ενός	έγκλειστου	«ελαστικού	ρευστού»7	είναι	αντιστρόφως	ανάλογος	της	

πίεσης	που	εφαρμόζεται	σε	αυτό.	

Το	ενδιαφέρον	του	Boyle	για	τα	αέρια	φαίνεται	πως	υποκινήθηκε	από	τις	ανακαλύψεις	του	

Evangelista	 Torricelli	 (1608-1647)	 για	 την	ατμοσφαιρική	πίεση	 και	 του	Otto	 von	Guericke	

(1602-1686)	για	την	αντλία	αέρα,	που	επιβεβαίωναν	ότι	ο	ατμοσφαιρικός	αέρας	έχει	μάζα,	

όπως	τα	υγρά	και	τα	στερεά	(Asimov,	1965).	Ο	Boyle,	σε	συνεργασία	με	τον	Robert	Hooke	

(1635-1703),	καταπιάστηκε	με	την	«υπόθεση	του	Townleley»,	όπως	ο	ίδιος	αποκαλούσε	τα	

σχετικά	 πειραματικά	 αποτελέσματα	 των	 Richard	 Towneley	 (1628-1706)	 και	 Henry	 Power	

(1623-1668).	Οι	Boyle	και	Hooke	βελτιστοποίησαν	τις	πειραματικές	διατάξεις	και	κατέληξαν	

σε	συγκεκριμένα	ποιοτικά	συμπεράσματα,	σε	αντίθεση	με	τους	Towneley	και	Power,	που	

έκαναν	καταγραφές	σε	αυθαίρετες	μονάδες	μέτρησης	και	δεν	κατάφεραν	να	διατυπώσουν	

το	νόμο	με	σαφήνεια	(Webster,	1963).	

Ο	Boyle	θεώρησε	ότι	ο	νόμος	που	εκπόνησε	 (με	 τη	συμβολή	των	συναδέλφων	του)	ήταν	

απολύτως	 συμβατός	 με	 την	 πίστη	 του	 στη	 σωματιδιακή	 δομή	 των	 αερίων	 και	 όλων	 των	

υλικών	σωμάτων	 γενικότερα.	Η	πειραματική	 επιβεβαίωση	ότι	 ο	αέρας	συμπιέζεται	 ήταν,	

σύμφωνα	 με	 τον	 Boyle,	 η	 απόδειξη	 ότι	 τα	 αέρια	 αποτελούνται	 από	 σωματίδια	 που	

μπορούν	να	έρθουν	πιο	κοντά,	καταλαμβάνοντας	τον	κενό	χώρο	που	υπάρχει	μεταξύ	τους.	

Χρησιμοποιώντας	 τις	 αλλαγές	φυσικές	 κατάστασης	από	 τις	 οποίες	 μπορεί	 να	περάσει	 το	

νερό,	υποστήριξε	ότι	αν	ο	ατμός	που	προκύπτει	στην	εξάτμιση	αποτελείται	από	σωματίδια,	

τότε	οπωσδήποτε	τόσο	το	υγρό	από	το	οποίο	προήλθε,	όσο	και	το	στερεό	που	μπορεί	να	

προκύψει	στην	ψύξη,	αποτελούνται	επίσης	από	σωματίδια	(Asimov,	1965).	

Ο	Guillaume	Amontons	(1663-1705)	φαίνεται	πως	ήταν	ο	πρώτος	που	συνειδητοποίησε	την	

αξία	 στη	 μέτρηση	 της	 θερμικής	 διαστολής	 των	 ρευστών	 και	 μελέτησε	 την	 αύξηση	 της	

πίεσης	 σε	 συνάρτηση	 με	 τη	 θερμοκρασία	 (Cardwell,	 1971).	 Τα	 πειράματά	 του	 για	 τη	

																																																								
7	Ρευστά	των	οποίων	η	παραμόρφωση	είναι	αντιστρεπτή.	
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θερμική	εκτόνωση	του	αέρα,	τον	οδήγησαν	στο	σχεδιασμό	μιας	μηχανής	φωτιάς,	η	οποία,	

παρότι	 δεν	 ήταν	 καθόλου	 πρακτική,	 συνιστά	 μια	 σημαντική	 επινόηση	 για	 τρεις	 λόγους.	

Πρώτον,	θεωρείται	προπομπός	όλων	εκείνων	των	μηχανών,	οι	οποίες	εκμεταλλεύονται	την	

θερμική	εκτόνωση	προκειμένου	να	λειτουργήσουν·	αυτές	είναι	πχ.	οι	μηχανές	ντίζελ	και	οι	

τουρμπίνες	 αέρα,	 που	 αποτελούν	 εφευρέσεις	 του	 19ου	 και	 του	 20ου	 αιώνα.	 Δεύτερον,	 ο	

Amontons	 εκτίμησε	 το	 έργο	 που	 η	 μηχανή	 του	 θα	 έπρεπε	 να	 παράγει	 για	 συγκεκριμένη	

ποσότητα	 καυσίμου	 και	 το	 συνέκρινε	 το	 σχετικό	 κόστος	 με	 τις	 παραδοσιακές	 μεθόδους	

παραγωγής	 ισχύος	 (άνεμος,	 νερό	 και	 μύες).	 Τέλος,	 η	 λειτουργία	 της	 μηχανής,	 σε	

συνδυασμό	με	 τα	υπόλοιπα	πειράματα	που	διενεργούσε,	 τον	οδήγησε	στην	 εναλλακτική	

ιδέα	ότι	η	πίεση	του	αέρα	μπορεί	να	είναι	το	μέγεθος	(αντί	του	όγκου)	που	αυξάνεται	κατά	

ένα	 τρίτο	 με	 την	 αλλαγή	 της	 θερμοκρασίας,	 οπότε	 θα	 μπορούσε	 να	 θεωρηθεί	 κι	 ως	

πρόδρομος	του	νόμου	που	εκφράζει	την	αναλογία	θερμοκρασίας	και	πίεσης	υπό	σταθερό	

όγκο.	

Οι	 ανακαλύψεις	 του	 Bernoulli	 ήταν	 επίσης	 πολύ	 σημαντικές,	 αλλά	 αγνοήθηκαν	 επειδή	

προϋπέθεταν	 την	 αποδοχή	 της	 σωματιδιακής	 θεωρίας,	 η	 οποία	 είχε	 προσωρινά	

παραβλεφθεί	 λόγω	 της	 μεγάλης	 επιρροής	 του	 Lavoisier,	 όπως	 αναφέρθηκε	 στην	

Παράγραφο	 2.1.1.1.	 Ο	 Bernoulli	 επιβεβαίωσε	 το	 νόμο	 του	 Boyle	 πραγματοποιώντας	

πειράματα	με	αέρια	και	έμβολα,	κάνοντας	υποθέσεις	για	τα	φυσικά	χαρακτηριστικά	(μάζα,	

όγκος,	διάσταση,	ταχύτητα)	των	σωματιδίων	του	αέρα.	Κατάφερε	επιπλέον	να	δείξει	ότι	αν	

η	θερμότητα	αυξάνει	την	ταχύτητα	των	σωματιδίων,	τότε	η	πίεση	παρουσιάζει	μια	μορφή	

διακύμανσης	που	 είναι	σύμφωνη	με	 τη	θεωρία	 του	Amontons	ότι	 η	πίεση	 ενός	ρευστού	

αλλάζει	με	τη	θερμοκρασία	(Brush,	1963).	

Για	τον	υπόλοιπο	17ο	αιώνα,	αλλά	και	για	τον	18ο,	το	ενδιαφέρον	των	χημικών	γύρω	από	τα	

αέρια	 περιστράφηκε	 γύρω	 από	 την	 εξήγηση	 των	 μηχανισμών	 της	 εκτόνωσης	 και	 της	

συμπίεσης	 των	 ελαστικών	 ρευστών,	 βάζοντας	 στο	 επίκεντρο	 των	 πειραμάτων	 τους	 τα	

αέρια.	 Η	 αέρια	 κατάσταση	 και	 ο	 αέρας	 ειδικότερα	 απασχολούσαν	 τους	 φυσικούς	

φιλοσόφους	 από	 την	 αρχαιότητα,	 αλλά	 από	 το	 1662	 απέκτησαν	 ιδιαίτερα	 προνομιακή	

θέση	 στα	 πειράματα,	 καθώς	 ο	 νόμος	 του	 Boyle	 απέδειξε	 ότι	 τα	 αέρια	 μπορούν	 να	

υπόκεινται	σε	συμπίεση	και	εκτόνωση,	σε	αντίθεση	με	τα	υγρά	και	τα	στερεά.		

Περισσότερο	 από	 έναν	 αιώνα	 μετά	 από	 την	 ανακάλυψη	 του	 νόμου	 του	 Boyle,	 ο	 Bryan	

Higgins	 (1741-1818)	 πρότεινε	 μια	 εξήγηση	 για	 την	 ιδιότητα	 της	 ελαστικότητας	 και	 το	

μηχανισμό	 της	 εκτόνωσης	 των	 αερίων,	 η	 οποία	 εξηγούσε	 επιπλέον	 τη	 θερμική	 διαστολή	
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των	 στερεών	 και	 των	 υγρών.	 Η	 υπόθεσή	 του	 ήταν	 ότι	 τα	 δομικά	 σωματίδια	 των	 αερίων	

περιβάλλονταν	 από	 ατμόσφαιρες	 φωτιάς	 που	 τους	 έδιναν	 την	 ιδιαιτερότητα	 να	

απωθούνται	 έντονα	 μεταξύ	 τους,	 ενώ	 κατά	 τ’	 άλλα	 τους	 επέτρεπαν	 την	 έλξη	 με	 τα	

υπόλοιπα	υλικά.	Αυτή	η	απλή	θεωρία	επιδοκιμάστηκε	επειδή	πρωτίστως	ήταν	συμβατή	με	

την	 πρόταση	 του	 Newton	 για	 αμοιβαία	 απωθούμενα	 σωματίδια	 και	 ειδικά	 επειδή	 ο	

τελευταίος	 δεν	 είχε	 προσφέρει	 μια	 εξήγηση	 για	 την	 ιδιότητα	 αυτή	 των	 σωματιδίων	 των	

ελαστικών	ρευστών	(Cardwell,	1971).	

Η	πρόταση	του	Higgins	ήταν	συμβατή	με	το	φαινόμενο	της	θέρμανσης	(ή	της	ψύξης)	ενός	

αερίου	 όταν	 αυτό	 συμπιέζεται	 ή	 εκτονώνεται	 απότομα,	 δηλαδή	 για	 τα	 φαινόμενο	 που	

πλέον	ονομάζεται	αδιαβατική	θέρμανση/συμπίεση	(ή	ψύξη/εκτόνωση)	αντίστοιχα.	Ο	ίδιος	

ο	 Higgins	 αναφέρθηκε	 σε	 αυτά,	 καθώς	 και	 ο	 Johann	 Heinrich	 Lambert	 (1728-1777)	

επισήμανε	ότι	η	θερμοκρασία	ανεβαίνει	όταν	αέρας	εισέρχεται	σε	άδειο	δοχείο.	Η	εξήγησή	

του	στηριζόταν	στην	υπόθεση	ότι	ακόμα	και	ο	«κενός»	χώρος	περιείχε	την	ύλη	θερμότητας,	

η	 οποία	 αυξανόταν	 με	 την	 εισαγωγή	 αέρα	 που	 μετέφερε	 περισσότερη	 θερμότητα.	

Επιπλέον	 πρότεινε	 πως	 η	 ξαφνική	 μείωση	 του	 όγκου	 ενός	 «κενού»	 χώρου	 θα	 επέφερε	

απότομη	 αύξηση	 της	 θερμοκρασίας.	 Αυτή	 η	 διαπίστωση	 επηρέασε	 στη	 συνέχεια	 τις	

σχετικές	εργασίες	των	Joseph	Louis	Gay-Lussac	(1778-1850)	και	Joule	(Cardwell,	1971).	

Πιο	 διορατική	 είναι	 η	 εξήγηση	 που	 έδωσε	 ο	 Erasmus	 Darwin	 (1731-1802),	 ο	 οποίος	

υποψιαζόταν	 ότι	 η	 μηχανική	 εκτόνωση	 των	 ελαστικών	 ρευστών	 οφείλεται	 στην	 έλξη	 ή	

απορρόφηση	 θερμότητας	 από	 τα	 σώματα	 που	 τα	 περιέβαλαν.	 Αντίστοιχα,	 εξηγούσε	 την	

μηχανική	 συμπύκνωση	ως	αποτέλεσμα	 της	αποβολής	 θερμότητας	από	 τα	αέρια	 σαν	 ένα	

είδος	 αποστράγγισης	 και	 της	 διάχυσης	 αυτής	 στα	 περιβάλλοντα	 σώματα.	Με	 αυτόν	 τον	

τρόπο	δίνει	μια	γλαφυρή	περιγραφή	για	την	απότομη	θέρμανση	και	ψύξη	(αδιαβατική,	με	

τη	σύγχρονη	ορολογία)	των	αερίων	και	τη	συσχετίζει	ικανοποιητικά	με	την	υλιστική	θεωρία	

για	 τη	 θερμότητα.	 Παρότι	 οι	 επισημάνσεις	 τους	 δεν	 ήταν	 ιδιαίτερα	 πρωτότυπες	 αν	

συγκριθούν	 με	 αυτές	 των	 Antoine	 Lavoisier	 (1743-1794)	 και	 του	 Pierre-Simon	 Laplace	

(1749-1827),	 σημαντικό	 ήταν	 το	 γεγονός	 ότι	 ο	 Darwin	 εφάρμοσε	 τις	 ιδέες	 του	 στην	

τεχνολογία	και	ειδικά	σε	σχέση	με	τη	μηχανή	του	Watt.	Αυτό	που	ήταν	άμεσα	σημαντικό	

για	 την	 οικονομία	 στη	 λειτουργία	 της	 μηχανής	 ήταν	 ότι	 η	 εκτόνωση	 του	 ατμού	 (working	

substance)	 σχετίστηκε	 όχι	 μόνο	 με	 τη	 μείωση	 της	 πίεσης,	 αλλά	 και	 με	 τη	 μείωση	 της	

θερμοκρασίας.	
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Ο	 Gay-Lussac	 επιβεβαίωσε	 τη	 θεωρία	 του	 Dalton	 για	 την	 εκτόνωση	 των	 αερίων,	

εργαζόμενος	όμως	πιο	συστηματικά.	Πειραματιζόμενος	με	μονοατομικά	αέρια,	αλλά	και	με	

μείγματα	αερίων,	βρήκε	πως	στην	 ίδια	θερμοκρασία	όλα	 τα	αέρια	εκτονώνονταν	εξίσου,	

ανεξάρτητα	από	 την	πυκνότητα	και	 τη	διαλυτότητά	 τους.	Όπως	και	ο	 ίδιος	σημείωσε,	 το	

μόνο	 που	 απέμενε	 ήταν	 η	 διατύπωση	 του	 νόμου	 για	 την	 εκτόνωση	 των	 αερίων	 σε	

συνάρτηση	 με	 τη	 θερμοκρασία.	 Υπολόγισε	 ότι	 ο	 όγκος	 ενός	 αερίου	 αυξάνεται	 κατά	 μία	

σταθερά	𝛼 = 1 267	για	 κάθε	 1οC	 που	 αυξάνεται	 η	 θερμοκρασία	 του.	 Συνδυάζοντας	 τις	

ανακαλύψεις	του	με	αυτές	του	Boyle	κατέληξε	στην	ακόλουθη	συνάρτηση	για	την	πίεση	𝑝,	

τον	όγκο	𝑉	και	τη	θερμοκρασία	𝑇	ενός	αερίου	με	αρχική	πίεση	𝑝!	και	αρχικό	όγκο	𝑉!:	

𝑝𝑉 = 𝑝!𝑉! 1+ 𝑎𝑇 	

O	Gay-Lussac	πραγματοποίησε	μελέτες	και	για	τον	τρίτο	νόμο	των	αερίων,	που	αφορά	στη	

σχέση	της	πίεσης	με	τη	θερμοκρασία	ενός	αερίου	υπό	σταθερό	όγκο.	Λόγω	των	μελετών	

αυτών,	 συχνά	 να	 του	 αποδίδεται	 και	 αυτός	 ο	 νόμος,	 ο	 οποίος	 όμως,	 όπως	 ήδη	

επισημάνθηκε,	 είναι	 κυρίως	 μετεξέλιξη	 των	 εργασιών	 του	 Amontons	 που	 έγιναν	 σχεδόν	

έναν	αιώνα	νωρίτερα.	Πρέπει	εδώ	να	σημειωθεί	ότι	σε	πολλά	εγχειρίδια	ο	νόμος	αυτός	για	

τη	 συμπεριφορά	 των	 αερίων	 σε	 συνθήκες	 σταθερού	 όγκου	 αποδίδεται	 στον	 Jacques	

Alexandre	 César	 Charles	 (1746-1823),	 ενώ	 στην	 πραγματικότητα	 ο	 τελευταίος	 είχε	

ασχοληθεί	κυρίως	με	τις	συνθήκες	σταθερής	πίεσης,	όπως	φαίνεται	από	ένα	αδημοσίευτο	

έργο	 του	 από	 το	 έτος	 1787,	 το	 οποίο	 ο	 Gay-Lussac	 χρησιμοποιεί	 ως	 αναφορά.	 Πέρασαν	

λοιπόν	σχεδόν	150	χρόνια	από	την	εποχή	του	Boyle	μέχρι	να	διατυπωθούν	όλοι	οι	γνωστοί	

σήμερα	νόμοι	των	αερίων.	

Οι	Pierre	Louis	Dulong	(1785-1838)	και	Alexis	Thérèsis	Petit	(1791-1820)	επέκτειναν	το	νόμο	

του	 Gay-Lussac	 με	 την	 κατακλείδα	 της	 εργασίας	 τους,	 διατυπώνοντας	 την	 υπόθεση	 ότι	

«είναι	εξαιρετικά	πιθανό	η	εκτόνωση	ή	η	αύξηση	της	πίεσης	των	αερίων	να	είναι	σταθερά	

ανάλογη	με	τη	θερμοκρασία».	Το	1815	ο	André-Marie	Ampère	(1775-1836)	αποπειράθηκε	

να	εκπονήσει	μια	σχέση	που	να	συσχετίζει	την	πίεση	𝑝,	 τον	όγκο	𝑉	και	τη	θερμοκρασία	𝛵	

ενός	αερίου	(Ampère,	1815).	Με	σύγχρονους	συμβολισμούς,	κατέληξε	στη	σχέση	:	

𝑝𝑉 = 𝑓(𝛵).	

Με	 τη	 συνεισφορά	 των	 νόμων	 των	 Boyle	 και	 Gay-Lussac,	 η	 παραπάνω	 σχέση	

διαμορφώθηκε	ως	εξής:	

𝑝𝑉 = 𝑘 1+ 𝒶𝛵 .	
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Η	τελική	διατύπωση	της	καταστατικής	εξίσωσης	των	αερίων	χρειάστηκε	λίγα	χρόνια	ακόμα	

μέχρι	να	πάρει	την	τελική	της	μορφή,	με	τη	συμβολή	του	Amadeo	Carlo	Avogardro	(1776-

1856),	ο	οποίος	το	1811	εισήγαγε	την	έννοια	του	mole	στην	εξίσωση	με	το	συμβολισμό	𝑛,	

αντικαθιστώντας	 κάποιες	 από	 τις	 σταθερές	 που	 χρησιμοποίησαν	 οι	 προηγούμενοι	

επιστήμονες	 (Avogadro,	 1811).	 Στη	 σύγχρονη	 εκδοχή	 της,	 η	 καταστατική	 εξίσωση	 των	

ιδανικών	αερίων8	έχει	τη	μορφή:	

𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇	

 Στατιστική	θερμοδυναμική	2.1.4.2

Ξεκινώντας	από	τις	ποσοτικοποιήσεις	και	τις	μαθηματικές	εκφράσεις	που	προέκυψαν	από	

τη	μελέτη	των	θερμικών	μηχανών	σε	συνδυασμό	με	αυτές	των	αερίων,	οι	επιστήμονες	του	

19ου	αιώνα	έδωσαν	μαθηματικές	αναπαραστάσεις	για	να	περιγράψουν	αρχικά	τη	«φυσική	

της	θερμότητας»	και	τελικά	τη	νέα	θεωρία	της	θερμοδυναμικής,	η	οποία	συμπεριελάμβανε	

πλέον	εκτενείς	θεωρήσεις	για	την	ενέργεια	και	τη	διατήρησή	της.	

Ο	 Jan	 Baptiste	 Joseph	 Fourier	 (1768-1830)	 ασχολήθηκε	 με	 τη	 μαθηματική	 θεωρία	 της	

θερμότητας.	 Ο	 Fourier	 περισσότερο	 απέφυγε	 κάθε	 ερώτημα	 σχετικό	 με	 τη	 φύση	 της	

θερμότητας,	παρά	απέρριψε	τη	θεωρία	του	αβαρούς	ρευστού	που	θεωρείτο	υπεύθυνο	για	

την	απωστική	δύναμη	η	οποία	διαχώριζε	 τα	σωμάτια	 της	συνήθους	ύλης.	Κατόρθωσε	να	

εντάξει	τη	μελέτη	της	θερμότητας	στην	παράδοση	της	μηχανιστικής	αντίληψης,	βασίζοντας	

τη	μελέτη	αυτή	σε	διαφορικές	εξισώσεις	που	περιέγραφαν	τη	διάδοση	της	θερμότητας	–

εξισώσεις	που	ήταν	ανεξάρτητες	από	κάθε	φυσική	υπόθεση.	

Ο	 Fourier	 θεωρούσε	 την	 αναλυτική	 θεωρία	 της	 θερμότητας	 ως	 επέκταση	 του	

εννοιολογικού	 πεδίου	 της	 μηχανικής.	 Το	 εύρος	 των	 μηχανικών	 θεωριών	 στην	 εποχή	 του	

Fourier	δεν	περιελάμβανε	ακόμα	τα	αποτελέσματα	της	θερμότητας,	που	συνιστούσαν	ένα	

ειδικό	 σύνολο	 φαινομένων.	 Κατά	 τη	 γνώμη	 του,	 οι	 αναλυτικές	 εξισώσεις	 που	 έβρισκαν	

εφαρμογή	 στη	 μελέτη	 των	 μηχανικών	 ιδιοτήτων	 των	 σωμάτων	 μπορούσαν	 να	

εφαρμοστούν	και	σε	μια	ευρύτερη	περιοχή	φαινομένων	(Fourier,	1822).	Η	σαφήνεια	και	η	

καθολικότητα	της	μαθηματικής	γλώσσας	επέτρεπε	σε	όλα	τα	φαινόμενα	να	υπαχθούν	σε	

																																																								
8	Σε	έναν	από	τους	πρώτους	μακροσκοπικούς	ορισμούς	για	τα	 ιδανικά	αέρια,	ο	 John	Herapath	 (1790-1868)	
αναφέρει	ότι	όλα	τα	γνωστά	αέρια	θα	συμπυκνωθούν	πολύ	πριν	μηδενιστεί	η	θερμοκρασία	τους,	σε	αντίθεση	
με	 ένα	 ιδανικό	 αέριο	 το	 οποίο	 θα	 συμπυκνωθεί	 μόνο	 όταν	 «δε	 θα	 έχει	 θερμοκρασία»,	 δηλαδή	 όταν	 η	
θερμοκρασία	του	θα	είναι	το	απόλυτο	μηδέν	(Brush,	1963).	
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μαθηματικούς	 νόμους,	 φανερώνοντας	 έτσι	 την	 ενότητα	 και	 την	 αρμονία	 των	 φυσικών	

νόμων.	

O	Fourier	ανακάλυψε	την	«εξίσωση	συνέχειας»,	η	οποία	ήταν	μια	διαφορική	εξίσωση	που	

συνέδεε	 τη	 ροή	 της	 θερμότητας	 με	 τη	 θερμοβαθμίδα,	 υποθέτοντας	 ότι	 η	 θερμότητα	

συνδέεται	με	τη	θερμοκρασιακή	διαφορά	και	διατηρείται	κατά	τη	διάδοσή	της,	χωρίς	όμως	

να	 στηρίζεται	 σε	 κάποιο	 φυσικό	 μοντέλο.	 Το	 έργο	 του	 Fourier	 υπογράμμισε	 τη	

σπουδαιότητα	ενός	μαθηματικού	φορμαλισμού	που	θα	ήταν	ανεξάρτητος	από	μια	θεωρία	

για	 τη	 σύσταση	 της	 ύλη,	 δίνοντας	 έτσι	 έμφαση	 στη	 συνοχή	 μεταξύ	 φυσικής	 και	

μαθηματικής	 αναπαράστασης.	 Όπως	 αναφέρει	 ο	 Harman	 (Harman,	 1994),	 παρότι	 η	

φυσικοί	 του	 19ου	 αιώνα	 δεν	 απέφυγαν	 τα	 φυσικά	 μοντέλα,	 ωστόσο	 διαχώριζαν	 την	

κατασκευή	μοντέλων	από	την	περιγραφή	της	φυσικής	πραγματικότητας.	

Τη	 μαθηματική	 διατύπωση	 της	 διατήρησης	 της	 ενέργειας	 επιχείρησε	 ο	 Hermann	 von	

Helmholtz	 (1821-1894).	 O	 Helmholtz	 υπήγαγε	 την	 αλληλομετατροπή	 των	 φυσικών	

δυνάμεων	στο	πλαίσιο	της	διατήρησης	της	ενέργειας,	δίνοντας	έτσι	μια	μαθηματικά	σαφή	

περιγραφή	 των	 μεγεθών	 που	 διατηρούνται.	 Στη	 θεωρία	 του	 Helmholtz,	 η	 θερμότητα	

ερμηνεύεται	βάσει	της	κινούμενης	ύλης·	τα	θερμικά	και	μηχανικά	φαινόμενα	συνδέονται	

ρητά,	σχηματίζοντας	μέρος	ενός	δικτύου	διαδικασιών	μετατροπής	που	υπακούν	στην	αρχή	

διατήρησης	 της	ενέργειας	και	υπόκεινται	στη	μηχανοκρατική	θεωρία	της	φύσης.	Το	έργο	

του	για	τη	διατήρηση	της	ενέργειας	ήταν	σημαντικό,	όχι	μόνο	επειδή	παρείχε	μαθηματική	

διατύπωση	της	ενεργειακής	αρχής,	αλλά	κι	επειδή	υπογράμμισε	τον	ενοποιητικό	ρόλο	της	

έννοιας	 της	 ενέργειας	 σε	 σχέση	 με	 την	 οντολογία	 της	 κινούμενης	 ύλης	 και	 με	 το	

πρόγραμμα	της	μηχανοκρατικής	εξήγησης	(Harman,	1994).	

Όπως	έχει	ήδη	αναφερθεί	στην	Παράγραφο	2.1.3,	ο	Clausius	διατύπωσε	τα	αξιώματα	της	

θερμοδυναμικής	ανεξάρτητα	από	τις	υποθέσεις	για	τη	φύση	της	ύλης.	Όμως	αργότερα	στο	

επιστημονικό	 του	 έργο	 ασχολήθηκε	 αναλυτικά	 με	 μια	 θεωρία	 μοριακών	 κινήσεων,	

καθορίζοντας	έτσι	τη	σχέση	των	θερμοδυναμικών	εννοιών	με	τη	δομή	της	ύλης.	Όταν	στα	

μισά	του	19ου	αιώνα	άρχισε	να	παραμερίζεται	η	θερμιδική	θεωρία	της	θερμότητας,	και	μαζί	

με	 αυτήν	 τη	 θερμιδική	 θεωρία	 των	 αερίων,	 ο	 Clausius	 οδηγήθηκε	 σε	 παρόμοια	

συμπεράσματα	 με	 αυτά	 του	 Joule	 για	 την	 απόδοση	 της	 θερμότητας	 στην	 κίνηση	 των	

σωματιδίων	των	αερίων.	Εμπνευσμένος	από	ένα	άρθρο	του	August	Kronig	(1822-1879),	το	

οποίο	 εξέταζε	 την	 κίνηση	 των	 σωματιδίων	 των	 αερίων	 από	 στατιστική	 σκοπιά,	 εισήγαγε	
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ένα	 εκλεπτυσμένο	 μοριακό	 μοντέλο	 για	 να	 εξηγήσει	 την	 κίνηση	 και	 τις	 αλληλεπιδράσεις	

των	μορίων	των	αερίων.	

Συνέχεια	 σε	 αυτήν	 την	 μαθηματική	 ανάλυση	 έδωσε	 ο	 James	 Clerk	Maxwell	 (1831-1879),	

προχωρώντας	 στη	 στατιστική	 ανάλυση	 της	 κατανομής	 των	 ταχυτήτων	 των	 μορίων	 ενός	

αερίου.	 Με	 την	 ανάπτυξη	 της	 στατιστικής	 περιγραφής	 για	 τα	 μόρια	 των	 αερίων	

καταπιάστηκαν	 τόσο	 σύγχρονοι,	 όσο	 και	 μεταγενέστεροι	 του	 Maxwell,	 όπως	 ο	 Ludwig	

Boltzmann	(1844-1906)	και	ο	Johannes	Dideric	van	der	Waals	(1857-1923).	

Αυτή	 η	 κατεύθυνση	 που	 πήρε	 η	 θερμοδυναμική	 θεωρία	 μετά	 τα	 μισά	 του	 19ου	 αιώνα,	

βρήκε	 αντίθετο	 τον	 Planck.	 Ο	 τελευταίος,	 στο	 έργο	 του	 Treatise	 on	 Thermodynamics	

επεσήμανε	τις	δυσκολίες	που	εκ	των	πραγμάτων	αντιμετώπιζαν	οι	νεοσύστατες	στατιστικές	

θεωρίες	για	μόρια	των	αερίων	και	χαρακτήρισε	δυσανάλογες	τις	επιτυχίες	τους	σε	σχέση	

με	 τη	 φυσική	 και	 μαθηματική	 κατασκευή	 τους.	 Αντιπαρέβαλε	 τις	 ασάφειες	 αυτής	 της	

προσπάθειας	με	 τις	 επιτυχίες	 των	θεωρητικών	φυσικών	που	είχαν	υιοθετήσει	 την	έννοια	

της	ενέργειας	χωρίς	αναφορά	σε	στατιστική	θεωρία	μοριακών	κινήσεων	(Planck,	1903).	

Η	 σχέση	 ανάμεσα	 στους	 νόμους	 της	 θερμοδυναμικής	 με	 τη	 στατιστική	 θεωρία	 των	

μοριακών	κινήσεων	παρέμεινε	ζήτημα	διαμάχης	και	μετά	το	τέλος	του	19ου	αιώνα.	Ο	Josiah	

Willard	Gibbs	(1839-1903),	ο	οποίος	συνέβαλλε	ουσιαστικά	στην	ανάπτυξη	της	στατιστικής	

θερμοδυναμικής,	διατυπώνει	την	άποψη	ότι	υπάρχει	διαφορά	ανάμεσα,	από	τη	μια	μεριά,	

στη	 διαμόρφωση	 υποθέσεων	 σχετικά	 με	 τη	 μοριακή	 δράση	 και	 τη	 σύσταση	 των	 υλικών	

σωμάτων	και,	από	την	άλλη	μεριά,	στη	διατύπωση	των	νόμων	της	θερμοδυναμικής	(Gibbs,	

1902,	 p.	 viii).	 Η	 πρόταση	 του	 Gibbs	 ίσως	 συνιστά	 έναν	 έντιμο	 συμβιβασμό	 στην	

«αντιπαράθεση»	μεταξύ	των	δύο	προσεγγίσεων	της	θερμοδυναμικής	(Harman,	1994).	

2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ	
Η	 δεύτερη	 πτυχή	 της	 επιστημολογικής	 ανάλυσης	 της	 θερμοδυναμικής	 αφορά	 στα	

εγχειρίδια	 γνώσης	αναφοράς,	 τα	οποία	στην	πλειονότητά	 τους	 χρησιμοποιούνται	 και	 για	

διδακτικούς	 σκοπούς	 σε	 πανεπιστημιακό	 επίπεδο,	 εστιάζοντας	 ειδικά	 στον	 τρόπο	με	 τον	

οποίο	 εισάγουν	 τη	 διατήρηση	 της	 ενέργειας	 και	 τον	 ΠΘΝ.	 Είναι	 βέβαια	 αυτονόητο	 πως	

αυτή	η	σημαντική	ενότητα	εντάσσεται	στη	γενική	φιλοσοφία	του	κάθε	εγχειριδίου	ως	προς	

τη	 διδακτική	 του	 προσέγγιση	 και	 παράδοση.	 Επιπλέον	 καθορίζεται	 από	 τα	 αντικείμενα	

μελέτης	στην	κάθε	περίπτωση,	στις	μεθόδους	αναπαράστασής	τους	και	στην	έμφαση	που	
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δίνεται	 σε	 αυτά.	 Τέλος,	 ιδιαίτερης	 σημασίας	 για	 τη	 διατριβή	 αυτή	 είναι	 η	 χρήση	 των	

διάφορων	ενεργειακών	μοντέλων	και	η	σχέση	τους	με	τη	μαθηματική	έκφραση	του	ΠΘΝ.	

Είναι	πολλές	οι	επιστημονικές	περιοχές	που	καταπιάνονται	με	τον	ΠΘΝ	και	κατά	συνέπεια	

ο	 τελευταίος	 εμφανίζεται	 σε	 πληθώρα	 συγγραμμάτων	 με	 ποικίλους	 τρόπους.	 Άμεσα	

εισάγεται	 στα	 εγχειρίδια	 φυσικής,	 αλλά	 δεν	 απουσιάζει	 ποτέ	 και	 από	 βιβλία	 μηχανικής	

μηχανολογίας.	 Επιπλέον	 εμφανίζεται	 στα	 πανεπιστημιακά	 βιβλία	 της	 χημείας	 και	 της	

χημικής	μηχανικής,	αλλά	συχνά	και	στις	βιολογίας.	Πρόκειται	για	ένα	αντικείμενο	το	οποίο	

οι	 Christiansen	 &	 Rump	 (2008,	 p.	 547)	 χαρακτηρίζουν	 ως	 «οριακό»	 (boundary	 object),	

δηλαδή	«είναι	αρκετά	εύπλαστο	έτσι	ώστε	να	προσαρμόζεται	στις	επιμέρους	ανάγκες	και	

περιορισμούς	των	διάφορων	ειδικοτήτων	που	το	αφομοιώνουν,	αλλά	ταυτόχρονα	αρκετά	

στιβαρό	ώστε	να	διατηρεί	την	κοινή	του	ταυτότητα	σε	κάθε	περίπτωση».	Ως	αποτέλεσμα,	ο	

ΠΘΝ	 μπορεί	 να	 έχει	 χαλαρή	 δομή	 ώστε	 να	 διευκολύνει	 την	 επικοινωνία	 μεταξύ	 των	

ειδικοτήτων,	 αλλά	 είναι	 αυστηρά	 δομημένος	 μέσα	 στα	 όρια	 της	 κάθε	 επιστημονικής	

περιοχής	 (Christiansen	 &	 Rump,	 2008).	 Για	 τους	 σκοπούς	 της	 παρούσας	 διατριβής,	 η	

ανάλυση	των	εγχειριδίων	φυσικής	και	μηχανολογίας	κρίνεται	επαρκής	για	να	εξεταστεί	ο	

ΠΘΝ	και	τα	συναφή	αντικείμενα	τόσο	από	τη	σκοπιά	της	θεωρητικής,	όσο	και	της	τεχνικής	

θερμοδυναμικής.	

2.2.1 ΑΝΑΛΥΣΗ	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ	ΦΥΣΙΚΗΣ	ΚΑΙ	ΤΕΧΝΙΚΗΣ	ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ	
Στον	Πίνακα	2.3	παρουσιάζονται	μερικές	κατηγορίες	στις	οποίες	μπορούν	να	ενταχθούν	η	

γενικότερη	 φιλοσοφία	 των	 εγχειριδίων	 φυσικής	 και	 μηχανολογίας	 σε	 σχέση	 με	 τη	

θερμοδυναμική,	αλλά	και	 επιμέρους	στρατηγικές	επιλογές	που	γίνονται	στο	περιεχόμενό	

τους.	 Οι	 κατηγοριοποιήσεις	 αυτές	 έχουν	 προέλθει	 από	 τη	 μελέτη	 της	 σχετικής	

βιβλιογραφίας	 και	 κυρίως	 από	 τις	 εργασίες	 των	 Christiansen	 &	 Rump	 (2008)	 και	 των	

Tarsitani	 &	 Vicentini	 (1996),	 που	 καταπιάνονται	 συγκεκριμένα	 με	 τα	 συγγράμματα	

θερμοδυναμικής	και	την	εισαγωγή	του	ΠΘΝ.	

Η	 πρώτη	 κατηγορία,	 η	 οποία	 αναφέρεται	ως	 «διδακτική	 παράδοση»	αφορά	 τη	 διάκρισή	

της	θερμοδυναμικής	σε	«μακροσκοπική»	ή	εναλλακτικά	«κλασική»	και	«φαινομενολογική»	

από	 τη	 μικροσκοπική	 θερμοδυναμική	 ή	 εναλλακτικά	 «στατιστική».	 Αυτή	 η	

κατηγοριοποίηση	έχει	τις	ρίζες	της	στην	ιστορική	ανάπτυξη	του	πεδίου,	όπως	αναδείχθηκε	

στην	 ιστοριογραφική	 ανάλυση	 (Παράγραφος	 2.1.4.2)	 και	 καθορίζει	 το	 σύνολο	 του	

περιεχομένου	 ενός	 συγγράμματος	 γνώσεως	 αναφοράς.	 Αμφότερες	 οι	 παραδόσεις	
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εμφανίζονται	 στα	 συγγράμματα	 της	 φυσικής,	 ενώ	 στα	 συγγράμματα	 τεχνικής	

θερμοδυναμικής	 επικρατεί	 η	 μακροσκοπική	 παράδοση.	 Για	 παράδειγμα,	 ήδη	 από	 την	

πρώτη	έκδοση	του	διεπιστημονικού	συγγράμματος	Heat	and	Thermodynamics	(Zemansky,	

1937),	 που	 συνέχισε	 να	 επανεκδίδεται	 μέχρι	 και	 το	 1997	 (Zemansky	 &	 Dittman,	 1997),	

ξεκινάει	 το	 πρώτο	 κεφάλαιο	 επισημαίνοντας	 με	 ξεχωριστές	 παραγράφους	 τη	 διάκριση	

μεταξύ	 «μακροσκοπικής	 σκοπιάς»	 (macroscopic	 point	 of	 view)	 και	 «μικροσκοπικής	

σκοπιάς»	(microscopic	point	of	view)	(Zemansky,	1937,	pp.	1–3).	Αναλυτικά	οι	προσεγγίσεις	

αυτές	εξετάζονται	στην	Παράγραφο	2.2.1.1.	
Πίνακας	2.3:	Κατηγορίες	στις	οποίες	εντάσσονται	τα	εγχειρίδια	θερμοδυναμικής	από	το	πεδίο	της	φυσικής	(τονισμένα	

με	μπλε)	και	της	μηχανολογίας	(τονισμένα	με	πορτοκαλί).	

	 ΦΥΣΙΚΗ	 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ	

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ	
ΠΑΡΑΔΟΣΗ	 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ	 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ	 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ	 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ	

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ	
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ	

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ	
(ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ)	

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	
(ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ)	

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ	 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	
ΜΕΛΕΤΗΣ	

ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ	
ΜΑΖΑΣ	

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ	
ΟΓΚΟΥ	

ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ	
ΜΑΖΑΣ	

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ	
ΟΓΚΟΥ	

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ	
ΜΗΧΑΝΗΣ	 ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ	 ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ	 ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ	 ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ	

ΚΥΚΛΟΣ	CARNOT	 ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ	
ΑΝΑΦΟΡΑ	

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ	
ΑΝΑΦΟΡΑ	

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ	
ΑΝΑΦΟΡΑ	

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ	
ΑΝΑΦΟΡΑ	

Μια	 δεύτερη	 κατηγοριοποίηση	 των	 συγγραμμάτων	 επιστημονικής	 γνώσης	 αναφοράς	 της	

θερμοδυναμικής	 σχετίζεται	 με	 τη	 διδακτική	 προσέγγιση	 της	 θεωρίας.	 Πιο	 συγκεκριμένα,	

αυτή	 αφορά	 την	 αρχιτεκτονική	 που	 επιλέγουν	 οι	 συγγραφείς	 για	 να	 αναδείξουν	 τις	

συσχετίσεις	 μεταξύ	 των	 νόμων,	 των	 αξιωμάτων	 και	 των	 υποθέσεων	 με	 τις	 θεμελιώδεις	

έννοιες	του	πεδίου	(πχ.	θερμότητα)	(Tarsitani	&	Vicentini,	1996).	Η	διαφοροποίηση	έγκειται	

στην	 εισαγωγή	 των	 τεσσάρων	 «παραδοσιακών»	αξιωμάτων	 της	 θερμοδυναμικής,	 μεταξύ	

των	 οποίων	 βρίσκεται	 και	 ο	 ΠΘΝ.	 Όπως	 και	 στις	 διδακτικές	 παραδόσεις,	 αμφότερες	 οι	

διδακτικές	 προσεγγίσεις	 εμφανίζονται	 στα	 συγγράμματα	 φυσικής,	 ενώ	 η	 εφαρμοσμένη	

θερμοδυναμική	κυριαρχεί	στα	εγχειρίδια	μηχανολογίας.	Οι	δύο	παραδόσεις	σχολιάζονται	

περαιτέρω	στην	Παράγραφο	2.2.1.2.	
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Τόσο	 η	 επιλογή	 της	 διδακτικής	 παράδοσης	 όσο	 και	 αυτή	 της	 διδακτικής	 προσέγγισης	

αντανακλώνται	στη	μέθοδο	εισαγωγής	του	ΠΘΝ	στο	κάθε	εγχειρίδιο.	Καθώς	πρόκειται	για	

ένα	από	τα	θεμελιώδη	αξιώματα	της	θερμοδυναμικής	θεωρίας,	ο	επιλεγμένος	τρόπος	με	

τον	οποίο	ο	νόμος	αυτός	αναδύεται	δίνει	και	έναν	χαρακτηριστικό	τόνο	για	το	σύνολο	του	

περιεχομένου	του	συγγράμματος.	Για	το	σκοπό	αυτό	κρίνεται	χρήσιμο	να	παρουσιαστούν	

οι	 νοητικοί	 χάρτες	που	σκιαγραφούν	 την	 εισαγωγή	 του	ΠΘΝ	σε	συγκεκριμένα	 εγχειρίδια	

(Παράγραφος	 2.2.2.1),	 αλλά	 και	 από	 την	 προτεινόμενη	 μαθηματική	 του	 έκφραση	

(Παράγραφος	2.2.2.2)	και	τις	εφαρμογές	του	(Παράγραφος	2.2.2.3).	

Στο	 εσωτερικό	 των	 προαναφερθεισών	 διδακτικών	 προσεγγίσεων	 και	 παραδόσεων	

εμφανίζονται	 διαφορετικά	 σημεία	 εστίασης	 ως	 προς	 τα	 αντικείμενα	 μελέτης,	 τις	

αναπαραστάσεις	μηχανών	και	την	εισαγωγή	του	κύκλου	Carnot.	Συνολικά,	τα	συγγράμματα	

φυσικής	 έχουν	 ως	 αντικείμενα	 μελέτης	 συστήματα	 ορισμένης	 μάζας,	 δίνουν	 γενικές	

περιγραφές	 για	 τις	 θερμικές	 μηχανές	 και	 ταυτόχρονα	 εισάγουν	 με	 ειδική	 βαρύτητα	 τη	

θεωρητική	 μηχανή	 του	 Carnot.	 Από	 την	 άλλη	 μεριά,	 τα	 συγγράμματα	 μηχανολογίας	

καταπιάνονται	 με	 συστήματα	 ορισμένης	 μάζας	 και	 όγκου,	 δίνουν	 συγκεκριμένες	

αναπαραστάσεις	 θερμικών	 μηχανών	 και	 κάνουν	 περιορισμένη	 αναφορά	 στη	 θεωρητική	

μηχανή	 Carnot.	 Οι	 εκάστοτε	 επιλογές	 για	 τα	 αντικείμενα	 μελέτης	 αντικατοπτρίζονται	

κυρίως	 μέσα	 από	 τους	 ορισμούς	 του	 θερμοδυναμικού	 συστήματος,	 των	 ορίων	 και	 του	

περιβάλλοντός	του	(Παράγραφος	2.2.1.1.1),	καθώς	και	από	την	πραγμάτευση	των	εννοιών	

της	 θερμότητας,	 του	 έργου	 και	 της	 μεταβολής	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας	 (Παράγραφος	

2.2.1.1.2).	 Οι	 αναπαραστάσεις	 μηχανών	 και	 η	 έμφαση	 που	 δίνεται	 στη	 μηχανή	 Carnot	

περιγράφονται	 κυρίως	 μέσα	 από	 τα	 ενεργειακά	 μοντέλα	 των	 θερμικών	 μηχανών,	 που	

περιγράφονται	στην	Παράγραφο	2.2.2.4.	

 Διδακτική	παράδοση:	μακροσκοπική	και	μικροσκοπική	θερμοδυναμική	2.2.1.1

2.2.1.1.1 Θερμοδυναμικό	σύστημα,	όρια	και	περιβάλλον	
Σε	 σχέση	 με	 την	 ακολουθούμενη	 διδακτική	 παράδοση	 της	 μακροσκοπικής	 και	

μικροσκοπικής	 θερμοδυναμικής,	 χαρακτηριστική	 είναι	 η	 έννοια	 του	 θερμοδυναμικού	

συστήματος.	 Ενδεικτικά,	 στο	 εγχειρίδιο	 του	 Zemansky,	 το	 οποίο	 χρησιμοποιείται	 στο	

πέρασμα	 των	 δεκαετιών	 ως	 διεπιστημονικό,	 αλλά	 χρησιμοποιείται	 κυρίως	 στα	 τμήματα	

φυσικής,	 περιλαμβάνονται	 τόσο	 κεφάλαια	 κλασικής	 και	 όσο	 και	 στατιστικής	

θερμοδυναμικής,	 τα	 οποία	 γενικά	 διαχωρίζονται	 ξεκάθαρα.	 Όμως,	 στην	 περίπτωση	 του	
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ορισμού	του	θερμοδυναμικού	συστήματος,	ο	Zemansky	(1937,	p.	1)	αναφέρει	ότι	πρόκειται	

για	«μια	ορισμένη	περιοχή	στο	χώρο	ή	μια	πεπερασμένη	ποσότητα	μάζας»	και	εξηγεί	ότι	

κάτω	 από	 αυτό	 τον	 ενιαίο	 ορισμό	 θα	 προσεγγίσει	 το	 σύστημα	 μακροσκοπικά	 και	

μικροσκοπικά.	Παρόμοιες	προσεγγίσεις	για	την	έννοια	του	συστήματος	παρουσιάζονται	σε	

βιβλία	 τεχνικής	 θερμοδυναμικής	 (e.g.	 Çengel	 &	 Boles,	 2011,	 p.	 10),	 ενώ	 σε	 άλλα	 γίνεται	

αναφορά	στο	χώρο	που	καταλαμβάνει	το	σύστημα,	αλλά	όχι	στη	μάζα	(e.g.	Baehr,	2007,	p.	

8).	

Τα	θερμοδυναμικά	συστήματα	χαρακτηρίζονται	ως	«ανοιχτά»	όταν	τα	όρια	επιτρέπουν	τη	

μεταφορά	υλικού	από	ή/και	προς	το	σύστημα.	Αντίθετα,	ένα	σύστημα	είναι	«κλειστό»	όταν	

περιέχει	 μια	 συγκεκριμένη	 μάζα	 υλικού	 και	 καμιά	 ποσότητα	 (μάζας)	 δεν	 μπορεί	 να	

προστεθεί	ή	να	αφαιρεθεί	από	αυτήν.	Στο	κλειστό	σύστημα	ο	όγκος	δεν	είναι	απαραίτητο	

να	παραμένει	σταθερός,	δηλαδή	επιτρέπεται	τα	όρια	του	συστήματος	να	κινούνται.	Ενώ	τα	

όρια	του	κλειστού	συστήματος	είναι	αδιαπέραστα	για	τις	υλικές	οντότητες,	δεν	ισχύει	και	

το	 ίδιο	για	την	ενέργεια,	η	οποία	εισέρχεται	και	εξέρχεται	από	σύστημα	ως	θερμότητα	ή	

έργο.	Στην	 ιδιαίτερη	περίπτωση	που	η	θερμότητα	δεν	μπορεί	να	διαπεράσει	 τα	όρια	του	

συστήματος,	 τότε	 αυτό	 ονομάζεται	 «μονωμένο»	 (Baehr,	 2007;	 Çengel	 &	 Boles,	 2011;	

Zemansky	&	Dittman,	1997).	

Σε	ορισμένα	σύγχρονα	συγγράμματα	φυσικής	(e.g.	Young,	1994,	p.	483),	για	τον	ορισμό	του	

θερμοδυναμικού	 συστήματος	 γίνεται	 αναφορά	 μόνο	 στη	 συγκεκριμένη	 μάζα,	 δηλαδή	

αξιοποιείται	το	μοντέλο	του	κλειστού	συστήματος	χωρίς	μεταβολή	του	όγκου.	Είναι	πιθανό	

αυτή	η	προσέγγιση	να	συνδέεται	με	το	γεγονός	ότι	στην	πλειονότητά	τους	τα	συγγράμματα	

φυσικής	 συνδυάζουν	 μακροσκοπικές	 και	 μικροσκοπικές	 θεωρίες	 και	 εφαρμογές	 υπό	 το	

γενικό	 τίτλο	θερμική	 φυσική	 (e.g.	 Blundell	 &	 Blundell,	 2017)	 και	 αξιοποιούν	 έναν	 ενιαίο	

λειτουργικό	ορισμό	για	το	θερμοδυναμικό	σύστημα.	Πράγματι	σε	τέτοια	εγχειρίδια,	αλλά	

και	σε	αυτά	που	φέρουν	την	ονομασία	στατιστική	φυσική	(e.g.	Kittel,	2004;	Mandl,	n.d.)	ο	

ορισμός	 του	 συστήματος	 επικεντρώνεται	 στο	 «μεγάλο	 αριθμό	 ατόμων	 ή	 μορίων»	 που	

περιλαμβάνονται	(Blundell	&	Blundell,	2017,	p.	2;	Mandl,	n.d.,	p.	1)	ή	πιο	αναλυτικά	(Kittel,	

2004,	p.	5):	

Τα	συστήματά	μας	θα	είναι	μακροσκοπικών	διαστάσεων	και	θα	αποτελούνται	από	πολλά	
σωματίδια	που	θα	αλληλεπιδρούν	μεταξύ	τους	με	έναν	αυθαίρετο	τρόπο.	

Με	 αντίστοιχο	 τρόπο	 διαφοροποιείται	 και	 ο	 ορισμός	 του	 ορίου	 ενός	 θερμοδυναμικού	

συστήματος.	 Σύμφωνα	 με	 την	 τεχνική	 θερμοδυναμική	 του	 Baehr	 (2007,	 p.	 8),	 υλικά	 και	
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χώροι	έξω	από	το	θερμοδυναμικό	σύστημα	συνιστούν	το	περιβάλλον	του,	ενώ	μέρη	αυτού	

μπορούν	 να	 θεωρηθούν	 σαν	 άλλα	 συστήματα.	 Ως	 όρια	 μεταξύ	 συστήματος	 και	

περιβάλλοντος	 θεωρούνται	 οι	 μεταξύ	 τους	 επιφάνειες,	 οι	 οποίες	 μπορούν	 να	 είναι	 είτε	

πραγματικές	 είτε	 υποθετικές,	 αλλά	 σε	 κάθε	 περίπτωση	 χαρακτηρίζονται	 ως	 αβαρείς	 και	

μηδενικού	όγκου.	Αντίθετα,	στη	Θερμική	Φυσική	 των	Blundell	&	Blundell	 (2017,	p.	 4),	 το	

θερμοδυναμικό	όριο	ορίζεται	ως	μια	επιφάνεια	του	συστήματος	που	τείνει	στο	άπειρο	και	

πάνω	στην	οποία	μπορούμε	να	αγνοήσουμε	εντελώς	τις	διακυμάνσεις	διάφορων	φυσικών	

μεγεθών	(πχ.	πίεση),	θεωρώντας	ότι	όλες	προσεγγίζουν	τις	μέσες	τιμές.	

2.2.1.1.2 Θερμότητα,	έργο	και	μεταβολή	της	εσωτερικής	ενέργειας	

Μια	 κεντρική	 έννοια	 της	 θερμοδυναμικής,	 που	 αναδεικνύεται	 ως	 κυρίαρχη	 και	 από	 την	

ιστορία	του	πεδίου	(βλ.	Παράγραφο	2.1.1),	είναι	αυτή	της	θερμότητας,	που	συμβολίζεται	

με	𝑄.	Στα	εγχειρίδια	φυσικής	και	μηχανολογίας,	ο	ορισμός	 της	θερμότητας	καταλαμβάνει	

συνήθως	κεντρική	θέση	και	εισάγεται	πολύ	νωρίς.	Σύμφωνα	με	τους	Doige	&	Day	(2012),	οι	

οποίοι	εξέτασαν	14	τέτοια	συγγράμματα,	η	θερμότητα	ορίζεται	ως	«μεταφορά	ενέργειας»	

(energy	transfer)	ή	ως	«ενέργεια	καθ’	οδόν»	(energy	in	transit).	

Παρότι	 αυτοί	 οι	 ορισμοί	 έχουν	 ένα	 ενιαίο	 περίβλημα	 και	 αντικατοπτρίζουν	 μια	

μακροσκοπική	 προσέγγιση	 της	 θερμότητας,	 παρατηρούνται	 μερικές	 ουσιαστικές	

διαφοροποιήσεις	μεταξύ	των	συγγραμμάτων.	Σε	συγγράμματα	γενικού	περιεχομένου	(e.g.	

Jewett	&	Serway,	2008,	p.	554;	Young	&	Freedman,	2012,	p.	562;	Zemansky,	1937,	p.	48),	

αλλά	 και	 σε	 συγγράμματα	 τεχνικής	 θερμοδυναμικής	 (e.g.	 Baehr,	 2007,	 p.	 64;	 Çengel	 &	

Boles,	2011,	p.	51),	η	θερμότητα	ορίζεται	μακροσκοπικά	σε	συνάρτηση	με	τη	θερμοκρασία	

ως	(Young,	1994,	p.	486):	

...	η	ενέργεια	που	διαδίδεται	προς	ή	από	ένα	σύστημα	σαν	αποτέλεσμα	μιας	διαφοράς	
θερμοκρασίας	μεταξύ	του	συστήματος	και	τους	περιβάλλοντός	του.	

Σε	 ορισμένα	 εγχειρίδια	 (e.g.	 Landau	&	 Lifshitz,	 1976,	 p.	 45;	Moran,	 Shapiro,	 Boettner,	 &	

Bailey,	2014,	p.	56),	η	θερμότητα	ορίζεται	απευθείας	ή	επιπρόσθετα	μέσω	της	συσχέτισης	

της	με	το	έργο	ως	μέγεθος	μεταφοράς	ενέργειας	ή/και	μέσω	του	ΠΘΝ.	Για	παράδειγμα,	στο	

πανεπιστημιακό	σύγγραμμα	Fundamentals	 of	 Engineering	Thermodynamics	 (Moran	et	 al.,	

2014,	 p.	 56),	 η	 θερμότητα	 ορίζεται	 «δια	 της	 ατόπου	 απαγωγής»	 μέσω	 της	 ισόχωρης	

μεταβολής	(βλ.	Παράγραφο	2.2.2.3):	

Τα	 κλειστά	 συστήματα	 μπορούν	 να	 αλληλεπιδράσουν	 με	 το	 περιβάλλον	 τους	 με	 έναν	
τρόπο	που	δεν	μπορεί	να	κατηγοριοποιηθεί	ως	έργο.	Για	παράδειγμα,	όταν	ένα	αέριο	σε	
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δοχείο	αλληλεπιδρά	με	το	αναμμένο	μάτι	της	κουζίνας,	η	ενέργεια	του	αερίου	αυξάνεται	
παρότι	 δε	 γίνεται	 έργο.	 Η	 αλληλεπίδραση	 αυτού	 του	 τύπου	 ονομάζεται	 μεταφορά	
ενέργειας	μέσω	θερμότητας.	

Στο	εγχειρίδιο	Θερμική	Φυσική	(Blundell	&	Blundell,	2017,	p.	13)	η	θερμότητα	ορίζεται	ως	

«η	 θερμική	 ενέργεια	 καθ’	 οδόν».	 Όμως,	 όπως	 σχολιάζουν	 οι	 Doige	 &	 Day	 (2012),	 η	

εισαγωγή	του	όρου	«θερμική	ενέργεια»	χρησιμοποιείται	για	να	περιγράψει	μια	πτυχή	της	

εσωτερικής	 ενέργειας,	 που	σχετίζεται	 με	 την	 κίνηση	σε	μικροσκοπικό	 επίπεδο.	Πράγματι	

δεν	 είναι	 τυχαίο	 που	 ο	 εκδότης	 δίνει	 στην	 ίδια	 σελίδα	 έναν	 «αναλυτικότερο	 ορισμό»,	 ο	

οποίος	είναι	ο	εξής	(Blundell	&	Blundell,	2017,	p.	13):	

Θερμότητα	 είναι	 η	 καθ’	 οδόν	 ενέργεια	μεταξύ	μικροσκοπικών	βαθμών	 ελευθερίας	 (πχ.	
από	τα	μόρια	του	περιβάλλοντος	στα	άτομα	του	συστήματος).	

Ορισμοί	 παρόμοιοι	 με	 τον	 παραπάνω,	 που	 εισήγαγαν	 τη	 μικροσκοπική	 εξήγηση	 για	 να	

διευκρινίσουν	 την	 έννοια	 της	 θερμότητας,	 ήταν	 συνηθισμένοι	 σε	 συγγράμματα	

προηγούμενων	 δεκαετιών,	 όμως	 πλέον	 έχουν	 περιοριστεί	 αρκετά	 προς	 όφελος	 της	

μακροσκοπικής	προσέγγισης	(Doige	&	Day,	2012).	

Όπως	έχει	προαναφερθεί,	το	έργο	𝑊	είναι	ένα	ακόμη	μέγεθος	μεταφοράς	ενέργειας,	που	

μπορεί	 να	διαπεράσει	 τα	όρια	 του	θερμοδυναμικού	συστήματος,	όπως	και	η	θερμότητα.	

Στην	 πλειονότητα	 των	 συγγραμμάτων	 που	 εξετάστηκαν,	 ο	 ορισμός	 του	 έργου	 στη	

θερμοδυναμική	έχει	τις	ρίζες	του	στον	ορισμό	του	έργου	από	τη	μηχανική.	Η	αντιμετώπισή	

του	 όμως,	 μέσα	 στο	 πλαίσιο	 της	 μηχανικής,	 γίνεται	 τόσο	 μακροσκοπικά	 όσο	 και	

μικροσκοπικά.	Παρακάτω	δίνονται	παραδείγματα	από	αμφότερες	τις	προσεγγίσεις.	

Ως	 προς	 τον	 μακροσκοπικό	 ορισμό	 του	 έργου,	 στο	 σύγγραμμα	 τεχνικής	 θερμοδυναμικής	

του	Baehr	(2007,	pp.	39–40)	δίνεται	ένας	ορισμός	του	«μηχανικού	έργου»:	

Έργο	προκύπτει	από	την	επενέργεια	μιας	δυνάμεως	στα	κινούμενα	όρια	συστήματος·	το	
μέγεθος	του	έργου	είναι	ίσο	με	το	γινόμενο	της	δυνάμεως	επί	τη	μετατόπιση	του	σημείου	
εφαρμογής	της	δυνάμεως	στη	διεύθυνση	της	δυνάμεως.	

ο	οποίος	συμπληρώνεται	από	το	«έργο	κατά	τη	μεταβολή	του	όγκου»	(Baehr,	2007,	p.	43),	

που	είναι	πιο	άμεσα	δεμένος	με	τις	έννοιες	της	θερμοδυναμικής:	

Αν	κάθετα	προς	τα	όρια	του	συστήματος	που	βρίσκεται	σε	ηρεμία	ενεργήσουν	δυνάμεις,	
μπορούν	 να	 έχουν	 ως	 αποτέλεσμα	 τη	 μετατόπιση	 των	 ορίων	 του	 συστήματος	 και	
επομένως	τη	μεταβολή	του	όγκου.	

Ο	υπολογισμός	του	έργου	αυτού	γίνεται	μέσω	του	γινομένου	της	πίεσης	επί	τη	μεταβολή	

του	 όγκου.	 Η	 συλλογιστική	 του	 Baehr	 που	 καταλήγει	 στη	 σχέση	 αυτή	 εμφανίζεται	
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συστηματικά	στα	εγχειρίδια	φυσικής	και	μηχανολογίας	 (e.g.	Blundell	&	Blundell,	 2017,	p.	

111;	Landau	&	Lifshitz,	1976,	p.	44;	Moran	et	al.,	2014,	p.	48;	Zemansky,	1937,	p.	54).	

Παράδειγμα	 εμπλοκής	 μικροσκοπικών	 στοιχείων	 στον	 παραπάνω	 ορισμό	 δίνεται	 στο	

εγχειρίδιο	 πανεπιστημιακής	 φυσικής	 των	 Young	 &	 Freedman	 (2012,	 p.	 626),	 όπου	

αναφέρεται	ότι:	

Μπορούμε	 να	 καταλάβουμε	 το	 έργο	 που	 παράγεται	 από	 ένα	 αέριο	 κατά	 τη	 μεταβολή	
ενός	όγκου	αν	λάβουμε	υπόψη	τα	μόρια	που	αποτελούν	το	αέριο.	Όταν	ένα	τέτοιο	μόριο	
συγκρούεται	με	μια	σταθερή	επιφάνεια,	ασκεί	μια	στιγμιαία	δύναμη	στο	τοίχωμα,	αλλά	
δεν	παράγει	έργο	διότι	το	τοίχωμα	δεν	κινείται.	Αλλά	αν	η	επιφάνεια	κινείται,	όπως	ένα	
έμβολο	σε	έναν	κινητήρα	βενζίνης,	τα	μόρια	κάνουν	έργο	πάνω	στην	επιφάνεια	κατά	τη	
διάρκεια	της	σύγκρουσης.	

Σε	 ορισμένα	 συγγράμματα	 στατιστικής	 φυσικής	 (e.g.	 Amit	 &	 Verbin,	 1999,	 p.	 229),	 o	

παραπάνω	 ορισμός	 εκφράζεται	 μαθηματικά,	 ενσωματώνοντας	 τις	 πιθανοκρατικές	

εξισώσεις	 για	 την	 περιγραφή	 του	 έργου	 που	 παράγει	 ένα	 «κανονικό	 σύνολο»	 (canonical	

ensemble)	 μορίων,	 το	 οποίο	 ασκεί	 μια	 θερμοδυναμική	 «δύναμη»	 στην	 επιφάνεια	 που	

κινείται,	ως	μια	συνάρτηση	κατανομής.	

Τέλος,	υπάρχουν	ορισμένα	συγγράμματα	που	ορίζουν	το	έργο	μέσα	στο	πλαίσιο	του	ΠΘΝ,	

όπως	 αντίστοιχα	 αναφέρθηκε	 παραπάνω	 και	 για	 τη	 θερμότητα.	 Για	 παράδειγμα,	 σε	

σύγγραμμα	στατιστικής	φυσικής	ο	Mandl	(n.d.,	p.	11)	αναφέρει	ότι:	

Μπορούμε	 να	 ορίσουμε	 μια	 συνάρτηση	 καταστάσεως	 Ε,	 τέτοια	 ώστε	 το	 έργο	 που	
παράγεται	πάνω	σε	θερμικά	μονωμένο	σύστημα	σε	μια	μεταβολή	από	μια	κατάσταση	1	
σε	άλλη	κατάσταση	2	να	ισούται	με	τη	μεταβολή	της	Ε.	

Οι	Çengel	&	Boles	 (2011,	p.	61)	σε	σύγγραμμα	τεχνικής	θερμοδυναμικής	ορίζουν	το	έργο	

«δια	 της	ατόπου	απαγωγής»	με	αξιοποίηση	 της	αδιαβατικής	μεταβολής	 (βλ.	Παράγραφο	

2.2.2.3):	

Αν	η	ενέργεια	που	διαπερνά	τα	όρια	ενός	κλειστού	συστήματος	δεν	είναι	θερμότητα,	τότε	
πρέπει	να	είναι	έργο.	

Η	μεταβολή	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας	𝛥𝑈 ενός	συστήματος	ορίζεται	μακροσκοπικά	μέσω	

του	ΠΘΝ	στην	πλειονότητα	των	συγγραμμάτων	που	εξετάστηκαν	(e.g.	Baehr,	2007,	p.	61;	

Blundell	&	Blundell,	 2017,	p.	 111;	 Young	&	Freedman,	2012,	p.	 630;	 Zemansky,	 1937,	pp.	

46–47)	 είτε	 στη	 γενική	 μορφή	 του	 νόμου	 είτε	 στην	 εκδοχή	 του	 για	 θερμικά	 μονωμένο	

σύστημα,	όπως	προηγούμενα	αναφέρθηκε	και	για	τον	ορισμό	του	έργου.	Πρόκειται	για	ένα	

μέγεθος	 αποθήκευσης	 ενέργειας	 στο	 σύστημα,	 που	 μπορεί	 να	 μεταβληθεί	 από	 τη	
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μεταφορά	έργου	ή/και	θερμότητας	από	και	προς	αυτό.	Ο	Zemansky	αναφέρει	ότι	 (1937,	

pp.	46–47):	

Μια	μεταβολή	στην	 εσωτερική	 ενέργεια	μπορεί	 να	πραγματοποιηθεί	μόνο	 εξαιτίας	 της	
αλληλεπίδρασης	(του	συστήματος)	με	το	περιβάλλον,	κατά	την	οποία	κάποια	ενέργεια	θα	
μεταφερθεί	στο	σύστημα	ή	αντίστροφα.	Στη	θερμοδυναμική	υπάρχουν	μόνο	δύο	τρόποι	
με	τους	οποίους	το	σύστημα	μπορεί	να	αλληλεπιδράσει	με	το	περιβάλλον	του,	(1)	με	την	
εκτέλεση	έργου	και	(2)	με	τη	μεταφορά	θερμότητας.	

Από	 την	 άλλη	 μεριά,	 η	 εσωτερική	 ενέργεια	𝑈θεωρείται	 «μια	 ιδιότητα	 του	 συστήματος»	

(Baehr,	 2007,	 p.	 61)	 και	 ορίζεται	 αποκλειστικά	 μικροσκοπικά.	 Μια	 πρώτη	 γενική	

προσέγγιση	αναφέρει	ότι	(Blundell	&	Blundell,	2017,	p.	111;	Mandl,	n.d.,	p.	13):	

Ένα	σύστημα	έχει	εσωτερική	ενέργεια	𝑈,	που	είναι	 το	άθροισμα	όλων	των	εσωτερικών	
βαθμών	ελευθερίας	που	διαθέτει	το	σύστημα.	

Πιο	 συγκεκριμένα,	 οι	 περισσότεροι	 συγγραφείς	 την	 περιγράφουν	 ως	 το	 άθροισμα	 των	

αποθηκευμένων	ενεργειών	που	μπορεί	να	διαθέτει	ένα	σύστημα	σε	επίπεδο	μορίων	ή	και	

μικρότερων	σωματιδίων	(e.g.	Baehr,	2007,	p.	61;	Çengel	&	Boles,	2011,	p.	55;	Moran	et	al.,	

2014,	p.	56;	Young	&	Freedman,	2012,	p.	630).	Οι	Çengel	&	Boles	(2011,	p.	55)	σημειώνουν	

ότι:	

Η	 εσωτερική	 ενέργεια	 ορίστηκε	 ως	 το	 σύνολο	 όλων	 των	 μικροσκοπικών	 μορφών	
ενέργειας	ενός	συστήματος.	 Σχετίζεται	με	 τη	μοριακή	δομή	 και	 το	βαθμό	 της	μοριακής	
δραστηριότητας	 και	 μπορεί	 να	 γίνει	 αντιληπτή	 ως	 το	 άθροισμα	 των	 κινητικών	 και	
δυναμικών	ενεργειών	των	μορίων.	

Ο	Baehr	 (2007,	pp.	61–62)	στο	εγχειρίδιό	του	για	την	τεχνική	θερμοδυναμική	δέχεται	τον	

παραπάνω	ορισμό,	όμως	ταυτόχρονα	σχολιάζει	ότι:	

Η	ερμηνεία	αυτή	της	εσωτερικής	ενέργειας	με	βάση	τη	μοριακή	δομή	της	ύλης	ξεπερνά	
τα	πλαίσια	της	θερμοδυναμικής.	Η	θερμοδυναμική	επομένως	εξετάζει	τα	φαινόμενα	που	
μπορούν	να	γίνουν	αισθητά	μόνο	μακροσκοπικά.	Οι	διατυπώσεις	της	είναι	ανεξάρτητες	
από	 τις	 υποθέσεις	 που	 γίνονται	 για	 τη	 δομή	 της	 ύλης.	 Οι	 υποθέσεις	 αυτές	 είναι	 μεν	
χρήσιμες	για	την	κατανόηση	της	εσωτερικής	ενέργειας,	αλλά	ο	θερμοδυναμικός	ορισμός	
δίνεται	μόνο	από	την	εξίσωση	𝑈! − 𝑈! = 𝑊!" !"#!$.		

2.2.1.1.3 Μια	σύνοψη	για	τις	δύο	διδακτικές	παραδόσεις	στη	θερμοδυναμική	
Μετά	τη	διατύπωση	των	παραπάνω	σημαντικών	ορισμών,	που	σκιαγραφούν	τις	διαφορές	

μακροσκοπικής-μικροσκοπικής	 προσέγγισης,	 πρέπει	 να	 σημειωθεί	 ότι	 ο	 Zemansky	 (1937,	

pp.	3–4)	αφιερώνει	μια	παράγραφο	με	τον	τίτλο	«μακροσκοπικό	εναντίον	μικροσκοπικού»	
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(macroscopic	 vs.	 microscopic)	 για	 να	 συνοψίσει	 τις	 διαφορές,	 αλλά	 και	 τις	 συγκλίσεις,	

ανάμεσα	στις	δύο	οπτικές	γωνίες	της	θερμοδυναμικής.	Χαρακτηριστικά	αναφέρει	ότι:	

Παρότι	 μπορεί	 να	 φαίνεται	 πως	 οι	 δύο	 προσεγγίσεις	 είναι	 απέλπιδα	 διαφορετικές	 και	
ασυμβίβαστες,	 παρόλα	 αυτά	 υπάρχει	 μια	 σχέση	 μεταξύ	 τους·	 όταν	 και	 οι	 δύο	
προσεγγίσεις	 εφαρμόζονται	 στο	 ίδιο	 σύστημα,	 πρέπει	 τελικά	 να	 συμφωνούν...	 Εδώ	
βρίσκεται	 μια	 σημαντική	 διάκριση	 ανάμεσα	 στη	 μακροσκοπική	 και	 στη	 μικροσκοπική	
προσέγγιση.	Οι	λιγοστές	μετρήσιμες	μακροσκοπικές	ιδιότητες	είναι	τόσο	βέβαιες	όσο	και	
οι	 αισθήσεις	 μας.	 Θα	 παραμείνουν	 απαράλλαχτες	 όσο	 οι	 αισθήσεις	 μας	 παραμένουν	
ίδιες.	Η	μικροσκοπική	προσέγγιση	όμως,	πηγαίνει	πολύ	πιο	μακριά	από	τις	αισθήσεις	μας.	
Εικάζει	 την	ύπαρξη	μορίων,	 την	 κίνησή	 τους,	 τις	 κρούσεις	 του	κλπ.	 Συνεχώς	αλλάζει	 και	
δεν	 μπορούμε	 ποτέ	 να	 είμαστε	 βέβαιοι	 ότι	 οι	 υποθέσεις	 είναι	 αιτιολογημένες	 μέχρι	 να	
συγκρίνουμε	κάποιο	συμπέρασμα	που	στηρίζεται	πάνω	σε	αυτές	τις	υποθέσεις	με	κάποιο	
παρόμοιο	 συμπέρασμα	 που	 βασίζεται	 στη	 μακροσκοπική	 προσέγγιση.	 Η	 μακροσκοπική	
προσέγγιση	μπορεί,	συνεπώς,	να	ιδωθεί	ως	γενική,	ενώ	η	άλλη	(προσέγγιση)	είναι	ειδική.	
Η	 πρώτη	 παρέχει	 τις	 σχέσεις	 που	 ισχύουν	 για	 γενικές	 κατηγορίες	 συστημάτων,	 ενώ	 η	
δεύτερη	τις	λεπτομέρειες	που	αφορούν	μια	συγκεκριμένη	ουσία.		

 Διδακτική	προσέγγιση:	εφαρμοσμένη	και	αξιωματική	θερμοδυναμική	2.2.1.2

Όπως	αναφέρθηκε	 και	 εισαγωγικά,	 τα	 εγχειρίδια	 θερμοδυναμικής	 διακρίνονται	 από	 δύο	

κύριες	διδακτικές	προσεγγίσεις	που	αφορούν	στον	τρόπο	με	τον	οποίο	παρουσιάζεται	το	

περιεχόμενό	τους:	την	εφαρμοσμένη	και	την	αξιωματική	προσέγγιση	της	θερμοδυναμικής	

(Christiansen	 &	 Rump,	 2008;	 Tarsitani	 &	 Vicentini,	 1996).	 Σύμφωνα	 με	 τα	 βασικά	

χαρακτηριστικά	 τους,	 τα	 οποία	 περιγράφονται	 παρακάτω,	 η	 πρώτη	 προσέγγιση	 συνάδει	

περισσότερο	 με	 τη	 μακροσκοπική	 διδακτική	 παράδοση,	 ενώ	 η	 δεύτερη	 συνηθέστερα	

βρίσκει	εφαρμογή	στη	μικροσκοπική	διδακτική	παράδοση.	

Η	 πρώτη	 προσέγγιση	 θεωρείται	 πιο	 «κλασική»	 και	 εισάγει	 τους	 νόμους	 ως	 λειτουργικά	

στοιχεία	 που	 εξυπηρετούν	 τις	 εφαρμογές	 του	 πεδίου	 (Tarsitani	 &	 Vicentini,	 1996).	 Οι	

Christiansen	 &	 Rump	 (2008,	 p.	 551)	 χαρακτηρίζουν	 την	 προσέγγιση	 αυτή	 ως	

«βαβυλωνιακή»	 (Babylonian),	 δανειζόμενοι	 τον	 όρο	 από	 τον	 Feynman	 (1947,	 p.	 46)	 που	

περιέγραφε	 τα	 βαβυλωνιακά	 μαθηματικά	 ως	 στοχοπροσηλωμένα	 στην	 επίλυση	

συγκεκριμένων	 προβλημάτων.	 Τέτοια	 προβλήματα	 συμπεριλαμβάνονται	 στα	 τυπικά	

πανεπιστημιακά	εγχειρίδια	φυσικής	γενικού	περιεχομένου,	που	απευθύνονται	κυρίως	στο	

προπτυχιακό	 επίπεδο	 (e.g.	 Jewett	&	 Serway,	 2008;	 Young	&	 Freedman,	 2012;	 Zemansky,	

1937),	 και	 σε	 όλες	 τις	 βαθμίδες	 εκπαίδευσης	 στους	 τεχνικούς	 τομείς,	 με	 εξέχουσα	 τη	

μηχανική	μηχανολογία	(e.g.	Baehr,	2007;	Çengel	&	Boles,	2011;	Moran	et	al.,	2014).	
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Η	 δεύτερη	 προσέγγιση	 εμφανίζεται	 σε	 πιο	 σύγχρονα	 συγγράμματα	 και	 οι	 νόμοι	 της	

κλασικής	 θερμοδυναμικής	 εισάγονται	 ως	 τα	 αποκυήματα	 αφηρημένων	 υποθέσεων,	 των	

οποίων	 η	 εισαγωγή	 προηγείται	 (Tarsitani	 &	 Vicentini,	 1996).	 Αυτή	 η	 προσέγγιση	

χαρακτηρίζεται	ως	«ευκλείδεια»	(Euclidian)	(Christiansen	&	Rump,	2008,	p.	550;	Feynman,	

1947,	 p.	 46)	 και	 παρουσιάζει	 τη	 θερμοδυναμική	 ως	 ένα	 σύνολο	 διασυνδεδεμένων	

αξιωμάτων,	με	έμφαση	στην	επαγωγική	μέθοδο	και	με	περιορισμένες	εφαρμογές,	όπως	το	

σώμα	 της	 ευκλείδειας	 γεωμετρίας.	 Εγχειρίδια	 αυτής	 της	 αρχιτεκτονικής	 εμφανίζονται	

στους	κόλπους	της	πανεπιστημιακής	φυσικής,	αλλά	συνήθως	στο	πλαίσιο	μεταπτυχιακών	

σπουδών	(Callen,	1985;	e.g.	Καραθεοδωρής,	2010).	

2.2.2 ΠΡΩΤΟΣ	ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ	ΝΟΜΟΣ	ΚΑΙ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ	ΜΟΝΤΕΛΑ	ΣΤΑ	
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ	ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ	

 Νοητικοί	χάρτες	εγχειριδίων	για	τον	Πρώτο	Θερμοδυναμικό	Νόμο	2.2.2.1
Οι	 παραπάνω	 επισημάνσεις	 των	 Παραγράφων	 2.2.1.1	 και	 2.2.1.2	 για	 τα	 συγγράμματα	

θερμοδυναμικής,	 τα	 οποία,	 από	 τη	 μία	 μεριά	 επιλέγουν	 μεταξύ	 μακροσκοπικής-

μικροσκοπικής	 παράδοσης	 ή	 ακόμα	 και	 τη	 χρήση	 μιας	 υβριδικής	 σύνθεσης	 των	 δύο	

παραδόσεων	 και,	 από	 την	 άλλη	 μεριά,	 μεταξύ	 της	 εφαρμοσμένης	 ή	 αξιωματικής	

παρουσίασης	των	βασικών	νόμων,	επηρεάζουν	το	σύνολο	του	περιεχομένου	τους,	καθώς	

και	της	μορφής	με	την	οποία	παρουσιάζεται	στον	αναγνώστη.	Η	ανάλυση	των	εγχειριδίων	

θα	επικεντρωθεί	στον	ΠΘΝ,	που	αφορά	ιδιαίτερα	τη	διατριβή	αυτή.	

Στο	πλαίσιο	αυτό	κρίνεται	σκόπιμο	να	παρουσιαστούν	ενδεικτικά	οι	εννοιολογικοί	χάρτες	

(conceptual	 maps)	 πέντε	 εγχειριδίων	 με	 διαφορετική	 επιστημολογική	 αντίληψη	 για	 τη	

θερμοδυναμική,	όπως	αυτοί	παρουσιάζονται	από	τους	Tarsitani	&	Vicentini	(1996),	αλλά	με	

προσαρμογή	τέτοια	ώστε	να	διαγράφεται	συγκεκριμένα	η	προσέγγιση	τους	για	τον	ΠΘΝ.	Οι	

εννοιολογικοί	 χάρτες	 αποτελούν	 ένα	 μεταγνωστικό	 εργαλείο	 της	 διδακτικής	 για	 την	

ανάλυση	 εγχειριδίων,	που	 εξυπηρετεί	 τόσο	 τη	σκιαγράφηση	 της	δομής	 τους	όσο	 και	 την	

ανάδειξη	της	διδακτική	τους	προσέγγισης	(Novak	&	Gowin,	1984).	Στα	ακόλουθα	σχήματα	

παρουσιάζονται	 οι	 εννοιολογικοί	 χάρτες	 για	 τον	 ΠΘΝ	 από	 τα	 εγχειρίδια	 των	 Zemansky	

(1968)	(βλ.	Σχήμα	2.1),	Planck	(1903),	Maxwell	 (1888),	Waldram	(1985)	και	Stückelberg	de	

Breidenbach	&	Scheurer	(1974).	
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Σχήμα	2.1:	Φαινομενολογική-μακροσκοπική	προσέγγιση	του	ΠΘΝ	από	το	Zemansky	(1968).	
Προσαρμογή	από	Tarsitani	&	Vicentini	(1996,	p.	55)	

	
	

	
Σχήμα	2.2:	Φαινομενολογική-μακροσκοπική	προσέγγιση	του	ΠΘΝ	από	τον	Planck	(1903).	

Προσαρμογή	από	Tarsitani	&	Vicentini	(1996,	p.	64)	

	
	

	
Σχήμα	2.3:	Φαινομενολογική-μακροσκοπική	προσέγγιση	του	ΠΘΝ	από	το	Maxwell	(1888).	

Προσαρμογή	από	Tarsitani	&	Vicentini	(1996,	p.	63)	

Τα	παραπάνω	τρία	εγχειρίδια	 (Maxwell,	1888;	Planck,	1903;	Zemansky,	1968)	προτείνουν	

μια	 φαινομενολογική-μακροσκοπική	 προσέγγιση	 του	 ΠΘΝ,	 παρόλα	 αυτά	 εμφανίζουν	
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διαφορές.	Στην	περίπτωση	του	συγγράμματος	του	Zemansky	(Σχήμα	2.1),	ο	ΠΘΝ	εισάγεται	

σύμφωνα	 με	 το	 διαχωρισμό	 των	 θερμοδυναμικών	 συστημάτων	 σε	 αδιαβατικά	 και	 μη,	

θέτοντας	 έτσι	 στο	 προσκήνιο	 τις	 αδιαβατικές	 μεταβολές.	 Από	 την	 άλλη	 μεριά,	 ο	 Planck	

(Σχήμα	2.2)	βάζει	στο	επίκεντρο	την	έννοια	της	θερμότητας	για	να	οδηγήσει	τον	αναγνώστη	

στη	διατήρηση	της	ενέργειας.	Τέλος,	στον	Maxwell	(Σχήμα	2.3)	κυριαρχεί	η	μέτρηση	και	η	

αναπαράσταση	των	καταστατικών	μεγεθών	της	θερμοκρασίας,	 της	πίεσης	και	 του	όγκου,	

τα	οποία	(μέσω	μιας	μηχανής	Carnot)	οδηγούν	στον	ορισμό	των	ενεργειακών	μεγεθών	και	

στον	ΠΘΝ.	

	

	
	

Σχήμα	2.4:	Μικροσκοπική	προσέγγιση	του	ΠΘΝ	από	το	Waldram	(1985).	
Προσαρμογή	από	Tarsitani	&	Vicentini	(1996,	p.	60)	

	
	

	
Σχήμα	2.5:	Μεταφυσική	προσέγγιση	του	ΠΘΝ	από	τους	Stückelberg	de	Breidenbach	&	Scheurer	(1974).	

Προσαρμογή	από	Tarsitani	&	Vicentini	(1996,	p.	58)	

	



	 68	

Σύμφωνα	 με	 την	 προσέγγιση	 του	Waldram	 (Σχήμα	 2.4),	 η	 μακροσκοπική	 κατάσταση	 του	

θερμοδυναμικού	 συστήματος	 ορίζεται	 από	 την	 εσωτερική	 του	 ενέργεια,	 η	 οποία	

αντιμετωπίζεται	ως	ένα	μέγεθος	που	καθορίζεται	από	τα	μικροσκοπικά	χαρακτηριστικά	του	

συστήματος	και	ταυτόχρονα	υπακούει	στην	αρχή	διατήρησης	της	ενέργειας.	Πρόκειται	για	

ένα	 εγχειρίδιο	 στατιστικής	 και	 κβαντικής	 φυσικής,	 συνεπώς	 αυτή	 η	 εισαγωγή	 του	 ΠΘΝ	

θεωρείται	αυτοσυνεπής	για	τους	στόχους	του	βιβλίου.	

Το	 σύγγραμμα	 των	 Stückelberg	 de	 Breidenbach	 &	 Scheurer	 (Σχήμα	 2.5)	 επιχειρεί	 μια	

μεταφυσική	προσέγγιση	του	ΠΘΝ,	θέτωντας	ως	αρχή	την	«αλλαγή»	των	φυσικών	(και	μη)	

συστημάτων,	 εκ	 των	 οποίων	 κάποιο	 μπορεί	 να	 είναι	 θερμοδυναμικό	 σύστημα.	 Στη	

συνέχεια	 η	 προσέγγιση	 παίρνει	 χαρακτηριστικά	 στατιστικής	 θερμοδυναμικής,	 καθώς	

εμπλέκει	χρονοεξαρτημένες	καταστατικές	συναρτήσεις,	με	κυρίαρχη	αυτήν	την	εσωτερικής	

ενέργειας,	 η	 οποία	 υπακούει	 στην	 αρχή	 διατήρησης	 της	 ενέργειας	 (όπως	 και	 στον	

Waldram).	

 Μαθηματική	έκφραση	του	Πρώτου	Θερμοδυναμικού	Νόμου	2.2.2.2
Ο	 ΠΘΝ	 εκφράζεται	 μαθηματικά	 ως	 μια	 σχέση	 η	 οποία	 συνδέει	 τα	 μεγέθη	 μεταφοράς	

ενέργειας	(θερμότητα	και	έργο)	με	το	μέγεθος	αποθήκευσης	ενέργειας	στο	θερμοδυναμικό	

σύστημα	 (μεταβολή	 εσωτερικής	 ενέργειας).	 Ζητούμενο	 για	 το	 νόμο	 αυτό	 είναι	 (Baehr,	

2007,	p.	66):	

...	 να	 εκφράσει	 την	 ενέργεια	 που	 έχει	 προσδοθεί	 ή	 αφαιρεθεί	 από	 το	 σύστημα	 με	 τη	
μορφή	έργου	ή	θερμότητας	με	τη	μεταβολή	μιας	 ιδιότητας	του	συστήματος,	δηλαδή	με	
τη	μεταβολή	του	καταστατικού	μεγέθους	της	εσωτερικής	ενέργειας.	

Η	μαθηματική	έκφραση	του	πρώτου	θερμοδυναμικού	νόμου	παρουσιάζεται	στα	εγχειρίδια	

που	 εξετάστηκαν	 σε	 δύο	 διαφορετικές	 μορφές,	 όπως	 διαπιστώνεται	 και	 από	 την	

ιστοριογραφική	 ανάλυση	 (βλ.	 Παράγραφο	 2.1.3).	 Η	 πρώτη	 μορφή	 εμφανίζεται	 πολύ	

συστηματικά	 στα	 βιβλία	 της	 τεχνικής	 θερμοδυναμικής	 (e.g.	 Baehr,	 2007,	 p.	 63;	 Çengel	&	

Boles,	 2011,	 p.	 73)	 και	 σε	 αυτά	 της	 θερμικής	 και	 στατιστικής	 φυσικής	 (e.g.	 Blundell	 &	

Blundell,	2017,	p.	111;	Callen,	1985,	p.	19;	Landau	&	Lifshitz,	1976,	p.	45;	Mandl,	n.d.,	p.	13),	

ενώ	 δε	 φαίνεται	 να	 συνηθίζεται	 σε	 εγχειρίδια	 φυσικής	 γενικού	 περιεχομένου,	 που	

χρησιμοποιούνται	 κυρίως	 σε	 προπτυχιακό	 επίπεδο.	 Η	 πρώτη	 λοιπόν	 μορφή	 της	

μαθηματικής	σχέσης	του	ΠΘΝ	έχει	συνήθως	επίλυση	ως	προς	τη	μεταβολή	της	εσωτερικής	

ενέργειας	και	είναι:	

𝛥𝑈 = 𝑄 +𝑊.	
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Η	 δεύτερη	 μορφή	 συναντάται	 κατά	 κόρον	 σε	 εγχειρίδια	 γενικής	 φυσικής	 (e.g.	 Young	 &	

Freedman,	 2012,	 p.	 630;	 Zemansky,	 1937,	 p.	 50)	 και	 σπανιότερα	 σε	 βιβλία	 τεχνικής	

θερμοδυναμικής	(e.g.	Moran	et	al.,	2014,	p.	61)	συνήθως	επιλυμένη	ως	προς	τη	θερμότητα	

και	είναι:	

𝑄 = 𝛥𝑈 +𝑊.	

Είναι	προφανές	ότι	η	διατήρηση	της	ενέργειας	σε	ένα	κλειστό	θερμοδυναμικό	σύστημα	και	

στο	 περιβάλλον	 του	 εκφράζεται	 ποιοτικά	 με	 τον	 ίδιο	 τρόπο	 και	 στις	 δύο	 παραπάνω	

σχέσεις,	οι	οποίες	μπορούν	να	συνοψιστούν	ως	εξής:	

𝛥𝑈 = 𝑄 ±𝑊.	

Συμπεραίνουμε	 λοιπόν	 ότι,	 ενώ	 το	 πρόσημο	 της	 θερμότητας	 είναι	 ίδιο	 και	 στις	 δύο	

εκδοχές,	 υπάρχει	 διαφοροποίηση	 στο	 πρόσημο	 που	 λαμβάνει	 το	 έργο.	 Η	 θερμότητα	

θεωρείται	θετική	όταν	από	το	περιβάλλον	εισέρχεται	στο	σύστημα	και	αρνητική	όταν	από	

το	σύστημα	εξέρχεται	προς	το	περιβάλλον	 (Zemansky,	1937).	Το	έργο	ακολουθεί	την	 ίδια	

σύμβαση	 με	 αυτή	 της	 θερμότητας	 στην	 πρώτη	 σχέση	 που	 παρουσιάστηκε,	 όμως	 είναι	

αντίστροφη	 στην	 περίπτωση	 της	 δεύτερης	 σχέσης.	 Αναλυτικότερα,	 το	 έργο	 θεωρείται	

θετικό	 όταν	 πραγματοποιείται	 από	 το	 σύστημα	 και	 η	 ενέργεια	 μεταφέρεται	 στο	

περιβάλλον	 (work	 done	 by	 the	 system)	 και	 αρνητικό	 όταν	 πραγματοποιείται	 από	 το	

περιβάλλον	και	η	ενέργεια	μεταφέρεται	στο	σύστημα	(work	done	on	the	system)	(Moran	et	

al.,	 2014,	 p.	 45).	 Η	 εσωτερική	 ενέργεια	 λαμβάνει	 το	 πρόσημό	 της	 από	 το	 αλγεβρικό	

άθροισμα	της	θερμότητας	και	του	έργου.	

 Εφαρμογές	του	Πρώτου	Θερμοδυναμικού	Νόμου	2.2.2.3
Παρακάτω	επεξηγούνται	και	εκφράζονται	μαθηματικά	οι	σημαντικότερες	θερμοδυναμικές	

μεταβολές	 (αδιαβατική,	 ισόθερμη,	 ισοβαρής	και	 ισόχωρη).	Οι	ορισμοί	που	δίνονται	είναι	

παρεμφερείς	 και	 επί	 της	 ουσίας	 ίδιοι	 σε	 όλα	 τα	 εγχειρίδια	 που	 εξετάστηκαν,	 είτε	 αυτοί	

αναφέρονται	ρητά	είτε	εντάσσονται	ως	εφαρμογές	του	ΠΘΝ.	

Αδιαβατική	 μεταβολή:	 Η	 προσέγγιση	 που	 επιλέγουν	 τα	 εγχειρίδια	 για	 την	 αδιαβατική	

μεταβολή	 είναι	 πολύ	 ενδεικτική	 για	 την	 ενεργειακή	 αντιμετώπιση,	 διότι,	 όπως	

προαναφέρθηκε	 στην	 Παράγραφο	 2.2.1.1.2,	 μέσω	 του	 θερμικά	 μονωμένου	 συστήματος	

ορισμένοι	 συγγραφείς	 επιλέγουν	 να	 ορίσουν	 το	 έργο	 ή	 τη	 μεταβολή	 της	 εσωτερικής	

ενέργειας.	 Η	 αδιαβατική	 μεταβολή	 φαινομενολογικά	 συμβαδίζει	 με	 θερμοδυναμικό	

σύστημα	 τα	 όρια	 του	 οποίου	 είναι	 μη	 διαπερατά	 από	 τη	 θερμότητα	 ή	 η	 μεταβολή	 που	
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συμβαίνει	 σε	 αυτό	 είναι	 τόσο	 απότομη	 ώστε	 να	 θεωρείται	 αμελητέα	 η	 θερμότητα	 που	

εισέρχεται	 ή	 εξέρχεται	 από	 το	 σύστημα	 (Zemansky,	 1937).	 Κατά	 συνέπεια,	 το	 έργο	 που	

πραγματοποιείται	ισοδυναμεί	ποσοτικά	με	τη	μεταβολή	της	εσωτερικής	ενέργειας	(Baehr,	

2007):	

𝛥𝑈 = ±𝑊.	

Το	θετικό	πρόσημο	στο	έργο	ισχύει	για	την	κοινή	σύμβαση	προσήμων	μεταξύ	θερμότητας	

και	 έργου	(𝛥𝑈 =𝑊).	 Στην	 περίπτωση	αυτή,	 για	 την	 αδιαβατική	 συμπίεση/θέρμανση,	 το	

μηχανικό	 περιβάλλον	 (πχ.	 κινητό	 έμβολο)	 προσφέρει	 ενέργεια	 μέσω	 του	 έργου	 στο	

θερμοδυναμικό	 σύστημα	 (πχ.	 αέριο	 σε	 δοχείο),	 το	 οποίο	 αυξάνει	 την	 εσωτερική	 του	

ενέργεια.	 Αντίστοιχα,	 κατά	 την	 αδιαβατική	 εκτόνωση/ψύξη,	 το	 σύστημα	 προσφέρει	

ενέργεια	 στο	 μηχανικό	 περιβάλλον	 μέσω	 του	 έργου,	 μειώνοντας	 την	 εσωτερική	 του	

ενέργεια.	 Για	 την	 εναλλακτική	 σύμβαση	 του	 προσήμου	 του	 έργου	(𝛥𝑈 = −𝑊),	 το	 έργο	

είναι	 αρνητικό	 όταν	 υπάρχει	 προσφορά	 ενέργειας	 από	 το	 περιβάλλον	 στο	 σύστημα,	 το	

οποίο	 αυξάνει	 την	 εσωτερική	 του	 ενέργεια	 (αδιαβατική	 συμπίεση/θέρμανση)	 και	 θετικό	

όταν	πραγματοποιείται	από	το	σύστημα,	με	προσφορά	ενέργειας	προς	το	περιβάλλον	και	

μείωση	της	εσωτερικής	ενέργειας	(αδιαβατική	εκτόνωση/ψύξη).	

Ισόθερμη	μεταβολή:	Η	ισόθερμη	μεταβολή	ανήκει	στις	μη	αδιαβατικές,	συνεπώς	επιτρέπει	

τη	 μεταφορά	 θερμότητας	 από	 τα	 όρια	 του	 συστήματος.	 Προϋπόθεση	 για	 να	

πραγματοποιηθεί	 είναι	 να	 διατηρηθεί	 το	 σύστημα	 σε	 μόνιμη	 επαφή	 με	 το	 περιβάλλον,	

προκειμένου	να	μεταφέρεται	συνεχώς	θερμότητα	με	αργό	ρυθμό	έτσι	ώστε	η	θερμοκρασία	

του	συστήματος	να	είναι	πάντα	σταθερή	και	ίση	με	του	περιβάλλοντος	(Zemansky,	1937).	

Ως	συνέπεια,	το	θερμοδυναμικό	σύστημα	δε	μεταβάλλει	την	εσωτερική	του	ενέργεια	και	η	

θερμότητα	που	μεταφέρεται	ισούται	ποσοτικά	με	το	έργο	που	πραγματοποιείται:	

𝑄 = ±𝑊.	

Για	 την	 κοινή	 σύμβαση	 προσήμων	 θερμότητας-έργου	(𝑄 = −𝑊) ,	 κατά	 την	 ισόθερμη	

εκτόνωση	το	θερμικό	περιβάλλον	(πχ.	μεγάλη	δεξαμενή	με	νερό)	προσφέρει	ενέργεια	μέσω	

της	θερμότητας	στο	θερμοδυναμικό	σύστημα,	το	οποίο	προσφέρει	το	σύνολο	της	ενέργειας	

αυτής	 στο	 μηχανικό	 περιβάλλον	 μέσω	 του	 έργου.	 Στην	 ισόθερμη	 συμπίεση	 συμβαίνει	 η	

ποιοτικά	 «αντιστρεπτή»	 ενεργειακή	 διεργασία.	 Για	 την	 εναλλακτική	 σύμβαση	 για	 το	

πρόσημο	 του	 έργου	(𝑄 =𝑊),	 αυτό	 είναι	 θετικό	όταν	 το	σύστημα	προσφέρει	 θερμότητα	

στο	 περιβάλλον	 (ισόθερμη	 εκτόνωση)	 και	 αρνητικό	 όταν	 προσφέρεται	 θερμότητα	 στο	

σύστημα	(ισόθερμη	συμπίεση)	
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Ισόχωρη	 μεταβολή:	 Η	 ισόχωρη	 μεταβολή	 αφορά	 κλειστά	 μη	 αδιαβατικά	 συστήματα	

αμετάβλητου	 όγκου	 (Çengel	 &	 Boles,	 2011)	 και	 μέσω	 της	 ειδικής	 αυτής	 περίπτωσης	

ορισμένοι	συγγραφείς	ορίζουν	τη	θερμότητα	(βλ.	Παράγραφο	2.2.1.1.2).	Η	θερμότητα	που	

μεταφέρεται	προκαλεί	 ισόποση	μεταβολή	στην	εσωτερική	ενέργεια	 του	θερμοδυναμικού	

συστήματος	(Young	&	Freedman,	2012):	

𝛥𝑈 = 𝑄.	

Η	 έκφραση	 αυτή	 είναι	 κοινή	 και	 για	 τις	 δύο	 συμβάσεις	 προσήμων	 του	 έργου,	 καθώς	 το	

τελευταίο	 απουσιάζει	 και	 δεν	 επηρεάζει	 τα	 πρόσημα	 των	 άλλων	 δύο	 ενεργειακών	

μεγεθών.	Στην	περίπτωση	της	ισόχωρης	θέρμανσης,	το	θερμικό	περιβάλλον	(πχ.	ηλεκτρική	

αντίσταση)	 προσφέρει	 ενέργεια	 μέσω	 της	 θερμότητας	 στο	 θερμοδυναμικό	 σύστημα,	 η	

οποία	 αποθηκεύεται	 με	 αύξηση	 της	 εσωτερικής	 του	 ενέργειας.	 Στην	 ισόχωρη	 ψύξη,	 η	

εσωτερική	 ενέργεια	 του	 συστήματος	 μειώνεται	 και	 ενέργεια	 προσφέρεται	 στο	 θερμικό	

περιβάλλον	ως	θερμότητα.	

Ισοβαρής	μεταβολή:	Στην	ισοβαρή	μεταβολή	εμπλέκονται	όλα	τα	ενεργειακά	μεγέθη	του	

ΠΘΝ,	καθώς	αυτή	επιτρέπει	τόσο	τη	μεταφορά	θερμότητας	από	τα	όρια	του	συστήματος,	

όσο	 και	 την	 εκτέλεση	 έργου,	 ενώ	 σύστημα	 και	 περιβάλλον	 βρίσκονται	 υπό	 την	 ίδια	

σταθερή	πίεση:	

𝛥𝑈 = 𝑄 ±𝑊.	

Με	βάση	τη	σύμβαση	κοινού	προσήμου	για	τη	θερμότητα	και	το	έργο	(𝛥𝑈 = 𝑄 +𝑊),	τα	

δύο	αυτά	μεγέθη	παίρνουν	πάντα	αντίθετα	πρόσημα.	Στην	 ισοβαρή	εκτόνωση/θέρμανση	

το	 θερμικό	 περιβάλλον	 (πχ.	 λύχνος	 Bunsen)	 προσφέρει	 ενέργεια	 μέσω	 θερμότητας	 στο	

θερμοδυναμικό	 σύστημα,	 το	 οποίο	 αυξάνει	 την	 εσωτερική	 του	 ενέργεια	 και	 ταυτόχρονα	

προσφέρει	 έργο	 στο	 μηχανικό	 περιβάλλον.	 Στην	 ισοβαρή	 συμπίεση/ψύξη	 το	 μηχανικό	

περιβάλλον	 προσφέρει	 ενέργεια	 στο	 σύστημα	 μέσω	 έργου	 και	 ταυτόχρονα	 το	 σύστημα	

μειώνει	 την	 εσωτερική	 του	 ενέργεια,	 προσφέροντας	 θερμότητα	 στο	 θερμικό	 περιβάλλον	

(πχ.	 ατμοσφαιρικός	 αέρας).	 Με	 την	 εναλλακτική	 σύμβαση	 προσήμων	(Q = 𝛥𝑈 +𝑊),	 η	

θερμότητα	 και	 το	 έργο	 είναι	 ομόσημα	 όταν	 η	 εσωτερική	 ενέργεια	 του	 συστήματος	

αυξάνεται	 (ισοβαρής	 εκτόνωση/θέρμανση),	 ενώ	 είναι	 ετερόσημα	 όταν	 η	 εσωτερική	

ενέργεια	μειώνεται	(ισοβαρής	συμπίεση/ψύξη).	

Κυκλική	 μεταβολή:	 Η	 κυκλική	 μεταβολή	 συνιστά	 μια	 σύνθεση	 τουλάχιστον	 τριών	

μεταβολών,	οι	οποίες	μπορεί	να	είναι	οποιεσδήποτε	από	αυτές	που	προαναφέρθηκαν	και	

κάποιες	μπορούν	να	επαναλαμβάνονται.	Το	χαρακτηριστικό	της	κυκλικής	μεταβολής	είναι	
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ότι	κατά	την	ολοκλήρωσή	της	η	μεταβολή	της	εσωτερικής	ενέργειας	του	θερμοδυναμικού	

συστήματος	είναι	μηδενική,	συνεπώς	η	ενεργειακή	περιγραφή	του	κύκλου	μέσω	του	ΠΘΝ	

είναι:	

𝑄 ±𝑊 = 0.	

Ανεξάρτητα	 από	 τη	 σύμβαση	 του	 προσήμου	 για	 το	 έργο,	 στην	 κυκλική	 μεταβολή	 η	

συνολική	θερμότητα	που	μεταφέρεται	από	το	θερμικό	περιβάλλον	στο	σύστημα	ή/και	από	

το	 σύστημα	 προς	 το	 θερμικό	 περιβάλλον	 είναι	 ποσοτικά	 ίση	 με	 το	 συνολικό	 έργο	 που	

μεταφέρεται	 από	 το	 μηχανικό	 περιβάλλον	 στο	 σύστημα	 ή/και	 από	 το	 σύστημα	 προς	 το	

μηχανικό	περιβάλλον.	

Για	 τις	 τρεις	 μεμονωμένες	 μη	 αδιαβατικές	 μεταβολές	 που	 αναφέρθηκαν	 (ισόθερμη,	

ισόχωρη	και	ισοβαρή),	τα	όρια	του	θερμοδυναμικού	συστήματος	(πχ.	τοιχώματα	δοχείου)	

επιτρέπουν	 τη	 μεταφορά	 θερμότητας	 μεταξύ	 συστήματος	 και	 θερμικού	 περιβάλλοντος	

προς	 όλες	 τις	 «κατευθύνσεις».	 Συνεπώς,	 θεωρούμε	 ότι	 μια	 σημαντική	 ποσότητα	

θερμότητας	(𝑄!")	μπορεί	 να	 μεταφέρεται	 πχ.	 προς	 το	 σύστημα,	 αλλά	 ταυτόχρονα	 μια	

μικρότερη	ποσότητα	θερμότητας	(𝑄!"#)	μεταφέρεται	από	το	σύστημα	προς	το	περιβάλλον.	

Για	όλες	τις	παραπάνω	λοιπόν	αναφορές	στη	θερμότητα	 𝑄 	ισχύει	ότι:	

𝑄 = 𝑄!" − 𝑄!"#	.	

Η	παραπάνω	σχέση	αποτελεί	τη	σύνδεση	μεταξύ	Πρώτου	και	Δεύτερου	Θερμοδυναμικού	

Νόμου.	 Η	 περαιτέρω	 εμβάθυνση	 στον	 τελευταίο	 ξεφεύγει	 από	 τα	 όρια	 αυτής	 της	

διατριβής·	 παρόλα	 αυτά,	 η	 παραπάνω	 σχέση	 για	 τη	 θερμότητα	 είναι	 αναγκαία	 να	

συμπεριληφθεί	στην	επιστημολογική	ανάλυση,	καθώς	είναι	απαραίτητη	για	τη	μελέτη	των	

θερμικών	 μηχανών,	 ενεργειακά	 μοντέλα	 των	 οποίων	 προερχόμενα	 από	 τα	 εγχειρίδια	

αναλύονται	στην	ακόλουθη	παράγραφο.	

 Ενεργειακά	μοντέλα	θερμικών	μηχανών	2.2.2.4
Ο	 ΠΘΝ	 (και	 η	 σύνδεσή	 του	 με	 το	 Δεύτερο	 Θερμοδυναμικό	 Νόμο)	 μπορεί	 να	

αναπαρασταθεί	 με	 ενεργειακά	 μοντέλα	 για	 συγκεκριμένες	 τεχνολογικές	 εφαρμογές,	 τα	

οποία	 εμφανίζονται	 στα	 συγγράμματα	 τεχνικής	 θερμοδυναμικής	 από	 το	 τέλος	 του	 19ου	

αιώνα.	 Αυτά	 παραδοσιακά	 είναι	 συσχετισμένα	 με	 την	 αναπαράσταση	 της	 θερμικής	

μηχανής,	 η	 οποία	 μπορεί	 να	 είναι	 ρεαλιστική	 ή	 η	 θεωρητική	 μηχανή	 Carnot	 (βλ.	

Παράγραφο	2.1.1.2).	Τα	μοντέλα	αυτά	μπορεί	να	προσφέρουν	μια	ποιοτική	αναπαράσταση	

για	 τη	 διανομή	 της	 ενέργειας,	 αλλά	 μπορεί	 και	 να	 ενσωματώνουν	 μια	 ημι-ποσοτικής	
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μορφής	 πληροφορία	 για	 τη	 διανομή	 αυτή	 (ο	 ρόλος	 των	 μοντέλων	 στη	 φυσική	

παρουσιάζεται	 αναλυτικά	 στην	 Παράγραφο	 4.3.2).	 Συστηματικά	 εμφανίζονται	 στα	

εγχειρίδια	μηχανολογίας,	όπου	παίρνουν	πολυποίκιλες	μορφές	με	λειτουργικό	ρόλο	τόσο	

στη	θεωρία	όσο	και	στις	πρακτικές	εφαρμογές,	γι	αυτό	και	ενίοτε	ενσωματώνουν	κάποια	

ποσοτικά	 δεδομένα	 στις	 αναπαραστάσεις	 αυτές.	 Από	 την	 άλλη	 μεριά,	 στα	 εγχειρίδια	

φυσικής	 συμπεριλαμβάνονται	 μεν,	 αλλά	 παρουσιάζονται	 επικουρικά	 κατά	 την	 ανάπτυξη	

της	θεωρίας	και	σε	πιο	τυποποιημένες	μορφές	δε.	

Η	πιο	κλασική	μορφή	του	ενεργειακού	μοντέλου	της	θερμικής	

μηχανής	 με	 καθαρά	 ποιοτικά	 χαρακτηριστικά	 είναι	 αυτή	 που	

εμφανίζεται	από	την	πρώτη	κιόλας	έκδοση	στο	σύγγραμμα	του	

Zemansky	 (1937,	 p.	 119)	 και	 εξακολουθεί	 να	 επανεμφανίζεται	

με	μικρές	διαφοροποιήσεις	και	στις	επόμενες	εκδόσεις.	Στην	7η	

έκδοση	(Zemansky	&	Dittman,	1997)	παρουσιάζεται	η	ποιοτική	

αναπαράσταση	 της	 θερμικής	 μηχανής,	 όπως	 φαίνεται	 στο	

Σχήμα	2.6.	Το	πρώτο	βέλος	με	 την	 τεθλασμένη	γραμμή	( 𝑄! )	

ξεκινά	 από	 μια	 αποθήκη	 ενέργειας	 υψηλής	 θερμοκρασίας	

(high-temperature	 reservoir),	 όπως	 μπορεί	 να	 είναι	 ένας	

καυστήρας,	 και	 μεταφέρει	 θερμότητα	 στη	 μηχανή	 (θερμοδυναμικό	 σύστημα)	 που	

αναπαριστάται	με	έναν	κύκλο.	Στη	συνέχεια	η	αρχική	θερμότητα	διαχωρίζεται	σε	ένα	βέλος	

που	αντιπροσωπεύει	την	ενέργεια	που	η	μηχανή	μετέφερε	στο	περιβάλλον	ως	έργο	( 𝑊 ),	

ενώ	το	έτερο	βέλος	με	τεθλασμένη	γραμμή	( 𝑄! )εκφράζει	την	ενέργεια	που	διέφυγε	στη	

δεξαμενή	ενέργειας	χαμηλής	θερμοκρασίας	(low-temperature	reservoir),	η	οποία	συνήθως	

είναι	 ο	 ατμοσφαιρικός	 αέρας	 γύρω	 από	 τη	 μηχανή.	 Πανομοιότυπες	 ή	 παρεμφερείς	

αναπαραστάσεις	εμφανίζονται	και	σε	άλλα	συγγράμματα	φυσικής	(e.g.	Blundell	&	Blundell,	

2017,	p.	129;	Mandl,	n.d.,	p.	118).	

Στο	 σύγγραμμα	 των	 Çengel	 &	 Boles	 (2011)	 υπάρχει	 πληθώρα	 τέτοιων	 ενεργειακών	

μοντέλων,	 που	 όμως	 εμπλουτίζονται	 με	 επιπρόσθετα	 γραφικούς	 συμβολισμούς	 ή	

ποσοτικές	 πληροφορίες.	 Στο	 Σχήμα	 2.7	 Παρουσιάζεται	 μια	 γενική	 αναπαράσταση	 μιας	

θερμικής	 μηχανής	 (αριστερά)	 και	 μια	 ακόμα	 παρόμοια	 αναπαράσταση	 η	 οποία	 όμως	

αφορά	ένα	συγκεκριμένο	πρόβλημα	που	περιλαμβάνει	συγκεκριμένα	λειτουργικά	στοιχεία	

(κλίβανο,	 ποτάμι	 και	 συγκεκριμένη	 μηχανή)	 και	 απαιτεί	 υπολογισμούς	 (δεξιά)	 (Çengel	 &	

Boles,	2011,	pp.	284,	327).	

Σχήμα	2.1:	Αναπαράσταση	
θερμικής	μηχανής.	

Αναπαραγωγή	από	Zemansky	&	
Dittman	(1997,	p.	154)	
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	Αξιοσημείωτη	 εφαρμογή	 βρίσκουν	 τα	 ποιοτικά	 ενεργειακά	 μοντέλα	 στο	 εγχειρίδιο	

τεχνικής	 θερμοδυναμικής	 των	 Moran	 et	 al.	 (2014).	 Στο	 Σχήμα	 2.8	 παρουσιάζονται	 δύο	

αναπαραστάσεις	 μιας	 θερμικής	 μηχανής	 (πάνω)	 παρόμοιες	 με	 αυτές	 των	 Σχήμα	 2.6	 και	

Σχήμα	 2.7	 αντίστοιχα.	 Επιπλέον	 στην	 αναπαράσταση	 αυτή	 σημειώνεται	 με	 σαφήνεια	 το	

σύστημα	(system)	και	με	διακεκομμένες	γραμμές	το	όριό	του	(boundary).	Στην	κάτω	εικόνα	

Σχήμα	2.2:	Αναπαραστάσεις	γενικής	θερμικής	μηχανής	(πάνω)	και	εφαρμογή	σε	σύνθετο	πρόβλημα	προς	επίλυση	
(κάτω).	Αναπαραγωγή	από	Moran	et	al.	(2014,	pp.	73,	90,	257)	

Σχήμα	2.3:	Αναπαράσταση	θερμικής	μηχανής	(αριστερά)	και	εφαρμογή	σε	πρόβλημα	προς	επίλυση.	
Αναπαραγωγή	από	Çengel	&	Boles	(2011,	pp.	284,	327)	
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του	Σχήματος	2.8	παρουσιάζεται	 ένα	σύνθετο	πρόβλημα	προς	 επίλυση,	που	αξιοποιεί	 το	

ίδιο	 ενεργειακό	 μοντέλο,	 αλλά	 επιπλέον	 δίνει	 χαρακτηρισμούς	 και	 απεικονίσεις	 των	

λειτουργικών	στοιχείων	και	αριθμητικά	δεδομένα.	

Μία	 από	 τις	 πρώτες	 αναπαραστάσεις	 θερμικής	 μηχανής,	 παρόμοια	 με	 αυτές	 που	

προαναφέρθηκαν,	εμφανίζεται	στο	σύγγραμμα	τεχνικής	θερμοδυναμικής	Elements	of	heat-

power	 engineering	 (Hirshfeld	&	 Barnard,	 1913,	 p.	 8)	 και	 αναπαράγεται	 στο	 Σχήμα	 2.9.	 Η	

αναπαράσταση	 περιέχει	 και	 μια	 ημι-ποσοτική	 ανάγνωση,	 που	 ενσωματώνεται	 στη	

μεταβολή	 του	 πλάτους	 του	 βέλους,	 που	 αντιπροσωπεύει	 τη	 μεταφορά	 της	 ενέργειας	

μεταξύ	 περιβάλλοντος	 και	 μηχανής.	 Αυτής	 της	 μορφής	 αναπαραστάσεις	 στηρίζονται	 στα	

διαγράμματα	του	μηχανικού	Matthew	Sankey	(1853-1926),	που	χρησιμοποιήθηκαν	από	τον	

ίδιο	 το	 1898	 προκειμένου	 να	 απεικονίσει	 τη	 θερμική	 απόδοση	 της	 πραγματικής	 και	

ιδανικής	ατμομηχανής	 (Kennedy	&	Sankey,	1898).	Τέτοια	διαγράμματα	χρησιμοποιούνται	

τόσο	 από	 συγγραφείς	 εγχειριδίων	 μηχανολογίας	 προκειμένου	 να	 σχηματοποιήσουν	 την	

εξέργεια	και	 την	ανέργεια	μιας	θερμικής	μηχανής	 (e.g.	Baehr,	 2007,	p.	 163)	όσο	και	από	

συγγραφείς	εγχειριδίων	φυσικής,	όπως	το	παράδειγμα	στο	Σχήμα	2.10	από	τους	Young	&	

Freedman	(2012,	p.	655).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

2.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	ΑΠΟ	ΤΗΝ	ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΓΙΑ	ΤΗ	
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ	ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ	ΤΟΥ	ΠΡΩΤΟΥ	ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	ΝΟΜΟΥ	

Η	 επιστημολογική	 προσέγγιση	 της	 θερμοδυναμικής	 αποδεικνύεται	 ένα	 πολύ	 σύνθετο	

εγχείρημα,	το	οποίο	όμως	αποφέρει	πλούσια	αποτελέσματα	για	τις	αποφάσεις	που	πρέπει	

να	ληφθούν	από	το	επίπεδο	της	ανάλυσης	κατά	το	σχεδιασμό	της	διδακτικής	ακολουθίας.	

Σχήμα	2.4:	Αναπαράσταση	της	θερμικής	
μηχανής.	Αναπαραγωγή	από	Hirshfeld	&	

Barnard	(1913,	p.	8)	

Σχήμα	2.5:	Αναπαράσταση	της	
θερμικής	μηχανής	με	διάγραμμα	

Sankey.	Αναπαραγωγή	από	
Young	&	Freedman	(2012,	p.	655)	
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Από	 την	 μεγάλη	 ποικιλία	 των	 γεγονότων	 και	 των	 δεδομένων	 που	 παρατέθηκαν	 και	

αναλύθηκαν	 στο	 κεφάλαιο	 αυτό,	 παρακάτω	 συνοψίζονται	 τα	 γενικά	 συμπεράσματα	 που	

εξάγονται.	

(1) Η	 ανάδυση	 και	 ανάπτυξη	 της	 θεωρίας	 της	 κλασικής	 θερμοδυναμικής	 (18ος	 αιώνας)	

συντελέστηκε	 με	 κινητήρια	 δύναμη	 την	 κατασκευή	 και	 βελτίωση	 των	 πρώτων	

ατμομηχανών	 (Cardwell,	 1971).	Με	 ζητούμενο	 τη	συνεχόμενη	αύξηση	 της	απόδοσης,	

σε	 ένα	 κοινωνικο-οικονομικό	 πλαίσιο	 που	 μέρα	 με	 τη	 μέρα	 επιτάχυνε	 τη	

βιομηχανοποίησή	 του,	οι	 εφαρμογές	 της	θερμοδυναμικής	προηγήθηκαν	 της	θεωρίας	

της,	 η	 οποία	 μόνο	 εκ	 των	 υστέρων	 μπόρεσε	 να	 περιγράψει	 και	 στη	 συνέχεια	 να	

ενισχύσει	 την	 -ανεκτίμητη	 για	 την	 εποχή-	 εφεύρεση	 της	ατμομηχανής	 (Carnot,	 1979-

αναπαραγωγή	 από	 την	 πρώτη	 έκδοση	 του	 1824).	 Η	 μηχανή	 Newcomen	 συνιστά	 την	

πρώτη	 λειτουργική	 ατμομηχανή,	 η	 οποία	 είναι	 σχετικά	 απλή	 στη	 δομή	 και	 στη	

λειτουργία	 της,	 και	 μπορεί	 με	 τον	 κατάλληλο	 διδακτικό	 μετασχηματισμό	 (βλ.	

Παράγραφο	4.1)	να	ενταχθεί	στη	διδακτική	ακολουθία	για	τη	βαθμίδα	του	Λυκείου.	Το	

πολύπλευρο	αυτό	φαινομενολογικό	πεδίο	της	θερμοδυναμικής	(βλ.	Παράγραφο	4.3.1)	

μπορεί	 να	 αποτελέσει	 ένα	 μέσο	 για	 την	 εισαγωγή	 του	 ΠΘΝ	 στη	 διδασκαλία	 και	

ταυτόχρονα	ένα	πεδίο	για	την	εφαρμογή	και	την	επέκτασή	του,	μέσα	από	την	επίλυση	

προβλημάτων-δραστηριοτήτων	 (βλ.	 Παράγραφο	 4.1.2.2)	 σχετικά	 με	 τη	 διανομή	 της	

ενέργειας	σε	αυτή.	

(2) Αναδείχθηκε	 από	 την	 επιστημολογική	 ανάλυση	 των	 εγχειριδίων	 η	 επιστημολογική	

ισχύς	 των	 ενεργειακών	 αναπαραστάσεων	 των	 θερμικών	 μηχανών.	 Ένα	 τέτοιο	 ημι-

ποσοτικό	 μοντέλο,	 συμβατό	 με	 τις	 γνωσιακές	 ανάγκες	 και	 απαιτήσεις	 των	 μαθητών,	

συνιστά	το	μοντέλο	των	ενεργειακών	αλυσίδων,	που	έχουν	προέλθει	από	το	διδακτικό	

μετασχηματισμό	των	ενεργειακών	μοντέλων	των	θερμικών	μηχανών	που	παρατέθηκαν	

παραπάνω	 (βλ.	 Παράγραφο	 2.2.2.4).	 Τα	 χαρακτηριστικά	 των	 ενεργειακών	 αλυσίδων	

σχολιάζονται	αναλυτικά	στην	Παράγραφο	4.3.2.2.	

(3) Προκειμένου	 να	 έχουν	 λειτουργική	 εννοιολογική	 συνέχεια	 τα	 δύο	 παραπάνω	

συμπεράσματα,	 επιλέγεται	 εκείνη	 η	 μαθηματική	 έκφραση	 του	 ΠΘΝ	 𝛥𝑈 = 𝑄 +𝑊 	

που	 τοποθετεί	 τη	 μεταβολή	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας	 ενός	 θερμοδυναμικού	

συστήματος	στο	κέντρο	του	ενδιαφέροντος	και	ταυτόχρονα	δέχεται	την	κοινή	σύμβαση	

για	 τα	 πρόσημα	 των	 μεγεθών	 μεταφοράς	 ενέργειας	 ανάλογα	 με	 την	 προσφορά	 της	
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προς	 ή	 από	 το	 σύστημα.	 Με	 την	 επιλογή	 αυτή	 η	 διδακτική	 ακολουθία	 αποκτά	

επιστημολογική	αυτοσυνέπεια,	καθώς,	αφενός,	θα	αξιοποιεί	ένα	αντικείμενο	μελέτης	

που	 κυρίως	 ενδιαφέρει	 την	 επιστήμη	 της	 μηχανολογίας	 (μηχανή	 Newcomen)	 και,	

αφετέρου,	 το	 ημι-ποσοτικό	 μοντέλο	 που	 περιγράφει	 τις	 μεταβολές	 του	 συστήματος	

(ενεργειακή	αλυσίδα)	οδηγεί	χωρίς	αμφισημία	στην	ποσοτική	έκφραση	του	ΠΘΝ.	

(4) H	 ιστοριογραφική	 ανάλυση	 κατέδειξε	 ότι	 η	 μικροσκοπική	 θεώρηση	 της	

θερμοδυναμικής	 δεν	 συνιστά	 προνομιακό	 πεδίο	 μελέτης	 του	 ΠΘΝ.	 Αντιθέτως	 είναι	

σαφές	 ότι	 ο	 ΠΘΝ	 διατυπώθηκε	 ανεξάρτητα	 από	 τη	 φύση	 των	 ουσιών	 που	

αποτελούσαν	τα	εκάστοτε	θερμοδυναμικά	συστημάτων	υπό	εξέταση	(Clausius,	1851).	

Επιπλέον,	 η	 ανάλυση	 των	 εγχειριδίων	 επιβεβαίωσε	 ότι	 η	 μακροσκοπική	 και	 η	

μικροσκοπική	 παράδοση	 μπορούν	 να	 αντιμετωπιστούν	 ως	 ξεχωριστά	 αντικείμενα	

μελέτης	 (βλ.	 Παράγραφο	 2.2.1.1).	 Ιδιαίτερα	 ξεχωρίζει	 ο	 νοητικός	 χάρτης	 που	

αντανακλά	τη	μακροσκοπική	προσέγγιση	του	Zemansky	για	την	ενσωμάτωσή	του	ΠΘΝ	

στην	επιστημονική	γνώση	αναφοράς	(βλ.	Σχήμα	2.1).	Μέσα	από	αυτήν	την	προσέγγιση	

αναδεικνύεται	η	δυνατότητα	για	τον	αποκλειστικά	μακροσκοπικό	χειρισμό	του	νόμου,	

καθώς	και	το	ειδικό	βάρος	που	μπορούν	να	έχουν	οι	αδιαβατικές	μεταβολές	κατά	την	

εισαγωγή	του.	

Η	 επιστημολογική	 ανάλυση,	 τόσο	 στην	 ιστοριογραφική	 όσο	 και	 στην	 ανάλυση	 των	

εγχειριδίων,	συνεισφέρει	με	 τα	παραπάνω	καθοριστικά	συμπεράσματα	για	 το	σχεδιασμό	

της	 διδακτικής	 ακολουθίας.	 Παρόλα	 αυτά,	 το	 καθένα	 από	 αυτά	 μεμονωμένα	 μπορεί	 να	

είναι	σημαντικό	για	το	πεδίο	της	θερμοδυναμικής,	αλλά	δεν	είναι	αναγκαία	λειτουργικό	για	

τη	 δημιουργία	 υλικού	 διδασκαλίας	 και	 μάθησης.	 Προκειμένου	 να	 υπηρετήσουν	 τους	

στόχους	της	διδακτικής	ακολουθίας,	είναι	απαραίτητο	αυτά	να	πάρουν	πιο	συγκεκριμένα	

χαρακτηριστικά	 με	 τη	 συμβολή	 της	 ανάλυσης	 των	 νοητικών	 παραστάσεων	 των	 μαθητών	

για	 τον	 ΠΘΝ	 (Κεφάλαιο	 3),	 καθώς	 και	 της	 ανάλυσης	 των	 στοιχείων	 του	 παιδαγωγικού	

πλαισίου	 μέσα	 στο	 οποίο	 θα	 λειτουργήσει	 η	 διδακτική	 ακολουθία	 (Κεφάλαιο	 4).	 Τα	

συμπεράσματα	 από	 τις	 τρεις	 αναλύσεις	 πρέπει	 να	 αλληλοσυμπληρώνονται	 και	 να	

ενισχύονται	προκειμένου	να	οδηγήσουν	σε	ένα	συνεκτικό	σχεδιασμό.	
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3 Η	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΤΩΝ	ΝΟΗΤΙΚΩΝ	ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ	

Η	 έρευνα	 για	 την	 ανάλυση	 των	 νοητικών	 παραστάσεων	 γύρω	 από	 τον	 ΠΘΝ	 έχει	 δύο	

διαφορετικές	διαστάσεις.	Η	πρώτη	αφορά	στα	δείγματα	που	εξετάζονται.	Στο	μεγαλύτερο	

ποσοστό	 τους	 προέρχονται	 κυρίως	 από	 τα	 πρώτα	 δύο	 έτη	 του	 πανεπιστημίου	 και	

συγκεκριμένα	 από	 μαθήματα	 εισαγωγικής	 θερμοδυναμικής	 και	 θερμικής	 φυσικής	 σε	

τμήματα	 φυσικής	 και	 χημείας,	 τα	 οποία	 στο	 προπτυχιακό	 επίπεδο	 έχουν	 κοινό	 ή	

τουλάχιστον	παρόμοιο	περιεχόμενο.	Πολύ	μικρότερη	συμμετοχή	στη	σχετική	έρευνα	έχει	ο	

μαθητικός	 πληθυσμός,	 καθώς	 οι	 έρευνες	 στους	 μαθητές	 εστιάζουν	 συνήθως	 στη	

διερεύνηση	 των	 αναπαραστάσεων	 για	 τις	 πιο	 θεμελιώδεις	 έννοιες	 του	 πεδίου,	 όπως	 η	

θερμοκρασία	και	η	θερμότητα	(e.g.	Arnold	&	Millar,	1994;	Erickson,	1979;	Kesidou	&	Duit,	

1993;	 Σκουμιός	 &	 Χατζηνικήτα,	 2000).	 Όμως,	 σε	 ό,τι	 αφορά	 στην	 εισαγωγική	

θερμοδυναμική	 μπορούν	 να	 ληφθούν	 υπόψη	 τα	 πορίσματα	 των	 ερευνών	 από	 τους	

φοιτητές	 για	 να	 βγουν	 συμπεράσματα	 και	 για	 τους	 μαθητές	 του	 Λυκείου,	 καθώς	 το	

περιεχόμενο	 των	 μαθημάτων	 είναι	 παρεμφερές	 και	 οι	 συλλογισμοί	 μαθητών-φοιτητών	

είναι	 συγγενικοί	 σε	 αυτές	 τις	 ηλικίες	 (16-19	 ετών)	 (Rozier	 &	 Viennot,	 1991;	 Tiberghien,	

1994).	

Η	 δεύτερη	 διάσταση	 αφορά	 το	 περιεχόμενο	 και	 το	 είδος	 των	 συλλογισμών	 που	

αναπτύσσονται	 κατά	 την	 πραγμάτευση	 προβλημάτων	 εισαγωγικής	 θερμοδυναμικής.	 Η	

σύνθεση	 περιεχομένου	 και	 συλλογισμών	 πάνω	 στο	 περιεχόμενο	 αυτό	 οδηγεί	 σε	

ενεργειακές	 νοητικές	 παραστάσεις	 γύρω	 από	 τον	 ΠΘΝ,	 σε	 προ-ενεργειακά	 νοητικές	

παραστάσεις	και	σε	μη-ενεργειακά	εναλλακτικά	πλαίσια.	Ιδιαίτερο	ενδιαφέρον	έχουν,	από	

τη	μία	μεριά,	οι	αναπαραστάσεις	για	τα	ενεργειακά	μεγέθη	που	συνθέτουν	τον	ΠΘΝ	και	ο	

τρόπος	 που	 αντιμετωπίζεται	 ο	 ΠΘΝ	 ποιοτικά	 και	 ποσοτικά	 και,	 από	 την	 άλλη	 μεριά,	 η	

ομογένεια	 που	 εσωτερικά	 παρουσιάζουν	 οι	 προ-ενεργειακές	 και	 μη-ενεργειακές	

εναλλακτικές	αντιλήψεις	που	τον	συμπληρώνουν	ή	τον	αντικαθιστούν.	Όλα	τα	παραπάνω	

χαρακτηρίζονται	 από	 το	 διάχυτο	 γραμμικό	 συλλογισμό	 των	 δειγμάτων	 στις	 έρευνες,	 που	

οδηγεί	σε	διάφορες	μορφές	«απλοποιήσεων»	 των	προβλημάτων	θερμοδυναμικής	με	 την	

παράβλεψη	ή	την	εσφαλμένη	διαχείριση	των	εμπλεκόμενων	μεταβλητών.	
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3.1 ΝΟΗΤΙΚΕΣ	ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΓΙΑ	ΤΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ	ΜΕΓΕΘΗ	ΚΑΙ	ΤΟΝ	
ΠΡΩΤΟ	ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ	ΝΟΜΟ	

3.1.1 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ,	ΕΡΓΟ	ΚΑΙ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΤΗΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	
Οι	αναπαραστάσεις	γύρω	από	τα	τρία	ενεργειακά	μεγέθη	που	συγκροτούν	τον	ΠΘΝ	για	τα	

απλά	 θερμοδυναμικά	 συστήματα	 των	 εισαγωγικών	 μαθημάτων	 στο	 Λύκειο	 και	 στα	 δύο	

πρώτα	 έτη	 στο	 Πανεπιστήμιο,	 δηλαδή	 η	 θερμότητα,	 το	 έργο	 και	 η	 εσωτερική	 ενέργεια,	

είναι	συνεχώς	στο	στόχαστρο	των	ερευνητών	τις	 τελευταίες	δεκαετίες	και	υπάρχει	πλέον	

πληθώρα	 αποτελεσμάτων,	 τα	 οποία	 γενικά	 βρίσκονται	 σε	 συμφωνία.	 Ένα	 πρώτο	 γενικό	

συμπέρασμα	 που	 μπορεί	 να	 διατυπωθεί	 είναι	 πως	 υπάρχει	 μεγάλη	 σύγχυση	 κατά	 τη	

διάκριση	 των	 μεγεθών	 αυτών	 μεταξύ	 τους,	 καθώς	 και	 στην	 απόδοση	 του	 βασικού	

χαρακτήρα	 τους	 ως	 μεγέθη	 μεταφοράς	 ενέργειας	 (θερμότητα,	 έργο)	 ή	 αποθήκευσης	

ενέργειας	 (μεταβολή	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας)	 (Leinonen,	Asikainen,	&	Hirvonen,	 2013).	

Σύμφωνα	με	τον	Meltzer	(2004),	η	βασική	δυσκολία	έγκειται	στο	γεγονός	ότι	όλα	αυτά	τα	

μεγέθη	 έχουν	 ως	 κοινό	 παρονομαστή	 την	 ενιαία	 έννοια	 της	 ενέργειας,	 ενώ	 ταυτόχρονα	

είναι	 αναγκαίο	 να	 διαχωριστούν.	 Επιπλέον,	 οι	 Thomas	&	 Schwenz	 (1998)	 αξιολογούν	ως	

σοβαρό	εμπόδιο	 το	γεγονός	πως	αυτές	οι	 επιστημονικές	έννοιες	 έχουν	 ταυτόχρονα	θέση	

στο	 λεξιλόγιο	 της	 καθημερινότητας,	 με	 αποτέλεσμα	 οι	 φοιτητές	 να	 επιχειρούν	 να	

αντιμετωπίσουν	 τα	 προβλήματα	 θερμοδυναμικής	 μεταφέροντας	 ορισμούς	 από	 την	

προσωπική	ή	κοινωνική	τους	εμπειρία.	

Ένα	από	τα	ζητούμενα	λοιπόν	είναι	τη	χρήση	της	έννοιας	της	θερμότητας	στο	πλαίσιο	της	

θερμοδυναμικής.	 Μία	 από	 τις	 έρευνες	 που	 διεξάχθηκε	 σε	 πρωτοετείς	 που	

παρακολουθούσαν	εισαγωγικό	μάθημα	χημείας	(van	Roon,	van	Sprang,	&	Verdonk,	1994)	

κατέληξε	 στο	 συμπέρασμα	 ότι	 η	 θερμότητα	 αντιμετωπίζεται	 από	 τους	 φοιτητές	 του	

δείγματος	ως	 ιδιότητα	 του	συστήματος,	που	δεν	 εξαρτάται	από	 τις	αλληλεπιδράσεις	 του	

από	 το	περιβάλλον.	 Στο	 ίδιο	συμπέρασμα	κατέληξε	και	ο	Meltzer	 (2004,	2007)	μετά	από	

συνεχιζόμενες	έρευνές	του	σε	φοιτητές	σε	εισαγωγικό	μάθημα	φυσικής.	Εμφανίζεται	έτσι	

έμμεσα	 μια	 εκδοχή	 διατήρησης	 της	 θερμότητας,	 που	 ίσως	 αποτελεί	 εμπόδιο	 για	 τους	

φοιτητές	 να	 κατανοήσουν	 τη	 διατήρηση	 της	 ενέργειας	 μέσω	 του	ΠΘΝ·	 αυτή	 η	 αντίληψη	

εμφανίστηκε	 ιστορικά	 στα	 πρώτα	 στάδια	 ανάπτυξης	 της	 «φυσικής	 της	 θερμότητας»	 (βλ.	

Παράγραφο	2.1.1.1).	

Ιδιαίτερα	 αποκαλυπτική	 είναι	 η	 αξιοποίηση	 των	 αδιαβατικών	 και	 των	 ισόθερμων	

μεταβολών	 (βλ.	 Παράγραφο	 2.2.2.3)	 για	 να	 εκμαιευτούν	 πληροφορίες	 για	 τις	 ιδέες	 των	
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μαθητών	 ειδικά	 σε	 σχέση	 με	 τα	 ενεργειακά	 μεγέθη	 που	 εμπλέκονται	 άμεσα	 με	 τη	

θερμοκρασία,	 δηλαδή	 τη	 θερμότητα	 και	 τη	 μεταβολή	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας.	 Στην	

έρευνα	των	Kautz,	Heron,	Loverude,	&	McDermott	(2005),	περίπου	το	35%	των	πρωτοετών	

και	δευτεροετών	φοιτητών	που	ερωτήθηκαν	θεώρησε	ότι	η	θερμοκρασία	δεν	αλλάζει	σε	

μια	 αδιαβατική	 μεταβολή,	 καθώς	 το	 σύστημα	 δεν	 ανταλλάσσει	 θερμότητα	 με	 το	

περιβάλλον.	 Επιπλέον	 για	 τις	 ισόθερμες	 μεταβολές,	 κατά	 τις	 οποίες	 η	 θερμοκρασία	 του	

συστήματος	παραμένει	σταθερή,	οι	Thomas	&	Schwenz	(1998)	αναφέρουν	ότι	το	60%	του	

δείγματός	 τους	 θεώρησε	 πως	 δεν	 υπάρχει	 μεταφορά	 θερμότητας.	 Παρόμοια	 ευρήματα	

αναφέρουν	κι	άλλοι	 ερευνητές	 (Leinonen	et	al.,	 2013;	 Leinonen,	Raesaenen,	Asikainen,	&	

Hirvonen,	 2009;	Meltzer,	 2004),	 ενώ	συγκεκριμένα	o	Beall	 (1994)	 καταγράφει	ότι	 το	15%	

του	 δείγματός	 του	 ταύτισε	 τη	 μεταβολή	 της	 θερμοκρασίας	 με	 τη	 μεταφορά	 της	

θερμότητας.	 Φαίνεται	 λοιπόν	 πως	 η	 θερμοκρασία	 αποκτά	 μια	 «προνομιακή»	 συσχέτιση	

(βλ.	Παράγραφο	3.2.2)	με	τη	θερμότητα	και	ταυτόχρονα	αγνοείται	πλατιά	η	σχέση	της	με	

τη	μεταβολή	της	εσωτερικής	ενέργειας	(Meli,	Koliopoulos,	Lavidas,	&	Papalexiou,	2016).	Η	

προαναφερθείσα	σύνδεση	μεταξύ	θερμότητας	και	θερμοκρασίας	είναι	πιθανό	να	έχει	 τις	

ρίζες	 της	 στην	 αυθαίρετη	 και	 επιστημονικά	 λανθασμένη	 εναλλαγή	 που	 συνηθίζουν	 να	

κάνουν	οι	μαθητές	και	οι	φοιτητές	μεταξύ	των	δύο	όρων,	καθώς	είναι	αρκετές	οι	έρευνες	

σε	όλες	τις	βαθμίδες	εκπαίδευσης	που	αποκαλύπτουν	ότι	οι	διαχωριστικές	γραμμές	είναι	

λεπτές	ή	και	ανύπαρκτες	(Arnold	&	Millar,	1994;	Erickson,	1979;	Johnstone,	MacDonald,	&	

Webb,	 1977;	 Kesidou	 &	 Duit,	 1993).	 Ειδικά	 για	 την	 ελληνική	 γλώσσα,	 η	 ομοιότητα	 του	

πρώτου	συνθετικού	των	δύο	όρων	είναι	πιθανό	να	συνιστά	ένα	επιπλέον	εμπόδιο	για	το	

διαχωρισμό	αυτό	(Meli,	Koliopoulos,	et	al.,	2016).	

Παρόμοια	 με	 τη	 θερμότητα,	 και	 το	 έργο	 αντιμετωπίζεται	 επίσης	 ως	 μια	 ιδιότητα	 του	

συστήματος	και	μάλιστα	σε	εναλλαγή	με	τη	θερμότητα	(Hadfield	&	Wieman,	2010;	Meltzer,	

2004;	van	Roon	et	al.,	1994).	Αυτός	είναι	πιθανά	ο	κύριος	λόγος	που	δεν	το	υπολογίζουν	ως	

ενεργειακό	μέγεθος	ικανό	να	μεταβάλλει	την	εσωτερική	ενέργεια	ενός	συστήματος	σε	μια	

αδιαβατική	 μεταβολή	 (Loverude,	 Kautz,	 &	 Heron,	 2002).	 Οι	 φοιτητές,	 είτε	

αντιλαμβανόμενοι	σωστά	το	έργο	ως	μέγεθος	μεταφοράς	ενέργειας	είτε	χαρακτηρίζοντάς	

το	 λανθασμένα	 ως	 μια	 ιδιότητα	 του	 συστήματος,	 συχνά	 το	 αντιμετωπίζουν	 ως	 μέγεθος	

«περιττό»	 για	 τις	 αδιαβατικές	 μεταβολές,	 καθώς	 δε	 σχετίζεται	 με	 τη	 θερμοκρασία,	 σε	

αντίθεση	με	τη	θερμότητα	(Loverude	et	al.,	2002;	Meltzer,	2004).	Επιπλέον,	οι	van	Roon	et	

al.	 (1994)	 αναφέρουν	 πως	 οι	 φοιτητές	 του	 δείγματός	 τους,	 ανεξάρτητα	 από	 το	 πώς	
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αντιλαμβάνονται	 τα	 μεγέθη	 του	 έργου	 και	 της	 θερμότητας,	 χωρίς	 δισταγμό	 δέχονται	 τη	

μετατροπή	του	έργου	σε	θερμότητα	ή	το	αντίστροφο,	χωρίς	να	μεσολαβεί	ή	να	συμμετέχει	

στη	 μετατροπή	 αυτή	 η	 μεταβολή	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας·	 η	 ισοδυναμία	 έργου-

θερμότητας	 είναι	 μια	 ακόμα	 εκδοχή	 της	 διατήρησης	 της	 ενέργειας	 που	 προηγήθηκε	

ιστορικά	του	ΠΘΝ	(βλ.	Παράγραφο	2.1.2.2).	Είναι	πάντως	πιθανό	η	αναπαράσταση	αυτή	να	

προέρχεται	από	την	ισχύ	της	στις	κυκλικές	μεταβολές	και	εσφαλμένα	να	εφαρμόζεται	και	

σε	μη	κυκλικές.	

Η	 «κατεύθυνση»	 (direction)	 στην	 οποία	 μεταφέρεται	 το	 έργο,	 δηλαδή	 από	 το	

θερμοδυναμικό	 σύστημα	 προς	 το	 περιβάλλον	 ή	 αντίστροφα,	 φαίνεται	 πως	 αποτελεί	

προβληματικό	 σημείο	 για	 τους	 φοιτητές	 (Greenbowe	 &	 Meltzer,	 2003;	 Leinonen	 et	 al.,	

2013;	 Moore,	 1993).	 Για	 παράδειγμα,	 οι	 Leinonen	 et	 al.	 (2013)	 αναφέρουν	 ότι	 υπάρχει	

δυσκολία	 στον	 προσδιορισμό	 της	 «κατεύθυνσης»	 του	 έργου	στην	 ισοβαρή	 εκτόνωση,	 με	

επιστημονικά	 λανθασμένες	 διατυπώσεις	 από	 περίπου	 το	 20%	 των	 φοιτητών	 ακόμα	 και	

μετά	 από	 τη	 διδακτική	 παρέμβαση.	 Η	 δυσκολία	 στην	 επιλογή	 της	 «κατεύθυνσης»	

επηρεάζει	και	την	αλγεβρική	τιμή	των	μεγεθών	όταν	εμπεριέχονται	στη	μαθηματική	σχέση	

του	ΠΘΝ,	οδηγώντας	επιπλέον	σε	λανθασμένους	υπολογισμούς	και	πιθανά	σε	λανθασμένη	

ερμηνεία	 της	«κατεύθυνσης»	 των	μεγεθών	που	υπολογίζονται	 (πχ.	αύξηση	ή	μείωση	 της	

εσωτερικής	ενέργειας)	(Hadfield	&	Wieman,	2010).	Πρέπει	πάντως	να	σημειωθεί	ότι	η	διττή	

μαθηματική	έκφραση	του	ΠΘΝ	και	η	αντίστοιχη	ανά	περίπτωση	σύμβαση	για	το	πρόσημο	

του	έργου	(βλ.	Παράγραφο	2.2.2.2)	είναι	πιθανό	να	βρίσκεται	πίσω	από	ένα	ποσοστό	των	

λανθασμένων	απαντήσεων,	καθώς	δεν	είναι	σπάνιο	οι	φοιτητές	να	έχουν	καταπιαστεί	και	

με	 τις	 δύο	 περιπτώσεις	 σε	 διαφορετικά	 μαθήματα/εγχειρίδια	 με	 αποτέλεσμα	 να	 τους	

προκαλείται	μια	δικαιολογημένη	σύγχυση.	

Η	 «κατεύθυνση»	 του	 έργου,	 τόσο	 ποιοτικά	 όσο	 και	 ποσοτικά,	 επηρεάζεται	 από	 μια	

επιπλέον	παράμετρο:	τη	«μεταφορά»	των	χαρακτηριστικών	του	έργου	από	το	εννοιολογικό	

πλαίσιο	της	μηχανικής,	το	οποίο	συνήθως	προηγείται	στη	διδασκαλία	της	φυσικής,	σε	αυτό	

της	θερμοδυναμικής.	Χαρακτηριστική	στη	μηχανική	είναι	η	εξάρτηση	του	προσήμου	από	το	

σύστημα	συντεταγμένων	και	ο	μηδενισμός	του	κατά	μήκος	μιας	κλειστής	διαδρομής	υπό	

την	επίδραση	συντηρητικής	δύναμης,	όπως	είναι	το	βάρος	(Leinonen	et	al.,	2013;	Loverude	

et	al.,	2002).	Επιπλέον	υπάρχει	δυσκολία	να	γίνει	κατανοητό	από	τους	φοιτητές	ότι	ισχύει	

μόνο	κατ’	απόλυτη	τιμή	η	 ισότητα	μεταξύ	του	έργου	που	πχ.	 το	σύστημα	προσφέρει	στο	
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περιβάλλον	 και	 του	 έργου	 που	 ταυτόχρονα	 λαμβάνει	 το	 περιβάλλον	 από	 το	 σύστημα	

(Loverude	et	al.,	2002).	

Σε	 ό,τι	 αφορά	 στο	 μέγεθος	 της	 μεταβολής	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας,	 ήδη	 σχολιάστηκε	

παραπάνω	ο	παραγκωνισμός	της	σε	σχέση	με	τη	θερμότητα	και	η	αποσύνδεσή	της	από	τις	

αλλαγές	 της	 θερμοκρασίας	 του	 θερμοδυναμικού	 συστήματος.	 Ερευνώντας	 περαιτέρω	 τις	

αναπαραστάσεις	των	φοιτητών	για	την	έννοια	της	εσωτερικής	ενέργειας,	οι	Leinonen	et	al.	

(2013)	 αναφέρουν	 ότι	 σε	 σημαντικό	 ποσοστό	 (44%)	 οι	 συμμετέχοντες	 στην	 έρευνα	

δήλωσαν	 άγνοια,	 ενώ	 το	 16%	 φάνηκε	 πως	 τη	 συγχέει	 με	 άλλα	 ενεργειακά	 μεγέθη	 και	

κυρίως	 με	 τη	 θερμότητα.	 Ταυτόχρονα,	 το	 38%	 συσχέτισε	 γενικόλογα	 την	 εσωτερική	

ενέργεια	 με	 την	 ενέργεια	 που	 βρίσκεται	 στο	 εσωτερικό	 ενός	 συστήματος,	 αλλά	 μέσα	 σε	

αυτές	 τις	 απαντήσεις	 συμπεριλαμβάνονται	 κι	 αυτές	 που	 κατατάσσουν	 την	 εσωτερική	

ενέργεια	ως	«μέγεθος	αποθήκευσης	ενέργειας».	Θα	μπορούσε	λοιπόν	εδώ	να	σημειωθεί	

ότι,	μέσω	των	προβληματικών	αναπαραστάσεων	για	την	εσωτερική	ενέργεια,	διαφαίνεται	

και	η	δυσκολία	διάκρισης	 της	εσωτερικής	ενέργειας	ως	μια	 ιδιότητα	του	συστήματος	και	

της	μεταβολής	της	εσωτερικής	ενέργειας	ως	μέγεθος	αποθήκευσης	ενέργειας	στο	σύστημα,	

που	έχει	ιδιαίτερο	αντίκτυπο	στις	αναπαραστάσεις	για	τη	διατήρηση	της	ενέργειας	και	τον	

ΠΘΝ.	

3.1.2 ΠΡΩΤΟΣ	ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ	ΝΟΜΟΣ	
Η	 διατήρηση	 της	 ενέργειας	 εμπεριέχει	 σύνθετα	 νοήματα	 που	 συνιστούν	 πρόκληση	 για	

νεαρούς	μαθητές	(Herrmann-Abell	&	DeBoer,	2014),	ενώ	ορισμένοι	ερευνητές	πρεσβεύουν	

ότι	δεν	μπορεί	να	κατακτηθεί	μέχρι	να	ολοκληρωθούν	συγκεκριμένα	εξελικτικά	στάδια	(Liu	

&	Collard,	2005;	Liu	&	McKeough,	2005;	Neumann,	Viering,	Boone,	&	Fischer,	2013).	Ειδικά	

για	 τους	 μαθητές	 του	 συνόλου	 της	 δευτεροβάθμιας	 εκπαίδευσης,	 οι	 Herrmann-Abell	 &	

DeBoer	 (2014)	 διαπιστώνουν	 ότι	 μόλις	 το	 37%	 απαντούν	 σύμφωνα	 με	 τις	 επιστημονικές	

ερμηνείες	 στα	αντικείμενα	 εκείνα	 του	 ερωτηματολογίου	 που	αφορούσαν	 στη	 διατήρηση	

της	ενέργειας.	Ταυτόχρονα	όμως	σημειώνουν	ότι	το	56%	των	μαθητών	αυτών	αναγνώρισαν	

μια	 διατύπωση	 για	 τη	 διατήρησης	 της	 ενέργειας,	 καταλήγοντας	 στο	 συμπέρασμα	 ότι	 το	

πρόβλημα	έγκειται	στην	εφαρμογή	της	αρχής	αυτής	σε	πραγματικά	φαινόμενα.	Επιπλέον	ο	

Meltzer	(2007)	επισημαίνει	ότι	η	πλειονότητα	των	φοιτητών	από	τμήματα	προχωρημένου	

επιπέδου	 θερμικής	 φυσικής	 και	 φυσικοχημείας	 αντιμετώπισαν	 ιδιαίτερη	 δυσκολία	 στην	

εφαρμογή	των	αξιωμάτων	διατήρησης	της	ενέργειας	κατά	την	επίλυση	προβλημάτων.	
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Οι	 Hadfield	 &	 Wieman	 (2010)	 ερεύνησαν	 τις	 ερμηνείες	 της	 μαθηματικής	 έκφρασης	 του	

ΠΘΝ	που	έδιναν	φοιτητές	οι	οποίοι	είχαν	επιτυχώς	ολοκληρώσει	 το	μάθημα	της	Χημικής	

Θερμοδυναμικής	 και	 Κινητικής.	 Το	 σύνολο	 του	 υλικού	 που	 προσφέρθηκε	 στους	 μαθητές	

κατά	τη	διάρκεια	του	μαθήματος,	αλλά	και	η	αξιολόγησή	τους,	επικεντρωνόταν	σε	επίλυση	

μαθηματικοποιημένων	προβλημάτων,	τα	οποία	θεωρούνταν	από	τους	ερευνητές	πολύ	πιο	

σύνθετα	 από	 τις	 «απλές»	 ερωτήσεις	 της	 έρευνας	 για	 την	 ερμηνεία	 της	 μαθηματικής	

έκφρασης	του	ΠΘΝ.	Προς	έκπληξη	των	ερευνητών,	σχεδόν	οι	μισοί	φοιτητές	που	ανήκαν	

στο	δείγμα	 της	 έρευνας	δεν	ήταν	σε	θέση	 να	διαφοροποιήσουν	 τις	μαθηματικές	σχέσεις	

για	 τον	 υπολογισμό	 της	 θερμότητας,	 του	 έργου	 ή/και	 της	 μεταβολής	 της	 εσωτερικής	

ενέργειας	από	το	φυσικό	νόημα	που	λαμβάνουν	αυτά	τα	μεγέθη	όταν	συμμετέχουν	στην	

έκφραση	 του	 ΠΘΝ.	 Κατά	 συνέπεια,	 είχαν	 σημαντική	 δυσκολία	 να	 εξηγήσουν	 πώς	 η	

έκφραση	αυτή	εκφράζει	την	αλληλομετατροπή	μεταξύ	αυτών	των	μεγεθών	και	ταυτόχρονα	

τη	 διατήρηση	 της	 ενέργειας.	 Οι	 Kautz	 et	 al.	 (Kautz,	 Heron,	 Loverude,	 et	 al.,	 2005)	

γενικεύουν	 τη	 διαπίστωση	 αυτή	 σημειώνοντας	 πως	 ότι	 η	 σωστή	 εφαρμογή	 του	

μαθηματικού	φορμαλισμού	 του	ΠΘΝ	 δε	 συνδυάζεται	 πάντα	 με	 την	 κατάλληλη	 ερμηνεία	

του	φυσικού	κόσμου.	

3.2 ΓΡΑΜΜΙΚΗ	ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ	ΚΑΙ	ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΠΛΑΙΣΙΑ	ΓΙΑ	ΤΟΝ	ΠΡΩΤΟ	
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ	ΝΟΜΟ	

3.2.1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΑΚΟΣ	ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ	
Ήδη	από	την	αναφορά	στις	αναπαραστάσεις	των	μαθητών	για	τα	τρία	ενεργειακά	μεγέθη	

που	 εμπλέκονται	 στον	 ΠΘΝ,	 διαφαίνονται	 ορισμένες	 συσχετίσεις	 μεταξύ	 τους	 ή	 μεταξύ	

αυτών	 και	 άλλων	 φυσικών	 μεγεθών	 που	 έμμεσα	 σχετίζονται	 με	 τον	 ΠΘΝ	 (πχ.	

θερμοκρασία).	Σχεδόν	όλες,	αν	όχι	κι	όλες,	έχουν	ως	πηγή	το	γραμμικό	αιτιακό	συλλογισμό	

(linear	causal	reasoning)	των	μαθητών	και	των	φοιτητών	που	τις	διατυπώνουν.	Σύμφωνα	με	

τον	Walton	 (1990,	 p.	 404),	 «ο	συλλογισμός	 (reasoning)	 μπορεί	 να	 οριστεί	 γενικά	ως	 μια	

ακολουθία	 βημάτων	 από	 ορισμένα	 σημεία	 (δεδομένα)	 σε	 ορισμένα	 άλλα	 σημεία	

(συμπεράσματα)».	Η	γραμμική	αιτιότητα	(linear	causality),	η	οποία	μπορεί	να	χαρακτηρίζει	

ένα	συλλογισμό,	είναι	η	πιο	βασική	μορφή	συσχέτισης	που	μπορεί	να	αναπτυχθεί	για	να	

συνδέσει	 μια	 αιτία	 με	 ένα	 αποτέλεσμα	 και	 συνιστά	 τη	 συνηθέστερη	 προέλευση	 των	

συλλογισμών	που	προσφέρουν	οι	μαθητές	και	οι	φοιτητές	προκειμένου	να	αιτιολογήσουν	

τις	 απαντήσεις	 τους	 (Tiberghien,	 Psillos,	 &	 Koumaras,	 1995).	 Στο	 πλαίσιο	 του	 γραμμικού	
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αιτιακού	συλλογισμού,	μία	αλλαγή	σε	κάποια	«ανεξάρτητη»	μεταβλητή	ισοδυναμεί	με	μία	

αλλαγή	σε	κάποια	«εξαρτημένη»	μεταβλητή,	με	υποκειμενικό	βέβαια	κριτήριο	για	το	ρόλο	

των	 μεταβλητών	 σε	 μια	 υπό	 εξέταση	 φυσική	 ή	 τεχνική	 κατάσταση.	 Ενώ	 αυτό	 το	 είδος	

συσχετίσεων	θεωρείται	αποτελεσματικό	για	μαθητές	των	μικρών	βαθμίδων	εκπαίδευσης,	

ταυτόχρονα	είναι	συνήθως	ανεπαρκές	για	τις	μεγαλύτερες	ηλικίες,	καθώς	στα	συστήματα	

που	 εξετάζονται	 μία	 αιτία	 μπορεί	 να	 οδηγεί	 σε	 περισσότερα	 από	 ένα	 αποτελέσματα	

(Halbwachs,	1971;	Κολιόπουλος,	2008).	

Από	 το	 εννοιολογικό	 πεδίο	 που	αφορά	αυτή	 τη	 διατριβή,	 ένα	 παράδειγμα	μεταβολής,	 η	

ενεργειακή	ερμηνεία	της	οποίας	«εξυπηρετείται»	από	το	γραμμικό	αιτιακό	συλλογισμό	των	

μαθητών,	είναι	η	αδιαβατική	συμπίεση.	Η	μεταφορά	έργου	από	το	μηχανικό	περιβάλλον	

(πχ.	 έμβολο)	 στο	 αδιαβατικό	 θερμοδυναμικό	 σύστημα	 (πχ.	 αέριο	 σε	 δοχείο	 με	 θερμικά	

μονωμένα	 τοιχώματα)	 έχει	 ως	 συνέπεια	 την	 αύξηση	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας	 του	

συστήματος,	δηλαδή	μια	αιτία	(προσφορά	έργου)	οδηγεί	σε	ένα	αποτέλεσμα	(αύξηση	της	

εσωτερικής	ενέργειας).	Στον	αντίποδα	του	παραδείγματος	αυτού	βρίσκεται	η	μεταβολή	της	

ισοβαρούς	εκτόνωσης,	η	 ενεργειακή	πραγμάτευση	 της	οποίας	συνιστά	πρόκληση	για	 τον	

αυθόρμητο	γραμμικό	αιτιακό	συλλογισμό.	Η	μεταφορά	θερμότητας	προς	το	σύστημα	έχει	

τις	 εξής	 τρεις	 συνέπειες:	 (α)	 ως	 προς	 το	 ίδιο	 το	 σύστημα,	 την	 αύξηση	 της	 εσωτερικής	

ενέργειας,	(β)	ως	προς	το	μηχανικό	περιβάλλον,	την	προσφορά	έργου	από	το	σύστημα	και	

(γ)	ως	προς	το	θερμικό	περιβάλλον,	την	προσφορά	θερμότητας	από	το	σύστημα.	Πρόκειται	

λοιπόν	 για	 τη	σύνθετη	περίπτωση	που	μια	αιτία	 (εισερχόμενη	θερμότητα)	προκαλεί	 τρία	

διαφορετικά	 αποτελέσματα	 (αύξηση	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας,	 προσφορά	 έργου	 και	

εξερχόμενη	θερμότητα).	

3.2.2 ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ,	ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ	ΣΧΕΣΕΙΣ	ΚΑΙ	ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ	ΜΕΤΑΞΥ	
ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ	

Ο	γραμμικός	αιτιακός	συλλογισμός	μπορεί	να	θεωρηθεί	μία	από	τις	υποβόσκουσες	αιτίες	

για	 την	 «απλούστευση»	 των	 ερωτημάτων	 θερμοδυναμικής	 από	 μεριάς	 των	 μαθητών	 και	

των	 φοιτητών.	 Με	 τον	 όρο	 «απλούστευση»	 εννοείται	 μια	 εξήγηση	 που	 είτε	 δεν	

περιλαμβάνει	 το	 σύνολο	 των	 μεταβλητών	 που	 επηρεάζουν	 το	 υπό	 διαπραγμάτευση	

πρόβλημα,	 αλλά	 μόνο	 εκείνες	 που	 εξυπηρετούν	 τη	 συλλογιστική	 πορεία	 του	 λύτη,	 είτε	

χρησιμοποιούν	τις	μεταβλητές	εδραιώνοντας	μεταξύ	τους	συγκεκριμένες	σχέσεις,	οι	οποίες	

σε	 πολλές	 περιπτώσεις	 είναι	 αποκλειστικές	 και	 εξαιρούν	 άλλες	 μεταβλητές	 από	 το	

πρόβλημα.	Μία	πλατιά	αναγνωρισμένη	έρευνα	πάνω	σε	αυτή	την	«απλούστευση»	ειδικά	
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για	προβλήματα	θερμοδυναμικής	έχει	πραγματοποιηθεί	από	τις	Rozier	&	Viennot	 (1991).	

Οι	ερευνήτριες	κατηγοριοποίησαν	το	χειρισμό	των	μεταβλητών	από	μεριάς	των	φοιτητών	

του	 δείγματός	 τους	 ως	 εξής:	 (α)	 παράλειψη	 ορισμένων	 μεταβλητών,	 (β)	 χρήση	

«προνομιακών»	 σχέσεων	 μεταξύ	 δύο	 μεταβλητών	 και	 (γ)	 έλλειψη	 της	 συμμετρίας	 στις	

συνεπαγωγές.	 Παραδείγματα	 τέτοιων	 απλουστεύσεων	 παρουσιάζονται	 τόσο	 στο	 πλαίσιο	

της	 προαναφερθείσας	 έρευνας	 όσο	 και	 σε	 πιο	 σύγχρονες	 έρευνες.	 Τα	 πιο	 εύγλωττα	

παραδείγματα	 αφορούν	 τη	 σχέση	 μεταξύ	 θερμοκρασίας,	 πίεσης	 και	 όγκου	 κατά	 της	

θερμοδυναμικές	 μεταβολές,	 αλλά	 αναδύονται	 και	 αρκετές	 περιπτώσεις	 σχετικές	 με	 τα	

ενεργειακά	μεγέθη	του	ΠΘΝ	που	αυτές	οι	απλουστεύσεις	βρίσκουν	εφαρμογή.	

Οι	 Leinonen,	 Asikainen,	 &	 Hirvonen	 (2012)	 αναφέρουν	 ένα	 χαρακτηριστικό	 παράδειγμα	

που	εμπίπτει	στην	πρώτη	κατηγορία.	Η	έρευνά	τους	σε	δευτεροετείς	φοιτητές	ανέδειξε	ότι	

το	25%	αυτών	παρέλειψε	 κάποιες	μεταβλητές	 κατά	 την	πραγμάτευση	ενός	προβλήματος	

αδιαβατικής	μεταβολής.	Ενδεικτικά,	ένας	φοιτητής	του	δείγματος	ισχυρίστηκε	ότι	η	αύξηση	

της	 πίεσης	 του	 συστήματος	 οδήγησε	 σε	 αύξηση	 της	 θερμοκρασίας	 του,	 όμως	 δεν	 έλαβε	

υπόψη	 την	 αλλαγή	 στον	 όγκο.	 Επιπρόσθετα	 παραδείγματα	 για	 την	 κατηγορία	 αυτή	

προέρχονται	από	τις	έρευνες	των	Meltzer	 (2004,	2007)	και	van	Roon	et	al.	 (1994)	για	την	

εξομοίωση	 της	 διατήρησης	 της	 ενέργειας	 με	 τη	 διατήρηση	 της	 θερμότητας	 και	 με	 την	

ισοδυναμία	 έργου-θερμότητας	 αντίστοιχα,	 παραλείποντας	 το	 μέγεθος	 της	 εσωτερικής	

ενέργειας	ή/και	το	έργο	(βλ.	Παράγραφο	3.1).	

Οι	 Kautz	 et	 al.	 (2005)	 επιβεβαιώνουν	 τα	 συμπεράσματα	 των	Rozier	&	Viennot	 (1991)	ως	

προς	 τη	δεύτερη	κατηγορία	απλουστεύσεων.	 Συγκεκριμένα	αναφέρουν	ότι	«όταν	κάνουν	

προβλέψεις,	 πολλοί	 φοιτητές	 επικεντρώνονται	 σε	 μια	 αποκλειστική	 σχέση	 μεταξύ	 δύο	

φυσικών	 μεγεθών,	 η	 οποία	 όμως	 ισχύει	 μόνο	 αν	 τα	 υπόλοιπα	 μεγέθη	 παραμένουν	

σταθερά»	(Kautz,	Heron,	Loverude,	et	al.,	2005,	p.	1057).	Για	παράδειγμα,	αναφέρουν	πως	

κατά	την	αδιαβατική	μεταβολή	οι	φοιτητές	του	δείγματός	τους	θεωρούσαν	πως	η	αύξηση	

της	 πίεσης	 οδηγεί	 απαραιτήτως	 στην	 αύξηση	 της	 θερμοκρασίας,	 ενώ	 ταυτόχρονα	

ουδετεροποιούσαν	 την	 αλλαγή	 στον	 όγκο	 θεωρώντας	 τον	 σταθερό.	 Επιπλέον,	 όπως	

αναφέρθηκε	 και	 στην	 Παράγραφο	 3.1,	 μια	 εγκαθιδρυμένη	 αναπαράσταση	 για	 πολλούς	

φοιτητές	 είναι	 η	 αποκλειστική	 σχέση	 μεταξύ	 θερμοκρασίας	 και	 θερμότητας,	 δηλαδή	

πιστεύουν	 πως	 η	 αύξηση	 της	 θερμοκρασίας	 προϋποθέτει	 απαραιτήτως	 μεταφορά	

θερμότητας	 (e.g.	 Beall,	 1994;	 Leinonen	 et	 al.,	 2013,	 2009;	Meli,	 Koliopoulos,	 et	 al.,	 2016;	

Meltzer,	2004).	



	 87	

Σε	σχέση	με	την	τρίτη	κατηγορία	απλουστεύσεων,	οι	Rozier	&	Viennot	(1991)	εξετάζουν	τη	

διατήρηση	 της	 συμμετρίας	 μεταξύ	 των	 διάφορων	 μεταβλητών	 στην	 περίπτωση	

«αντιστροφής»	των	μεταβολών.	Για	παράδειγμα	αναφέρουν	ότι	οι	φοιτητές	του	δείγματός	

τους	ήταν	εξοικειωμένοι	με	την	αναλογία	θερμοκρασίας-όγκου	σε	μια	 ισοβαρή	μεταβολή	

και	 πράγματι	 η	 πλειονότητα	 αυτών	 υποστήριξε	 ότι	 μια	 αύξηση	 τη	 θερμοκρασία	 θα	

οδηγούσε	 σε	 αύξηση	 του	 όγκου·	 αξιοσημείωτο	 όμως	 είναι	 ότι	 το	 22%	 αυτών	 δεν	

αναγνώρισε	ότι	μια	αύξηση	στον	όγκο	θα	είχε	αντίστοιχα	ως	αποτέλεσμα	μια	αύξηση	στη	

θερμοκρασία.	Σε	ό,τι	αφορά	στα	ενεργειακά	μεγέθη	του	ΠΘΝ,	παράδειγμα	«παραβίασης»	

της	συμμετρίας	αναδύεται	από	την	έρευνα	των	Loverude	et	al.	 (2002),	στην	οποία,	όπως	

αναφέρθηκε	 και	 στην	 Παράγραφο	 3.1,	 επισημαίνεται	 πως	 ορισμένοι	 φοιτητές	 του	

δείγματος	δεν	αντιλαμβάνονται	πως	 το	έργο	που	προσφέρει	 το	θερμοδυναμικό	σύστημα	

στο	περιβάλλον	είναι	ισόποσο	με	το	έργο	που	το	περιβάλλον	λαμβάνει	από	το	σύστημα.	

3.2.3 ΠΡΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ	ΝΟΗΤΙΚΕΣ	ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ		
Η	βιβλιογραφία	υποδεικνύει	 τη	 χρήση	προ-ενεργειακών	 νοητικών	παραστάσεων	 τόσο	σε	

διάφορα	 φαινόμενα	 της	 φυσικής	 που	 μπορούν	 να	 ερμηνευτούν	 μέσω	 της	 διανομής	 της	

ενέργειας	(Koliopoulos	&	Ravanis,	2001).	Αυτού	του	τύπου	οι	παραστάσεις	μεταβάλλουν	τις	

ιδιότητές	 τους	 κυρίως	 ανάλογα	 με	 την	 ηλικία	 των	 μαθητών	 που	 τις	 εκφράζουν,	 παρόλα	

αυτά	μπορούν	να	εμφανιστούν	σε	μικρότερο	ή	μεγαλύτερο	βαθμό	σε	όλες	τις	ηλικίες.	Το	

κοινό	τους	χαρακτηριστικό	είναι	η	χρήση	της	έννοιας	της	ενέργειας	με	τρόπο	τέτοιο	που	να	

μη	 συνάδει	 με	 την	 επιστημονική	 διάσταση	 της	 έννοιας,	 αλλά	 κυρίως	 να	 εκφράζει	 τις	

βιωματικές	 νοητικές	 παραστάσεις	 των	 μαθητών	 γύρω	 από	 αυτήν.	 Καθώς	 οι	 τελευταίοι	

προσέρχονται	στη	διδασκαλία	έχοντας	ήδη	σχηματίσει	αναπαραστάσεις	για	την	έννοια	της	

ενέργειας,	εμφανίζονται	εναλλακτικές	ιδέες	που	διαφέρουν	από	τις	επιστημονικές	(Thomas	

&	Schwenz,	1998;	van	Roon	et	al.,	1994;	Ραβάνης,	2016).	Τα	αποτελέσματα	των	εμπειρικών	

ερευνών	των	τελευταίων	δεκαετιών	έχουν	οδηγήσει	στις	παρακάτω	κατηγοριοποιήσεις	των	

σημασιών	που	αποδίδουν	οι	μαθητές	στην	έννοια	της	ενέργειας	(Duit,	2014;	Watts,	1983;	

Κολιόπουλος,	1997,	2014):	

(1) Σύνδεση	της	ενέργειας	με	τα	έμβια	όντα,	δηλαδή	η	ενέργεια	ως	ιδιότητα	των	έμβιων	

οργανισμών.	
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(2) Σύνδεση	της	ενέργειας	με	την	κίνηση	και	κάθε	είδους	δραστηριότητα,	ταυτίζοντας	την	

ενέργεια	 με	 την	 αιτία	 της	 κίνησης/δραστηριότητας	 ή	 και	 με	 την	 ίδια	 την	 κίνηση/	

δραστηριότητα.	

(3) Σύνδεση	της	ενέργειας	με	τη	δύναμη	και	τη	δράση,	δηλαδή	συσχέτιση	της	ενέργειας	με	

κάποιον	παράγοντα	που	προκαλεί	διάφορα	φαινόμενα.	

(4) Απόδοση	στην	ενέργεια	χαρακτηριστικών	αποθήκευσης,	που	σημαίνει	ότι	οι	μαθητές	

θεωρούν	ότι	ορισμένα	αντικείμενα	περιέχουν	ενέργεια.	

(5) Θεώρηση	της	ενέργειας	ως	καυσίμου,	δηλαδή	ως	«πηγή»	που	θέτει	σε	λειτουργία	τα	

τεχνολογικά	αντικείμενα	και	είναι	συμβατή	με	τη	θεώρηση	(4)	που	προαναφέρθηκε.	

(6) Θεώρηση	της	ενέργειας	ως	ρευστού,	το	οποίο	«ρέει»	από	το	ένα	αντικείμενο	στο	άλλο.	

Ορισμένες	από	τις	παραπάνω	νοητικές	παραστάσεις	μπορούν	να	εμφανιστούν	και	κατά	την	

ενεργειακή	 ερμηνεία	 φαινομένων	 θερμοδυναμικής	 και	 διαπραγμάτευσης	 των	 σχετικών	

ενεργειακών	 μεγεθών	 (Koliopoulos	 &	 Ravanis,	 2001;	 Lemeignan	 &	 Weil-Barais,	 1997).	

Χαρακτηριστικά,	ο	Erickson	(1979)	αναφέρει	για	μαθητές	12	ετών	πως	αντιμετωπίζουν	τη	

θερμότητα	 ως	 ουσία.	 Επιπλέον	 όμως,	 ορισμένες	 από	 τις	 αναφορές	 που	 έγιναν	 σε	

προηγούμενες	 παραγράφους	 αυτού	 του	 κεφαλαίου	 μπορούν	 να	 οδηγήσουν	 στο	

συμπέρασμα	ότι	οι	προ-ενεργειακές	 νοητικές	παραστάσεις	μπορούν	να	εμφανίζονται	 και	

σε	μαθητές	μεγαλύτερης	ηλικίας.	Για	παράδειγμα,	η	ελαττωματική	χρήση	των	εννοιών	της	

θερμότητας,	 του	 έργου	 και	 της	 μεταβολής	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας	 λόγω	 του	 κοινού	

παρονομαστή	 της	 ενέργειας	 (Meltzer,	 2004)	 ή	 της	 χρήσης	 τους	 στην	 καθημερινότητα	

(Thomas	&	Schwenz,	1998)	υπονοούν	ή	θα	μπορούσαν	να	εξυπηρετήσουν	την	εγκαθίδρυση	

προ-ενεργειακών	παραστάσεων.	

Προς	το	παρόν,	η	σύγχρονη	έρευνα	πάνω	σε	αυτό	το	πεδίο	για	μαθητές	στη	βαθμίδα	του	

Λυκείου	(ή	αντίστοιχη	στις	άλλες	χώρες)	είναι	περιορισμένη,	ενώ	οι	εκτενείς	έρευνες	στους	

φοιτητές	(e.g.	Leinonen	et	al.,	2009)	δεν	κατηγοριοποιούν	διακριτά	τέτοιου	τύπου	νοητικές	

παραστάσεις,	 πιθανόν	 λόγω	 της	 ωρίμανσης	 του	 δείγματος.	 Συνεπώς	 δεν	 υπάρχουν	

βιβλιογραφικές	 αναφορές	 που	 θα	 μπορούσαν	 να	 στηρίξουν	 με	 συμπαγή	 στοιχεία	 την	

υπόθεση	αυτή.	

3.2.4 ΜΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ	ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΠΛΑΙΣΙΑ		
Οι	 επιμέρους	 αναπαραστάσεις	 μαθητών	 και	 φοιτητών	 για	 τα	 ενεργειακά	 μεγέθη	 που	

εμπλέκονται	 στον	 ΠΘΝ,	 σε	 συνδυασμό	 με	 την	 επίδραση	 του	 γραμμικού	 αιτιακού	
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συλλογισμού	 στις	 απλουστεύσεις	 των	 μεταβλητών	 της	 θερμοδυναμικής,	 οδηγούν	 σε	

σύνθετες	εναλλακτικές	αναπαραστάσεις	για	τη	διατήρηση	της	ενέργειας	και	την	έκφρασή	

της	μέσω	του	ΠΘΝ,	τόσο	ποιοτικά	όσο	και	ποσοτικά.	Οι	συγκεκριμένες	επισημάνσεις	που	

έγιναν	στην	Παράγραφο	3.1	 είναι	πιθανό	να	συνιστούν	ορισμένους	από	 τους	 λόγους	 για	

τους	 οποίους	 του	 πλαισίου	 αυτού	 δεν	 είναι	 αρκετά	 ελκυστική	 επιλογή	 για	 την	 επίλυση	

προβλημάτων	 θερμοδυναμικής	 (Barbera	 &	 Wieman,	 2009;	 Leinonen	 et	 al.,	 2012,	 2013;	

Loverude	et	al.,	2002;	Meli,	Koliopoulos,	et	al.,	2016).	Ακόμα	και	σε	περιπτώσεις	όπως	αυτή	

της	 αδιαβατικής	 μεταβολής,	 η	 οποία	 μακροσκοπικά	 αντιμετωπίζεται	 αποκλειστικά	 μέσω	

του	ΠΘΝ,	αυτός	δεν	είναι	ανάμεσα	στις	πρώτες	επιλογές	μαθητών	και	φοιτητών,	ακόμα	και	

των	φυσικών	(Loverude	et	al.,	2002).	

Στην	 πρώτη	 γραμμή	 για	 την	 πραγμάτευση	 προβλημάτων	 θερμοδυναμικής	 με	 μη-

ενεργειακό	 τρόπο	 βρίσκονται	 η	 καταστατική	 εξίσωση	 και	 οι	 νόμοι	 των	 ιδανικών	 αερίων	

(Leinonen	et	al.,	2013)	και	ακολουθούν	τα	μοντέλα	των	μικροσκοπικών	εξηγήσεων	(Kautz,	

Heron,	 Loverude,	 et	 al.,	 2005).	 Ειδικά	 για	 το	 δείγμα	 των	 μαθητών	 16-17	 χρονών	 (Meli,	

Koliopoulos,	et	al.,	2016;	Μέλη,	Κολιόπουλος,	Λαβίδας,	&	Παπαλεξίου,	2018)	αναδύεται	η	

διακριτή	 κατηγορία	 των	 φαινομενολογικών	 αιτιολογήσεων,	 οι	 οποίες	 εστιάζουν	 στην	

περιγραφή	 των	 φαινομένων	 χωρίς	 να	 παρέχουν	 ουσιαστικές	 εξηγήσεις.	 Τα	 εναλλακτικά	

αυτά	πλαίσια,	που	χρησιμοποιούνται	αντί	του	ΠΘΝ,	αναλύονται	ξεχωριστά	στις	επόμενες	

παραγράφους.	 Επιπλέον	 συζητούνται	 οι	 συστηματικότερες	 από	 τις	 αλληλοεπικαλύψεις	

τους,	 καθώς	 είναι	 περιορισμένες	 οι	 αιτιολογήσεις	 που	 αξιοποιούν	 αποκλειστικά	 ένα	 και	

μόνο	πλαίσιο	από	αυτά	που	προαναφέρθηκαν.	

 Καταστατική	εξίσωση	και	νόμοι	ιδανικών	αερίων	3.2.4.1
Η	 καταστατική	 εξίσωση	 και	 οι	 νόμοι	 ιδανικών	αερίων	 (βλ.	Παράγραφο	 2.1.4.1)	 είναι	 ένα	

από	 τα	 πλαίσια	 που	 μπορεί	 να	 χρησιμοποιηθεί	 επικουρικά	 σε	 αυτό	 του	 ΠΘΝ	 για	 να	

προβλεφθούν	 ή	 και	 να	 υπολογιστούν	 οι	 αλλαγές	 στην	 πίεση,	 στη	 θερμοκρασία	 και	 στον	

όγκο	 ενός	 ιδανικού	 αερίου	 σταθερής	 ποσότητας	 mole.	 Οι	 πληροφορίες	 που	 αντλούνται	

από	το	πλαίσιο	αυτό	είναι	ακριβείς,	αν	οι	μαθηματικές	σχέσεις	επιλεγούν	και	εφαρμοστούν	

σωστά,	 για	 όλες	 τις	 ισόθερμες,	 ισόχωρες	 και	 ισοβαρείς	 μεταβολές,	 αλλά	 όχι	 για	 τις	

αδιαβατικές,	 καθώς	 για	 τις	 τελευταίες	 ισχύει	 η	 εξίσωση	 των	 πολυτροπικών	 μεταβολών9.	

																																																								
9	Μία	μορφή	της	εξίσωσης	αυτής	εκφράζει	τη	σχέση	μεταξύ	πίεσης	και	όγκου	ως	𝑝𝑉! = σταθερά,	όπου	𝛾	ο	
αδιαβατικός	 δείκτης	 του	 ιδανικού	 αερίου,	 ο	 οποίος	 εξαρτάται	 από	 τη	 θερμοχωρητικότητά	 του	 (Blundell	 &	
Blundell,	2017).	
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Κατά	συνέπεια,	το	πλαίσιο	αυτό	δεν	μπορεί	να	αποτελέσει	την	«ομπρέλα»	εξηγήσεων	για	

την	εξέλιξη	του	συνόλου	των	θερμοδυναμικών	φαινομένων·	παρόλα	αυτά	χρησιμοποιείται	

πλατιά	και	συνήθως	δε	γίνεται	αντιληπτό	πως	η	χρήση	του	δεν	είναι	πάντα	συμβατή	με	το	

εξεταζόμενο	φαινόμενο,	«υπονομεύοντας»	έτσι	τη	χρήση	του	ΠΘΝ	(Loverude	et	al.,	2002).	

Στην	 έρευνα	 των	 Meli,	 Koliopoulos,	 et	 al.	 (2016)	 σε	 σχολείο	 της	 ελληνικής	 επικράτειας	

(Πάτρα),	 οι	 μαθητές	 της	 Β’	 Λυκείου	 (Ομάδα	 Θετικού	 Προσανατολισμού)	 ανέδειξαν	 την	

καταστατική	 εξίσωση	 ιδανικών	 αερίων	 ως	 ένα	 από	 τα	 δύο	 επικρατέστερα	 εναλλακτικά	

πλαίσια	 για	 την	 ερμηνεία	 της	 αδιαβατικής	 συμπίεσης.	 Συγκεκριμένα,	 από	 τις	 93	

αιτιολογήσεις	που	δόθηκαν,	οι	24	από	αυτές	(περίπου	26%)	περιλάμβαναν	κάποια	εκδοχή	

της	εξίσωσης	αυτής.	Το	αποτέλεσμα	αυτό	μπορεί	να	αξιολογηθεί	τόσο	από	τη	σκοπιά	των	

νοητικών	παραστάσεων	όσο	και	σε	σχέση	με	τη	θέση	της	στο	αναλυτικό	πρόγραμμα	των	

θετικών	επιστημών.	Από	τη	μία	μεριά	λοιπόν,	τα	μεγέθη	της	πίεσης,	της	θερμοκρασίας	και	

του	 όγκου	 είναι	 πιθανά	 πιο	 κοντά	 στην	 άμεση	 αντίληψη	 των	 μαθητών	 σε	 σχέση	 με	 τα	

ενεργειακά	 μεγέθη,	 τα	 οποία	 είναι	 πιο	 αφηρημένα.	 Επιπρόσθετα	 ο	 χειρισμός	 τους	

ευνοείται	από	την	εφαρμογή	του	γραμμικού	αιτιακού	συλλογισμού	και	την	«απλοποίηση»	

των	μεταβλητών	αυτών	(Μέλη	et	al.,	2018).	Από	την	άλλη	μεριά,	στο	ελληνικό	εκπαιδευτικό	

σύστημα	 η	 καταστατική	 εξίσωση	 ιδανικών	 αερίων	 διδάσκεται	 για	 δύο	 συνεχείς	 χρονιές,	

πρώτα	 στη	 χημεία	 (Α’	 Λυκείου)	 και	 μετά	 στη	 φυσική	 (Θετικός	 Προσανατολισμός	 Β’	

Λυκείου),	συνεπώς	οι	μαθητές	έχουν	την	ευκαιρία	να	εξοικειωθούν	ιδιαίτερα	με	τη	σχέση	

αυτή	 και	 μάλιστα	 μέσω	 δύο	 διαφορετικών	 επιστημονικών	 αντικειμένων.	 Επιπλέον,	 στο	

πλαίσιο	 της	φυσικής,	η	εξίσωση	αυτή	και	οι	νόμοι	 των	αερίων	είναι	η	πρώτη	γνώση	που	

λαμβάνουν	 στην	 ενότητα	 της	 θερμοδυναμικής.	 Συνθέτοντας	 λοιπόν	 τους	 παραπάνω	

παράγοντες,	δεν	αποτελεί	έκπληξη	που	οι	μαθητές	την	επικαλούνται	πριν	από	τον	ΠΘΝ	για	

τη	διερεύνηση	θερμοδυναμικών	μεταβολών.	

Σε	αρκετές	έρευνες	που	έχουν	γίνει	στο	φοιτητικό	πληθυσμό	 (Kautz,	Heron,	 Loverude,	et	

al.,	 2005;	 Kautz,	 Heron,	 Shaffer,	 &	McDermott,	 2005;	 Leinonen	 et	 al.,	 2012,	 2013,	 2009;	

Loverude	et	al.,	2002),	η	καταστατική	εξίσωση	ιδανικών	αερίων	και	εν	τέλει	οι	επιμέρους	

νόμοι	 των	 ιδανικών	 αερίων	 που	 προκύπτουν	 από	 αυτήν	 φαίνεται	 πως	 είναι	 το	 πιο	

αξιοποιήσιμο	 πλαίσιο	 για	 την	 επεξεργασία	 οποιασδήποτε	 θερμοδυναμικής	 μεταβολής.	

Ενδεικτική	είναι	η	δουλειά	των	Leinonen	et	al.	(2012),	οι	οποίοι	κατηγοριοποίησαν	το	30%	

των	 απαντήσεων	 του	 δείγματός	 τους	 στο	 πλαίσιο	 της	 καταστατικής	 εξίσωσης	 ιδανικών	

αερίων,	αν	και	δεν	ήταν	το	κατάλληλο	για	την	επίλυση	του	προβλήματος	της	αδιαβατικής	
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μεταβολής	που	καλούσαν	 τους	φοιτητές	 να	αντιμετωπίσουν.	Όπως	και	οι	μαθητές	 (Meli,	

Koliopoulos,	 et	 al.,	 2016),	 οι	 ερωτώμενοι	φοιτητές	 γενικά	 θεωρούσαν	 ότι	 κάποιο	 από	 τα	

μεγέθη	της	πίεσης,	 της	θερμοκρασίας	ή	 του	όγκου	παρέμενε	σταθερό	κι	 έτσι	εφάρμοζαν	

τον	 αντίστοιχο	 νόμο.	 Επιπλέον	 είναι	 εύγλωττη	 η	 σύγχυση	 μεταξύ	 αδιαβατικής	 και	

ισόθερμης	 μεταβολής	 (van	 Roon	 et	 al.,	 1994),	 όταν	 το	 μέγεθος	 που	 θεωρείται	 σταθερό	

είναι	 συγκεκριμένα	 η	 θερμοκρασία.	 Συνεπώς,	 μέσα	 από	 τις	 απαντήσεις	 των	 φοιτητών	

αναδεικνύεται	 έντονα	 ο	 γραμμικός	 αιτιακό	 συλλογισμός,	 ο	 οποίος	 εκφράζεται	 μέσα	από	

την	 παράλειψη	 μεταβλητών	 και	 την	 «προνομιακή»	 συσχέτιση	 μεταξύ	 δύο	 μεγεθών	 (βλ.	

Παράγραφο	3.2.2).	Η	έρευνα	αυτή	επιβεβαίωνε	τα	αποτελέσματα	προηγούμενης	δουλειάς	

των	 ίδιων	ερευνητών	 (Leinonen	et	al.,	2009),	οι	οποίοι	επισημαίνουν	πως	κατά	τη	γνώμη	

τους	η	προτίμηση	των	φοιτητών	στο	πλαίσιο	της	καταστατικής	εξίσωσης	ιδανικών	αερίων	

σχετίζεται	 με	 την	 επιλογή	 του	 φιλανδικού	 αναλυτικού	 προγράμματος	 να	 επικεντρώνεται	

στη	 συστηματική	 διδασκαλία	 της	 κατά	 τα	 σχολικά	 χρόνια.	 Στον	 αντίποδα,	 ο	 ΠΘΝ	 είναι	

παραγκωνισμένος	 στα	 τελευταία	 μέρη	 των	 βιβλίων	 και	 δεν	 απολαμβάνει	 της	 ίδιας	

προσοχής	(Leinonen	et	al.,	2012).	

 Μικροσκοπικά	μοντέλα	και	χημικές	ουσίες	3.2.4.2

Τα	 μικροσκοπικά	 μοντέλα	 είναι	 ένα	 ακόμα	 εναλλακτικό	 πλαίσιο	 που	 χρησιμοποιούν	 οι	

μαθητές	 και	 οι	 φοιτητές	 για	 να	 δώσουν	 ερμηνείες	 για	 τις	 θερμοδυναμικές	 μεταβολές,	

καθώς	και	για	επιμέρους	φυσικά	μεγέθη,	ενεργειακά	(πχ.	εσωτερική	ενέργεια)	και	μη	(πχ.	

πίεση,	 θερμοκρασία).	 Πράγματι	 στο	 πλαίσιο	 αυτό	 μπορούν	 να	 ερμηνευτούν	 με	

επιστημονική	ακρίβεια	τα	παραπάνω,	ταυτόχρονα	όμως	αυτό	είναι	ένα	σύνθετο	εγχείρημα	

που	 ξεπερνά	 το	 επίπεδο	 γνώσεων	 της	 εισαγωγικής	 θερμοδυναμικής.	 Ως	 αποτέλεσμα,	 τα	

μικροσκοπικά	 μοντέλα	 χρησιμοποιούνται	 με	 ελλιπή	 ή	 λανθασμένο	 τρόπο	 και	

αποτυγχάνουν	 να	 προσφέρουν	 ικανοποιητικές	 αιτιολογήσεις	 (Leinonen	 et	 al.,	 2009).	 Στο	

πλαίσιο	 αυτό	 κάποιες	φορές	 ενσωματώνονται	 και	 εξηγήσεις	 που	 εμπίπτουν	 στις	 χημικές	

ιδιότητες	των	εμπλεκόμενων	υλικών	(Leinonen	et	al.,	2009;	Meli,	Koliopoulos,	et	al.,	2016).		

Στις	 απαντήσεις	 των	μαθητών	 για	 την	 ερμηνεία	 της	αδιαβατικής	 συμπίεσης	 στην	 έρευνα	

των	Meli,	Koliopoulos,	et	al.	(2016),	τα	μικροσκοπικά	μοντέλα	σε	συνδυασμό	με	αυτά	των	

χημικών	ιδιοτήτων	αποτέλεσαν	το	επικρατέστερο	πλαίσιο	εξηγήσεων,	συγκεντρώνοντας	το	

29%	 των	απαντήσεων,	 οι	 οποίες	 χρησιμοποιήθηκαν	 εκτενώς	από	μια	 διακριτή	 ομάδα	21	

μαθητών	 από	 τους	 54	 που	 συμμετείχαν	 στην	 έρευνα.	 Οι	 περισσότερες	 αιτιολογήσεις	
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επικεντρώνονται	 στην	αύξηση	 της	θερμοκρασίας	που	 είναι	 επακόλουθη	 της	αύξησης	 της	

εσωτερικής	ενέργειας	των	μορίων	του	αερίου	και	των	συγκρούσεών	τους.	Επιπρόσθετα,	σε	

ορισμένες	 περιπτώσεις	 αναφέρονται	 στην	 ύπαρξη	 οξυγόνου	 και	 σε	 χημικές	 αντιδράσεις.	

Ένας	από	 τους	 λόγους	που	 το	μικροσκοπικό	ή/και	 το	 χημικό	πλαίσιο	 είναι	πιο	 ελκυστικό	

ίσως	να	είναι	η	εξοικείωση	που	νιώθουν	οι	μαθητές	με	το	μικρόκοσμο,	από	την	άποψη	ότι	

τα	 μικροσκοπικά	 μοντέλα	 κάνουν	 συστηματικά	 την	 εμφάνισή	 τους	 στο	 αναλυτικό	

πρόγραμμα	όλων	των	θετικών	επιστημών,	ξεκινώντας	από	την	πρωτοβάθμια	εκπαίδευση.	

Συνεπώς	 οι	 μαθητές	 μπορεί	 να	 νιώθουν	 πιο	 ασφαλείς	 εντός	 αυτού	 του	 «γνώριμου»	

πλαισίου	 σε	 σχέση	 με	 αυτό	 του	 νεοεμφανιζόμενου	 ΠΘΝ.	 Επιπλέον	 είναι	 πιθανό	 να	

αισθάνονται	ότι	η	αναδρομή	στα	μικροσκοπικά	μοντέλα	παρέχει	πιο	βαθιές	επιστημονικές	

εξηγήσεις,	καθώς	προσπερνά	τον	κόσμο	που	γίνεται	αντιληπτός	με	τις	αισθήσεις	μας	και	

αντλεί	πληροφορίες	από	την	«πηγή»	των	όλων	φαινομένων.	

Το	 εναλλακτικό	 πλαίσιο	 των	 μικροσκοπικών	 μοντέλων	 εμφανίζεται	 συστηματικά	 στις	

έρευνες	με	δείγματα	φοιτητές	πρώτου	και	δεύτερου	έτους	(Kautz,	Heron,	Loverude,	et	al.,	

2005;	Kautz,	Heron,	Shaffer,	et	al.,	2005;	Leinonen	et	al.,	2012,	2013,	2009;	Meltzer,	2004).	

Χαρακτηριστικές	 είναι	 οι	 απαντήσεις	 που	 δόθηκαν	 στους	 Kautz,	 Heron,	 Loverude,	 et	 al.	

(2005)	για	την	αύξηση	της	πίεσης	και	 της	θερμοκρασίας	στην	 ισοβαρή	θέρμανση	αερίου.	

Κατά	μέσο	όρο	μεταξύ	των	φοιτητών	των	τμημάτων	φυσικής	και	χημείας,	περίπου	το	20%	

αιτιολόγησε	 την	 αύξηση	 της	 πίεσης	 ως	 αποτέλεσμα	 της	 μεγαλύτερης	 ταχύτητας	 των	

σωματιδίων	και	των	επιπλέον	συγκρούσεων	με	τα	τοιχώματα	του	δοχείου.	Οι	εξηγήσεις	για	

την	 αύξηση	 της	 θερμοκρασίας	 σχετίζονται	 με	 τις	 αυξημένες	 συγκρούσεις	 μεταξύ	 των	

μορίων	ή	την	αύξηση	της	πυκνότητας	στο	αέριο.	Στο	δεύτερο	μέρος	της	παραπάνω	έρευνας	

(Kautz,	Heron,	Shaffer,	et	al.,	2005),	οι	ερευνητές	εξετάζουν	ειδικά	αυτά	τα	μικροσκοπικά	

μοντέλα	και	καταλήγουν	στο	συμπέρασμα	ότι	συχνά	είναι	τόσο	σοβαρά	ελαττωματικά	που	

συνιστούν	 εμπόδιο	 στην	 εξέλιξη	 λειτουργικών	 αναπαραστάσεων	 για	 σημαντικές	 έννοιες	

της	θερμοδυναμικής,	συμπεριλαμβανομένης	αυτής	 της	διατήρησης	 της	ενέργειας	και	 της	

έκφρασής	της	μέσω	του	ΠΘΝ.	

 Φαινομενολογία	3.2.4.3
Οι	φαινομενολογικές	 εξηγήσεις	 αποτελούν	 μια	 ειδική	 περίπτωση	 εναλλακτικού	 πλαισίου	

για	την	ερμηνεία	φαινομένων	που	εμπίπτουν	στον	ΠΘΝ.	Πρόκειται	για	αιτιολογήσεις	που	

εστιάζουν	στην	περιγραφή	των	φαινομένων	είτε	σκιαγραφώντας	τις	αλλαγές	στο	φυσικό	ή	
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τεχνολογικό	σύστημα	 (πχ.	 το	 έμβολο	κινήθηκε,	δημιουργήθηκε	φλόγα)	 είτε	σχολιάζοντας	

τις	 άμεσα	 αντιληπτές	 μεταβολές	 στην	 πίεση,	 στη	 θερμοκρασία	 ή/και	 στον	 όγκο.	 Είναι	

κάπως	αναμενόμενο	οι	εξηγήσεις	αυτές	να	εμφανίζονται	κυρίως	στο	μαθητικό	πληθυσμό	

και	 πολύ	 πιο	 περιορισμένα	 στους	 φοιτητές,	 καθώς	 οι	 πρώτοι	 συχνά	 δυσκολεύονται	 να	

παρέχουν	στοχευμένες	 εξηγήσεις	 λόγω	 του	νεαρού	 τις	ηλικίας	 τους,	αλλά	και	 των	συχνά	

αντικρουόμενων	 απαιτήσεων	 που	 έχει	 καθένα	 από	 τα	 πολλά	 σχολικά	 τους	 αντικείμενα,	

ενώ	 οι	 δεύτεροι	 βρίσκονται	 σε	 ένα	 πολύ	 συγκεκριμένο	 εκπαιδευτικό	 πλαίσιο	 εντός	 του	

οποίου	έχουν	πλέον	εκπαιδευτεί	να	απαντούν	ικανοποιώντας	ορισμένα	κριτήρια.	

Στην	 έρευνα	 των	 Meli,	 Koliopoulos,	 et	 al.	 (2016)	 σε	 μαθητές,	 περίπου	 το	 25%	 των	

εξηγήσεων	 για	 το	 φαινόμενο	 της	 αδιαβατικής	 συμπίεσης	 εμπίπτουν	 στο	 εναλλακτικό	

πλαίσιο	 της	 φαινομενολογίας.	 Οι	 αιτιολογήσεις	 που	 παρέχουν	 για	 την	 αύξηση	 της	

θερμοκρασίας	είναι	απλές	περιγραφές	του	φαινομένου	(πχ.	«το	έμβολο	κατέβηκε	γρήγορα	

και	 η	 θερμοκρασία	 ανέβηκε»),	 ακόμα	 και	 ταυτολογικές	 (πχ.	 «η	 θερμοκρασία	 ανέβηκε	

απότομα»).	 Η	 απουσία	 μιας	 συγκροτημένης	 προσωπικής	 ερμηνείας	 από	 τη	 μεριά	 των	

μαθητών	είναι	ένα	από	τα	ενδεχόμενα	για	τις	πολλές	απαντήσεις	σε	αυτήν	την	κατηγορία.	

Ένας	 ακόμα	 πιθανός	 παράγοντας	 για	 τις	 φαινομενολογικές	 εξηγήσεις,	 είναι	 πως	 στην	

έρευνα	αυτή,	σε	αντίθεση	με	όλες	όσες	έχουν	προαναφερθεί	για	τους	φοιτητές,	είναι	πως	

οι	μαθητές	παρακολούθησαν	μια	ζωντανή	επίδειξη	αδιαβατικής	συμπίεσης.	Η	παρατήρηση	

του	φαινομένου	είναι	πιθανό	να	οδήγησε	τους	μαθητές	σε	περιγραφές	για	το	τι	είδαν	κι	όχι	

σε	 αιτιολογήσεις	 γιατί	 το	 είδαν.	 Όπως	 αναφέρει	 ο	 Hodson	 (1986,	 p.	 382)	 «η	 θεωρητική	

ερμηνεία	είναι	μέρος	της	παρατήρησης,	όχι	συνέπειά	της».	

 Αλληλοεπικαλύψεις	μεταξύ	των	εναλλακτικών	πλαισίων	3.2.4.4
Τα	 παραπάνω	 πλαίσια	 είναι	 με	 μεγάλη	 σαφήνεια	 οριοθετημένα	 στην	 επιστήμη	 και	 στη	

σχετική	βιβλιογραφία	για	τις	εναλλακτικές	αναπαραστάσεις,	όμως	ταυτόχρονα	οι	μαθητές	

και	 οι	 φοιτητές	 δίνουν	 απαντήσεις	 που	 σε	 μεγάλα	 ποσοστά	 περνάνε	 τις	 διαχωριστικές	

γραμμές	μεταξύ	των	πλαισίων.	Οι	μαθητές	της	έρευνας	των	Meli,	Koliopoulos,	et	al.	(2016)	

σε	ποσοστό	σχεδόν	39%	χρησιμοποιούν	δύο	από	τα	παραπάνω	πλαίσια	και	περίπου	11%	

χρησιμοποιούν	 τρία.	 Ένας	 δημοφιλής	 συνδυασμός	 αφορά	 στη	 σύνθεση	 μεταξύ	

ενεργειακών	 μεγεθών	 του	 ΠΘΝ	 με	 άλλες	 μεταβλητές,	 συνήθως	 από	 την	 καταστατική	

εξίσωση	ιδανικών	αερίων	ή	από	το	μικροσκοπικό-χημικό	πλαίσιο.	Ακόμα	πιο	σύνηθες	για	

τους	μαθητές	να	εμπλέκουν	τις	φαινομενολογικές	εξηγήσεις	τους	με	ημιτελείς	μορφές	της	
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καταστατικής	 εξίσωσης	 των	 ιδανικών	 αερίων	 ή/και	 μικροσκοπικά-χημικά	 στοιχεία.	 Είναι	

προφανές	από	τα	παραπάνω	ότι	 το	πλαίσιο	 του	ΠΘΝ,	αν	εμφανίζεται	καθόλου,	δύσκολα	

στέκεται	 μόνο	 του	στις	 εξηγήσεις	 των	μαθητών,	αλλά	ακόμα	 και	 τα	άλλα	πλαίσια	δρουν	

υποστηρικτικά	 το	 ένα	 για	 το	 άλλο,	 καθώς	 οι	 απαντήσεις	 είναι	 ημιτελείς	 εντός	 του	 κάθε	

πλαισίου	και	χρειάζονται	επιπλέον	στοιχεία	για	να	γεμίσουν	τα	κενά.	

Με	 αυτό	 το	 θέμα	 των	 αλληλεπικαλύψεων	 μεταξύ	 των	 κατηγοριών	 αιτιολογήσεων	 στο	

φοιτητικό	 πληθυσμό	 ασχολείται	 ειδικά	 η	 έρευνα	 των	 Leinonen	 et	 al.	 (2012).	 Τόσο	 τα	

ποσοστά	 των	 απαντήσεων	 που	 συνδυάζουν	 πλαίσια	 όσο	 και	 οι	 κατηγορίες	 που	

αξιοποιούνται	συμφωνούν	πλήρως	με	τα	ευρήματα	των	Meli,	Koliopoulos,	et	al.	(2016)	που	

προαναφέρθηκαν.	 Οι	 περισσότεροι	 από	 τους	 φοιτητές	 που	 προσέγγισαν	 την	 αδιαβατική	

μεταβολή	 μέσω	 του	 πλαισίου	 του	 ΠΘΝ,	 ταυτόχρονα	 επικαλέστηκαν	 ταυτόχρονα	 την	

καταστατική	εξίσωση	ιδανικών	αερίων	ή	μικροσκοπικά	μοντέλα.	Επιπρόσθετα,	συνδυάζουν	

μεταξύ	 τους	 την	 καταστατική	 εξίσωση	 με	 τα	 μικροσκοπικά	 μοντέλα.	 Συμπερασματικά	 οι	

ερευνητές	 σχολιάζουν	 ότι	 είναι	 σύνηθες	 οι	 μαθητές	 να	 στηρίζονται	 σε	 επιστημονικά	

εσφαλμένες	 σχέσεις	 μεταξύ	 των	 μεταβλητών	 και	 να	 αξιοποιούν	 πλατιά	 την	 καταστατική	

εξίσωση	 ιδανικών	 αερίων,	 η	 οποία	 είναι	 πιθανό	 ότι	 λειτούργησε	 αποτελεσματικά	 στην	

αντιμετώπιση	άλλων	προβλημάτων,	προφανώς	με	μη	αδιαβατικές	μεταβολές.	

3.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	ΑΠΟ	ΤΗΝ	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΤΩΝ	ΝΟΗΤΙΚΩΝ	ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ	
ΓΙΑ	ΤΗ	ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ	ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ	ΤΟΥ	ΠΡΩΤΟΥ	ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	
ΝΟΜΟΥ	

Η	ανάλυση	 των	 νοητικών	παραστάσεων	 των	μαθητών	 (και	 των	φοιτητών)	αποδεικνύεται	

πολυποίκιλη	 ως	 προς	 τις	 αντιλήψεις	 των	 μαθητών	 για	 τον	 ΠΘΝ,	 για	 τα	 μεγέθη	 που	

εμπλέκονται	 στην	 ενεργειακή	 περιγραφή	 των	 θερμοδυναμικών	 φαινομένων	 και	 για	

εναλλακτικά	πλαίσια	που	χρησιμοποιούνται	στη	θέση	των	παραπάνω	(προ-ενεργειακά	και	

μη-ενεργειακά).	Από	την	ανάλυση	αυτή	εξάγονται	ορισμένα	συμπεράσματα,	 τα	οποία	θα	

συμβάλλουν	 στη	 συγκρότηση	 των	 διδακτικών	 στόχων	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας	 για	 τη	

διδασκαλία	και	τη	μάθηση	του	ΠΘΝ,	η	εποικοδομητική	αντίληψη	της	οποίας	τοποθετεί	στο	

επίκεντρο	τις	νοητικές	παραστάσεις	των	μαθητών.	

(1) Συστηματική	 πηγή	 παρεμπόδισης	 της	 κατασκευής	 συμπαγών	 ενεργειακών	

παραστάσεων	 για	 τον	 ΠΘΝ	 συνιστά	 η	 ανάμειξη	 των	 διάφορων	 επιστημολογικών	

πλαισίων	 της	 θερμοδυναμικής,	 με	 εξέχοντα	 αυτά	 των	 νόμων	 αερίων-καταστατικής	

εξίσωσης	 ιδανικών	 αερίων	 (βλ.	 Παράγραφο	 2.1.4.1)	 και	 της	 κινητικής	 θεωρίας	 των	
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αερίων	 (βλ.	 Παράγραφο	 2.1.4.2).	 Συνεπώς,	 το	 πλαίσιο	 που	 δίνεται	 στους	 μαθητές	

πρέπει	να	είναι	αυστηρά	οριοθετημένο	και	για	την	περίπτωση	του	ΠΘΝ	είναι	επαρκές	

αυτή	η	 οριοθέτηση	 να	 γίνεται	 εντός	 της	μακροσκοπικής	 ενεργειακής	παράδοσης	 της	

θερμοδυναμικής	(βλ.	Παράγραφο	2.2.1.1).	

(2) Η	 αδιαβατική	 μεταβολή	 αποτελεί	 πεδίο	 ερευνών	 για	 τις	 αντιλήψεις	 γύρω	 από	 τον	

ΠΘΝ,	 διότι	 η	 αντιμετώπισή	 της,	 στο	 εισαγωγικό	 τουλάχιστον	 επίπεδο	 της	

θερμοδυναμικής,	 είναι	εφικτή	μόνο	μέσω	του	αξιώματος	αυτού.	Αυτή	η	παράμετρος	

υποδηλώνει	 ταυτόχρονα	 ότι	 πρόκειται	 για	 ένα	 νόμο-ομπρέλα,	 ο	 οποίος	 περιγράφει	

όλες	 τις	 θερμοδυναμικές	 μεταβολές	 εξίσου	 αποτελεσματικά.	 Επιπλέον,	 μέσω	 της	

αδιαβατικής	 μεταβολής	 είναι	 δυνατή	 η	 επισήμανση	 της	 μεταβολής	 της	 εσωτερικής	

ενέργειας	ως	μεγέθους	αποθήκευσης	ενέργειας	που	σχετίζεται	με	τη	θερμοκρασία	και	

η	άμεση	αντιπαραβολή	της	με	τη	θερμότητα	(που	έχει	για	τους	μαθητές	προνομιακή	

συσχέτιση	με	τη	θερμοκρασία),	η	οποία	δε	συμμετέχει	στις	αδιαβατικές	μεταβολές.	Για	

τους	παραπάνω	λόγους,	η	αδιαβατική	μεταβολή,	από	ουραγός	που	συνήθως	είναι	(βλ.	

Παράγραφο	 4.2),	 πρέπει	 να	 αναβαθμιστεί	 στη	 νούμερο	 ένα	 μεταβολή	 που	 θα	

αντιμετωπίζουν	οι	μαθητές.	

(3) Σε	συνέχεια	 του	παραπάνω	συμπεράσματος	για	 την	πιθανή	χρησιμότητα	 της	άμεσης	

αντιπαραβολής	 της	 μεταβολής	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας	 με	 τη	 θερμότητα,	 φαίνεται	

πως	 η	 ισόθερμη	 μεταβολή	 είναι	 η	 καταλληλότερη	 για	 να	 ακολουθήσει	 την	

πραγμάτευση	της	αδιαβατικής.	Με	αυτόν	 το	 τρόπο	θα	μπορούσε	να	γίνει	ακόμα	πιο	

ξεκάθαρο	για	τους	μαθητές	πως	τα	δύο	μεγέθη	διαχωρίζονται	πλήρως	και	μπορούν	να	

υπάρχουν	 αυτόνομα	 στα	 αδιαβατικά	 συστήματα,	 επιτελώντας	 το	 καθένα	 τελείως	

διαφορετικές	 ενεργειακές	 λειτουργίες	 (αποθήκευση	 και	 μεταφορά	 ενέργειας	

αντίστοιχα).	

(4) Η	 δυσκολία	 στην	 κατηγοριοποίηση	 της	 θερμότητας	 και	 του	 έργου	 ως	 μεγεθών	

μεταφοράς	 ενέργειας	 και	 της	 μεταβολής	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας	 ως	 μεγέθους	

αποθήκευσης	ενέργειας,	έμμεσα	αναδεικνύει	την	ασαφή	εικόνα	που	έχουν	οι	μαθητές	

(και	 οι	 φοιτητές)	 για	 την	 διαφοροποίηση	 μεταξύ	 θερμοδυναμικού	 συστήματος	 και	

περιβάλλοντος	(Bain,	Moon,	Mack,	&	Towns,	2014;	Hadfield	&	Wieman,	2010).	Οι	van	

Roon	et	 al.	 (1994)	συνηγορούν	υπέρ	μιας	προσέγγισης	 της	θερμοδυναμικής	που	δεν	

αρκείται	σε	μια	απλή	εισαγωγή	της	έννοιας	του	συστήματος,	αλλά	την	τοποθετούν	ως	

έναν	 τελικό	εκπαιδευτικό	στόχο,	που	θα	κατακτηθεί	μέσω	περιγραφών	πραγματικών	
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θερμοδυναμικών	συστημάτων.	Η	παραπάνω	πρόταση	μπορεί	να	εξυπηρετήσει	και	στο	

ξεπέρασμα	 των	 δυσκολιών	 που	 σχετίζονται	 με	 τη	 χρήση	 των	 όρων	 «θερμότητα»,	

«έργο»	και	«ενέργεια»	στην	καθημερινότητα	των	μαθητών	και	των	φοιτητών.	Η	χρήση	

πραγματικών	 θερμοδυναμικών	 συστημάτων	 μπορεί	 είτε	 να	 γεφυρώσει	 είτε	 να	

προκαλέσει	 γνωστική	 σύγκρουση	 μεταξύ	 των	 βιωματικών	 αναπαραστάσεων	 των	

μαθητών	 και	 των	 επιστημονικών	 ερμηνειών.	 Ένα	 αντικείμενο	 μελέτης	 που	

ανταποκρίνεται	 και	 επιστημολογικά	 στις	 παραπάνω	 απαιτήσεις	 είναι	 η	 πρώτη	

λειτουργική	 ατμομηχανή	 Newcomen	 (βλ.	 Παράγραφο	 2.1.2.1),	 η	 οποία	 μπορεί	 να	

αντιμετωπιστεί	 είτε	ως	ενιαία	κατασκευή	 (σύνθετο	θερμοδυναμικό	σύστημα)	 είτε	με	

απομόνωση	του	κινητήρα	της	(απλό	θερμοδυναμικό	σύστημα).	

(5) Επιπρόσθετα	ως	 προς	 την	 αξιοποίηση	 της	 μηχανής	Newcomen,	 η	 παρουσίαση	 και	 η	

διαπραγμάτευση	 ενός	 πραγματικού	 θερμοδυναμικού	 συστήματος	 μπορεί	 να	

αποτελέσει	 ένα	 κατάλληλο	 περιβάλλον	 για	 το	 μετασχηματισμό	 προ-ενεργειακών	 και	

φαινομενολογικών	 αναπαραστάσεων	 σε	 ενεργειακές.	 Προϋπόθεση	 αποτελεί	 η	 δομή	

και	 η	 λειτουργία	 του	 συστήματος	 που	 παρουσιάζεται	 να	 είναι	 σαφώς	 διαχωρισμένη	

από	 το	 μοντέλο	 της	 διανομής	 ενέργειας	 σε	 αυτό.	 Όμως,	 με	 τη	 συνύπαρξη	 των	

φαινομένων	και	της	μοντελοποιημένης	αναπαράστασης	των	φαινομένων	μπορούν	να	

γίνουν	για	τους	μαθητές	σαφέστερα	τα	όρια	μεταξύ	του	επιπέδου	των	αντικειμένων-

γεγονότων	και	των	θεωρητικών	κατασκευών	(μοντέλων	και	θεωριών)	(βλ.	Παράγραφο	

4.3).	

(6) Τέλος,	ο	 γραμμικός	αιτιακός	συλλογισμός	 των	μαθητών	 (και	 των	φοιτητών)	φαίνεται	

πως	 βρίσκεται	 πίσω	 από	 πολλές	 μη	 επιστημονικές	 αναπαραστάσεις	 για	 τον	 ΠΘΝ.	

Παρόλα	 αυτά,	 αποτελεί	 πρόκληση	 για	 τη	 διδακτική	 ακολουθία	 να	 πετύχει	 τόσο	 την	

αξιοποίησή	 του	 όσο	 και	 την	 υπέρβασή	 του.	 Αυτή	 η	 επιλογή	 θεωρείται	 πως	 δε	 θα	

παρεμποδίσει	 την	 διαπραγμάτευση	 των	 επιστημονικών	 χαρακτηριστικών	 των	

θερμοδυναμικών	 φαινομένων,	 αφού	 η	 γραμμική	 αιτιότητα	 είναι	 επαρκής	 για	 την	

περιγραφή	 τους.	 Σε	 επόμενο	 γνωσιακό	 στάδιο	 όμως,	 επιδίωξη	 είναι	 οι	 μαθητές	

πρωτίστως	 να	 αποσταθεροποιήσουν	 και	 στη	 συνέχεια	 να	 υπερβούν	 τη	 συλλογιστική	

αυτή	πορεία,	που,	όπως	προαναφέρθηκε,	συνιστά	συχνά	πηγή	εσφαλμένων	ή	ελλιπών	

νοητικών	παραστάσεων.	
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Η	 ανάλυση	 των	 νοητικών	 παραστάσεων	 συμβάλλει	 με	 πληθώρα	 συμπερασμάτων	 στο	

σχεδιασμό	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας.	 Είναι	 ταυτόχρονα	 ιδιαίτερα	 βαρυσήμαντο	 το	

γεγονός	 πως	 τα	 συμπεράσματα	 αυτά	 βρίσκονται	 σε	 συμφωνία	 με	 αυτά	 που	 προέκυψαν	

από	την	επιστημολογική	ανάλυση	(βλ.	Παράγραφο	2.3),	με	κυριότερα	σημεία	σύγκλισης	τις	

δυνατότητες	 που	 μπορεί	 να	 προσφέρει	 ένα	 διακριτό	 πλαίσιο	 μακροσκοπικής	

θερμοδυναμικής	 για	 την	 εισαγωγή	 του	 ΠΘΝ,	 η	 αναγκαιότητα	 για	 την	 πρωταρχική	

αξιοποίηση	των	θερμοδυναμικών	μεταβολών,	η	καταλληλότητα	των	θερμικών	μηχανών	ως	

φαινομενολογικό	 πεδίο	 διαπραγμάτευσης	 των	 φαινομένων	 και	 η	 ισχύς	 των	

αναπαραστάσεων	 αλυσίδας	 διανομής	 ενέργειας	 στις	 μηχανές	 αυτές.	 Τα	 παραπάνω	 είναι	

απαραίτητο	 να	 ενταχθούν	 οργανικά	 σε	 ένα	 κατάλληλο	 περιβάλλον	 διδασκαλίας	 και	

μάθησης,	το	οποίο	να	ενισχύει	τα	στοιχεία	αυτά	που	είναι	θεμιτό	να	αξιοποιηθούν	από	τις	

δύο	 αναλύσεις	 που	 προηγήθηκαν.	 Για	 το	 σκοπό	 αυτό,	 είναι	 αναγκαία	 η	 ανάλυση	 των	

στοιχείων	παιδαγωγικού	πλαισίου,	η	οποία	ακολουθεί	(Κεφάλαιο	4).	
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4 Η	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΤΩΝ	ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΤΟΥ	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ	

ΠΛΑΙΣΙΟΥ	

4.1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΤΗΣ	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ	ΓΝΩΣΗΣ	ΣΕ	
ΣΧΟΛΙΚΗ	

Σε	σχέση	με	τον	ΠΘΝ	και	τις	έννοιες	γύρω	από	αυτόν,	οι	παράγραφοι	της	επιστημολογικής	

ανάλυσης	και	της	ανάλυσης	των	νοητικών	παραστάσεων	των	μαθητών	που	προηγήθηκαν	

συμβάλλουν	ουσιαστικά	στον	τρόπο	με	τον	οποίο	η	επιστημονική	γνώση	και	η	βιωματική	

γνώση	αντίστοιχα	οδηγούν	στην	οικοδόμηση	της	σχολικής	γνώσης	για	το	εν	λόγω	γνωστικό	

περιεχόμενο.	 Η	 διαδικασία	 αυτή	 είναι	 αντικείμενο	 του	 διδακτικού	 μετασχηματισμού,	 ο	

οποίος	 συνιστά	 μια	 εργασία	 κατά	 την	 οποία	 η	 επιστημονική	 γνώση	 μετατρέπεται	 σε	

αντικείμενο	 προς	 διδασκαλία	 και	 αντικείμενο	 διδασκαλίας	 (Chevallard,	 1985),	 και	

εμπλουτίζεται	 με	 τις	 «κοινωνικές	 πρακτικές	 αναφοράς»,	 που	 αφορούν	 στον	 αντίστοιχο	

μετασχηματισμό	 των	 πολιτισμικών	 (πρακτικών	 και	 κοινωνικών)	 δραστηριοτήτων	

(Martinand,	 1983;	 Ραβάνης,	 2016).	 Συνεπώς,	 όπως	αναφέρει	 ο	 Ραβάνης	 (Ραβάνης,	 2016,	

pp.	193–194)	και	σύμφωνα	με	τον	Martinand	(1986,	p.	140),	η	σύνθεση	του	περιεχομένου	

των	γνωστικών	αντικειμένων	για	το	σχολικό	επίπεδο	δεν	αφορά	σε	«μια	σειρά	διαδοχικών	

“ελαττώσεων”	 της	 συνθετότητας	 των	 αντικειμένων	 διδασκαλίας»,	 αλλά	 μιας	

πολυδιάστατης	διαδικασίας	μετασχηματισμών.	

4.1.1 ΕΠΙΠΕΔΑ	ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΚΑΙ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ	ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ	
ΑΝΑΦΟΡΑΣ	

Ο	Chevallard	(1985)	συστηματοποίησε	την	έννοια	του	διδακτικού	μετασχηματισμού	και	τη	

διαχώρισε	 σε	 δύο	 φάσεις.	 Η	 πρώτη	 φάση	 αφορά	 στον	 καλούμενο	 «εξωτερικό	

μετασχηματισμό»	και	περιλαμβάνει	 την	επιλογή	και	 τη	διαμόρφωση	ορισμένων	θεμάτων	

και	 εννοιών	 προερχόμενα	 από	 την	 επιστημονική	 γνώση	 αναφοράς 10 	προκειμένου	 να	

ενσωματωθούν	 σε	 αναλυτικά	 προγράμματα,	 διδακτικά	 εγχειρίδια,	 βιβλία	 και	 επίσημα	

κείμενα	 οδηγιών	 για	 εκπαιδευτικούς.	 Πρόκειται	 λοιπόν	 για	 τη	 συγκρότηση	 του	

«αντικειμένου	προς	διδασκαλία»	 (διδακτέα	γνώση)	και	αντανακλά	τις	εκάστοτε	πολιτικές	

																																																								
10	Από	τη	σκοπιά	της	διδακτικής	των	θετικών	επιστημών,	η	γνώση	αναφοράς	απηχεί	την	επιστημονική	γνώση	
σε	 σχέση	 με	 την	 οποία	 είναι	 δυνατό	 να	 αξιολογηθούν	 τόσο	 η	 βιωματική	 και	 σχολική	 γνώση	 όσο	 και	 τα	
χαρακτηριστικά	των	αλληλεπιδράσεών	τους	(Κολιόπουλος,	2006).	
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επιλογές	 για	 το	 χώρο	 της	 εκπαίδευσης,	 τις	 κοινωνικές	 ανάγκες,	 τις	 παιδαγωγικές	

αντιλήψεις	 και	 άλλες	 λειτουργίες	 που	 βρίσκονται	 στην	 περιφέρεια	 της	 σχολικής	

πραγματικότητας,	 όμως	 ταυτόχρονα	 την	 επηρεάζουν	 σημαντικά	 (Κολιόπουλος,	 2006;	

Ραβάνης,	2016).	

Η	 δεύτερη	 φάση	 χαρακτηρίζεται	 ως	 «εσωτερικός	 μετασχηματισμός»	 και	 αφορά	 στη	

διαμόρφωση	 του	 «αντικειμένου	 προς	 διδασκαλία»	 σε	 «αντικείμενο	 διδασκαλίας»	

(διδαχθείσα	 γνώση).	 Στη	 φάση	 αυτή	 εκπαιδευτικοί	 και	 μαθητές	 προσαρμόζουν	 το	 υλικό	

που	 έχει	 παραχθεί	 από	 την	 πρώτη	 φάση	 έτσι	 ώστε	 να	 εξυπηρετείται	 η	 πραγματική	

λειτουργία	 και	 οι	 ιδιαίτερες	συνθήκες	 της	 τάξης.	 Κατά	συνέπεια,	 τα	 τελικά	προϊόντα	 του	

εξωτερικού	 μετασχηματισμού	 δοκιμάζονται	 στη	 σχολική	 πραγματικότητα	 και	

επανακαθορίζονται	 στην	 πράξη	 (Κολιόπουλος,	 2006;	 Ραβάνης,	 2016).	 Στο	 πλαίσιο	 αυτό	

μπορεί,	 για	 παράδειγμα,	 να	 διαμορφωθεί	 μια	 ορισμένη	 διδακτική	 ακολουθία	 για	 το	

αντικείμενο	 διδασκαλίας	 από	 τον	 ίδιο	 τον	 εκπαιδευτικό,	 ο	 οποίος	 θα	 καθορίσει	 το	

χρονοδιάγραμμα	 για	 την	 εφαρμογή	 της,	 θα	 αντανακλά	 τις	 προτεραιότητές	 του	 κ.ά	

(Κολιόπουλος,	2006).	

O	 διδακτικός	 μετασχηματισμός	 ξεκινά	 από	 την	 επιστημονική	 γνώση	 αναφοράς,	 οφείλει	

όμως	 να	 ενσωματώνει	 και	 την	 κοινωνική	 πρακτική	 αναφοράς,	 καθώς	 διαφορετικά	

κινδυνεύει	 να	περιοριστεί	 στην	αφομοίωση	 των	πορισμάτων	 της	 επιστημονικής	 έρευνας,	

παραγνωρίζοντας	 το	 μεθοδολογικό	 πλαίσιο	 εντός	 του	 οποίου	 αυτά	 παράχθηκαν.	 Για	 το	

σκοπό	αυτό,	ο	Martinand	(1983)	προτείνει	τον	εμπλουτισμό	του	περιεχομένου	της	έννοιας	

του	 διδακτικού	 μετασχηματισμού,	 όπως	 αυτή	 δόθηκε	 από	 τον	 Chevallard	 (1985),	 με	 τις	

«κοινωνικές	πρακτικές	αναφοράς»,	οι	οποίες,	όπως	ο	ίδιος	αναφέρει	(Martinand,	1986,	p.	

137)	 σύμφωνα	 με	 το	 Ραβάνη	 (Ραβάνης,	 2016,	 pp.	 197–198),	 χαρακτηρίζονται	 από	 μια	

τριπλή	σήμανση:	

Πρόκειται	 για	 δραστηριότητες	 οι	 οποίες	 έχουν	 σκοπό	 το	 μετασχηματισμό	 φυσικών	 ή	
ανθρώπινων	 δεδομένων	 (πρακτικές).	 Αφορούν	 στο	 σύνολο	 του	 κοινωνικού	
περιβάλλοντος	 και	 σε	 ατομικούς	 ρόλους	 (κοινωνικές).	 Η	 σχέση	 με	 τις	 διδακτικές	
δραστηριότητες	δεν	είναι	σχέσεις	ταυτότητας,	αλλά	αναφοράς	(αναφορά).	

Πρόκειται	 για	 το	 σύνολο	 των	 πολιτιστικών	 δραστηριοτήτων	 που	 πλαισιώνουν	 την	

παραγωγή	 της	 επιστημονικής	 γνώσης	 και	 πρακτικής,	 το	 οποίο	 περιλαμβάνει	 τόσο	 τις	

τεχνολογικές	 και	 παραγωγικές	 δραστηριότητες	 όσο	 και	 τις	 οικιακές.	 Συνεπώς,	 με	 την	

προσθήκη	αυτή,	ο	διδακτικός	μετασχηματισμός	συγκροτείται	ως	μια	ολοκληρωμένη	έννοια	
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που	περικλείει	 την	 εννοιολογική,	 τη	 μεθοδολογική	 και	 την	 πολιτισμική	 διάσταση	 για	 την	

οικοδόμηση	της	σχολικής	γνώσης.	

Σύμφωνα	 με	 την	 γαλλόφωνη	 παράδοση	 της	 Διδακτικής	 των	 φυσικών	 επιστημών	 όπως	

παρουσιάζεται	από	τον	Κολιόπουλο	(2006),	ο	διδακτικός	μετασχηματισμός	διακρίνεται	σε	

τρία	 επίπεδα	 για	 την	 τελική	 συγκρότηση	 της	 σχολικής	 γνώσης.	 Αυτά	 αφορούν	 το	

μετασχηματισμό	(α)	της	επιστημονικής	γνώσης,	των	κοινωνικών	πρακτικών	αναφοράς	και	

της	βιωματικές	γνώσεις	των	μαθητών	σε	γνώση	προς	διδασκαλία	(σχεδιασμός	αναλυτικών	

προγραμμάτων	 και	 εκπαιδευτικού	 υλικού),	 (β)	 της	 γνώσης	 προς	 διδασκαλία	 σε	 γνώση	

διδασκαλίας	 (αντιλήψεις	 και	 δραστηριότητες	 του	 εκπαιδευτικού)	 και	 (γ)	 της	 γνώσης	

διδασκαλίας	 σε	 γνώση	 του	 μαθητή	 (γνωστικές	 λειτουργίες	 και	 βιωματικές	 γνώσεις	 του	

μαθητή).	Η	διάρθρωση	αυτή	των	επιπέδων	αναπαριστάται	στο	Σχήμα	4.1.	

	

4.1.2 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ	ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΦΥΣΙΚΩΝ	ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	
Η	έννοια	του	διδακτικού	μετασχηματισμού	μπορεί	επιπλέον	να	λειτουργήσει	ως	εργαλείο	

ανάλυσης,	 αξιολόγησης	 και	 σχεδιασμού	 ενός	 αναλυτικού	 προγράμματος	 φυσικών	

επιστημών,	υπό	την	έννοια	ότι	πίσω	από	τα	αναλυτικά	προγράμματα	ως	τελικά	προϊόντα	

εδράζονται	 οι	 διαφορετικές	 αντιλήψεις	 για	 τον	 τρόπο	 που	 μετασχηματίζεται	 η	

επιστημονική	 γνώση	 και	 η	 κοινωνική	 πρακτική	 (Κολιόπουλος,	 2006).	 Το	 αναλυτικό	

πρόγραμμα	 των	φυσικών	 επιστημών	 είναι	 θεμελιώδες	 δομικό	 στοιχείο	 που	 καθορίζει	 τη	

μορφή	και	το	περιεχόμενο	των	αντίστοιχων	αντικειμένων	στη	σχολική	εκπαίδευση,	αλλά	σε	

Σχήμα	4.1:	Τα	διαφορετικά	επίπεδα	του	διδακτικού	μετασχηματισμού.	
Αναπαραγωγή	από	Κολιόπουλο	(2006,	p.	13)	
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καμία	 περίπτωση	 δεν	 μπορεί	 να	 θεωρηθεί	 ως	 μία	 ομογενής	 έννοια.	 Κατά	 συνέπεια,	 η	

προσέγγιση	 των	 αναλυτικών	 προγραμμάτων	 υπό	 το	 πρίσμα	 του	 διδακτικού	

μετασχηματισμού	συνιστά	μόλις	μία	από	τις	δυνατές	επιλογές,	η	οποία	όμως	είναι	επαρκής	

από	τη	σκοπιά	της	διδακτικής	των	φυσικών	επιστημών	και	λειτουργεί	αποτελεσματικά	για	

την	ανάλυση,	την	αξιολόγηση	και	το	σχεδιασμό	προγραμμάτων.	

Μέσω	 της	 προσέγγισης	 αυτής,	 η	 ανάλυση	 του	 περιεχομένου	 μιας	 σειράς	 ελληνικών	 και	

διεθνών	αναλυτικών	προγραμμάτων	φυσικών	επιστημών	έχει	οδηγήσει	συγκρότηση	ενός	

προτύπου	ταξινόμησης.	Τα	γενικά	χαρακτηριστικά	αυτού	του	προτύπου	ταξινόμησης	είναι	

δυνατόν	να	εξηγήσουν	στοιχεία	της	δομής,	του	περιεχομένου	και	των	δραστηριοτήτων	που	

περιλαμβάνονται	 στα	 πραγματικά	 προγράμματα.	 Η	 ταξινόμηση	 αυτή	 βασίζεται	 στη	

διάκριση	τριών	αντιλήψεων	τις	οποίες	υπηρετούν	τα	προγράμματα,	δηλαδή	στον	τρόπο	με	

τον	 οποίο	 ένα	 αναλυτικό	 πρόγραμμα	 φυσικών	 επιστημών	 χειρίζεται	 το	 εννοιολογικό	

περιεχόμενο,	 τη	 μεθοδολογία	 και	 τα	 πολιτισμικά	 χαρακτηριστικά	 της	 υπό	 εξέταση	

θεματικής	 ενότητας.	 Με	 βάση	 το	 εν	 λόγω	 πρότυπο,	 διακρίνονται	 τρεις	 αντιλήψεις	 στα	

αναλυτικά	προγράμματα	των	φυσικών	επιστημών:	η	«παραδοσιακή»,	η	«καινοτομική»	και	

η	 «εποικοδομητική»	 (Delegkos	 &	 Koliopoulos,	 2018;	 Koliopoulos	 &	 Constantinou,	 2005;	

Κολιόπουλος,	2006).	Στις	Παραγράφους	που	ακολουθούν,	ιδιαίτερη	έμφαση	θα	δοθεί	στην	

παραδοσιακή	 (Παράγραφος	 4.1.2.1)	 και	 στην	 εποικοδομητική	 (Παράγραφος	 4.1.2.3)	

αντίληψη,	που	αφορούν	ιδιαίτερα	τη	διατριβή	αυτή,	ενώ	θα	παρουσιαστεί	συνοπτικά	και	η	

καινοτομική	αντίληψη	(Παράγραφος	4.1.2.2),	αφενός,	για	να	σχολιαστούν	τα	στοιχεία	της	

που	 δανείζεται	 η	 εποικοδομητική	 αντίληψη	 και,	 αφετέρου,	 για	 λόγους	 πληρότητας	 της	

παρουσίασης	του	συγκεκριμένου	προτύπου	ταξινόμησης	των	αναλυτικών	προγραμμάτων.	

 Η	παραδοσιακή	αντίληψη	4.1.2.1
Η	παραδοσιακή	αντίληψη	συγκεντρώνει	ορισμένα	 χαρακτηριστικά,	 τα	οποία	προκύπτουν	

ως	 διδακτικός	 μετασχηματισμός	 της	 εννοιολογικής,	 της	 μεθοδολογικής	 και	 της	

πολιτισμικής	γνώσης	και	πρακτικής.	Ως	προς	την	εννοιολογική	διάσταση,	η	οποία	αφορά	τη	

συγκρότησή	 της	ως	 μετασχηματισμό	 του	 πραγματικού	 αντικειμένου	 σε	 επιστημονικό,	 τα	

κύρια	 χαρακτηριστικά	 της	 παραδοσιακής	 αντίληψης	 είναι	 η	 παράθεση,	 διασπορά	 ή/και	

ανάμειξη	 διαφορετικών	 εννοιολογικών	 πλαισίων,	 καθώς	 και	 η	 μαθηματικοποιημένη	 ή	

«ψευδοποιοτική»	πραγμάτευση	εννοιών	των	φυσικών	επιστημών.	
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Ως	προς	τη	σύνθετη	εικόνα	που	παρουσιάζουν	τα	διάφορα	εννοιολογικά	πλαίσια	κατά	την	

επιλογή	και	κατανομή	τους	στο	πλαίσιο	της	εννοιολογικής	προσέγγισης,	φαίνεται	ότι	αυτή	

ακολουθεί	 το	 πρότυπο	 των	 αντίστοιχων	 πανεπιστημιακών	 εγχειριδίων.	 Το	 κυριότερο	

πρόβλημα	 στην	 υιοθέτηση	 μιας	 δομής	 συγγενικής	 με	 αυτής	 των	 εγχειριδίων	 της	

τριτοβάθμιας	εκπαίδευσης	έγκειται	στο	γεγονός	ότι,	κατά	την	τροποποίησή	της	από	δομή	

της	 επιστημονικής	 γνώσης	 αναφοράς	 σε	 δομή	 με	 στόχο	 τη	 σχολική	 γνώση,	 περισσότερο	

«περικόπτεται»	 παρά	 «μετασχηματίζεται».	 Ως	 αποτέλεσμα,	 προκύπτει	 ένα	 ψηφιδωτό	

εννοιών	 που	 συχνά	 είναι	 δύσκολο	 να	 νοηματοδοτηθούν	 πλήρως	 ή	 το	 νόημά	 τους	

διαστρεβλώνεται.	 Επιπλέον,	 λόγω	 της	 διασποράς	 και	 της	 ανάμιξης	 των	 εννοιολογικών	

πλαισίων,	οι	έννοιες	«ισοπεδώνονται»	υπό	την	έννοια	ότι	δεν	μπορεί	εύκολα	κάποια	από	

αυτές	να	αποκτήσει	ειδική	βαρύτητα	σε	σχέση	με	τις	υπόλοιπες	και	επιπλέον	ενισχύεται	η	

δυσκολία	 των	 μαθητών	 να	 τις	 διαφοροποιήσουν	 και	 να	 τους	 αποδώσουν	 το	 κατάλληλο	

κάθε	φορά	νόημα,	ανάλογα	με	το	πλαίσιο	στο	οποίο	εντάσσονται.	

Στο	πλαίσιο	της	παραδοσιακής	προσέγγισης	συναντάται	η	εντατική	μαθηματικοποίηση	των	

εννοιών,	 η	 οποία	 συνοδεύεται	 από	 ένα	φορτίο	 λειτουργικών	μαθηματικών	 σχέσεων	που	

αξιοποιούνται	 για	 την	 επίλυση	αντίστοιχα	μαθηματικοποιημένων	προβλημάτων	φυσικής.	

Οι	έννοιες	δεν	εισάγονται	μέσα	από	το	συστημικό	και	εμπειρικό	εννοιολογικό	περιεχόμενό	

τους,	αλλά	κυρίως	μέσω	της	συντακτικής	δομής	των	συσχετίσεών	τους.	Ως	αποτέλεσμα,	οι	

μαθητές	 άμεσα	 ωθούνται	 στην	 απομνημόνευση	 των	 μαθηματικών	 εκφράσεων	 και	 στις	

μεθόδους	 επίλυσης	 ασκήσεων	 με	 ιδιαίτερη	 έμφαση	 στον	 υπολογισμό	 των	 διάφορων	

φυσικών	 μεγεθών.	 Με	 την	 επιλογή	 αυτή,	 η	 παραδοσιακή	 αντίληψη	 προωθεί	 την	

υποκατάσταση	 του	 σημασιολογικού	 περιεχομένου	 των	 εννοιών	 με	 διαισθητικές	

αντιλήψεις,	 που	 παρεμποδίζουν	 την	 ουσιαστική	 κατανόηση	 των	 εννοιών,	 καθώς	 και	 την	

ερμηνεία	των	σχέσεων	που	συνδέουν	τις	έννοιες	μεταξύ	τους.	

Στη	 μεθοδολογική	 διάσταση,	 δηλαδή	 στη	 διαδικασία	 συγκρότησης	 του	 επιστημονικού	

αντικειμένου	όταν	αυτό	ελέγχεται	από	σχετικές	πειραματικές	συναλλαγές,	η	παραδοσιακή	

αντίληψη	προωθεί	ιδιαίτερα	την	εμπειριστική-επαγωγική	προσέγγιση.	Χαρακτηριστικό	της	

προσέγγισης	 αυτής	 είναι	 η	 οικοδόμηση	 των	 εννοιών	ως	 απλή	 γενίκευση	 των	 δεδομένων	

που	παρατηρούνται	ή	συλλέγονται	κατά	τη	διάρκεια	των	πειραμάτων.	Αυτό	συνάδει	με	τη	

συνολική	 αντιμετώπιση	 των	 πειραμάτων,	 στα	 οποία	 η	 συνήθης	 πειραματική	 τεχνική	

αποτελείται	 από	 (α)	 στην	 εκτέλεση	 μιας	 σειράς	 προαποφασισμένων	 δράσεων,	 οι	 οποίες	

έχουν	επιλεγεί	από	το	σχεδιαστή	του	πειράματος	προκειμένου	να	διασφαλιστεί	η	επιτυχία	
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του,	 (β)	στην	καταγραφή	των	τιμών	που	ελήφθησαν	κατά	τη	διάρκεια	του	πειράματος	σε	

πίνακα,	 συχνά	 προκατασκευασμένο	 (φυσικά	 μεγέθη,	 μονάδες	 μέτρησης	 και	 αριθμός	

επαναλήψεων	 της	 μέτρησης),	 (γ)	 στη	 σχεδίαση	 κατάλληλης	 γραφικής	 παράστασης	 και	

ενίοτε	 (δ)	 στη	 συμπλήρωση	 φύλλου	 ερωτήσεων	 που	 καθοδηγούν	 τη	 «διερεύνηση»	 της	

πειραματικής	διαδικασίας	και	προωθούν	κάποιο	είδος	μετα-γνώσης.	Κατά	την	ολοκλήρωση	

της	 διαδικασίας	 οι	 μαθητές	 γενικεύουν	 τα	 αποτελέσματά	 τους	 και	 καταλήγουν	 στην	

«ανακάλυψη»	μίας	ή	περισσότερων	εννοιών	(Κολιόπουλος,	2006).	

Τέλος,	σε	σχέση	με	την	πολιτισμική	διάσταση	της	επιστημονικής	γνώσης,	μέσω	της	οποίας	

το	 πραγματικό	 αντικείμενο	 δίνεται	 στην	 επιστήμη	 ως	 μια	 κοινωνικά	 συγκροτημένη	

εμπειρία,	 η	 υποβαθμισμένη	 χρήση	 των	 πολιτισμικών	 αναφορών	 είναι	 το	 στοιχείο	 που	

κυριαρχεί	 στην	 παραδοσιακή	 αντίληψη	 του	 αναλυτικού	 προγράμματος	 (Koliopoulos	 &	

Constantinou,	 2005;	 Κολιόπουλος,	 2006).	 Η	 αιτία	 για	 την	 υποβάθμιση	 αυτή	 μπορεί	 να	

βρεθεί	 στις	 περιορισμένες	 ή	 ελαττωματικές	 συνδέσεις	 που	 συνάπτει	 η	 πολιτισμική	

διάσταση	με	τις	άλλες	δύο,	την	εννοιολογική	και	τη	μεθοδολογική.	Πρώτον,	είναι	πιθανό	να	

μην	 επιχειρείται	 γεφύρωση	 μεταξύ	 των	 διαστάσεων,	 δηλαδή	 κάθε	 συνιστώσα	 να	

παρουσιάζεται	ως	ανεξάρτητη	από	τις	άλλες.	Δεύτερον,	αν	υπάρχει	γεφύρωση,	αυτή	είναι	

μονόδρομη	 και	 ξεκινά	 από	 την	 εννοιολογική	 αντίληψη	 με	 κατεύθυνση	 προς	 την	

πολιτισμική,	 υπό	 την	 έννοια	 ότι	 προηγείται	 η	 εννοιολογική	 πραγμάτευση	 και	

παραδείγματα	από	την	τεχνολογία	ή	την	καθημερινότητα	ακολουθούν	ως	εφαρμογές	της	

πρώτης.	 Τρίτον,	 συχνά	 απουσιάζουν	 ή	 παραθέτονται	 χωρίς	 οργανική	 σύνδεση	 (πχ.	 σε	

ένθετα)	στοιχεία	της	ιστορίας	και	φιλοσοφίας	των	φυσικών	επιστημών	και	κατά	συνέπεια	

εξαλείφεται	 η	 μεθοδολογική	 συνιστώσα,	 δηλαδή	 το	 πλαίσιο	 εντός	 του	 οποίου	 η	

επιστημονική	γνώση	παράχθηκε	και	διαμορφώθηκε	(Κολιόπουλος,	2006;	Σταυρόπουλος	&	

Κολιόπουλος,	2005).	

 Η	καινοτομική	αντίληψη	4.1.2.2

Η	πρώτη	από	τις	αντιλήψεις	που	βρίσκεται	στον	αντίποδα	της	παραδοσιακής	αντίληψης	για	

το	 αναλυτικό	 πρόγραμμα	 των	 φυσικών	 επιστημών,	 είναι	 η	 καινοτομική.	 Η	 καινοτομική	

αντίληψη	δίνει	έμφαση	στην	ανακάλυψη	και	όχι	στη	μεταφορά	των	γνώσεων,	στη	χρήση	

ενεργητικών	μεθόδων	διδασκαλίας	και	ποικιλίας	διδακτικών	μέσων	 (Κολιόπουλος,	2001).	

Καινοτομικά	αναλυτικά	προγράμματα	εμφανίστηκαν	τις	δεκαετίες	του	’70	και	του	’80	στις	

βιομηχανικά	 ανεπτυγμένες	 χώρες.	 Στα	 κύρια	 χαρακτηριστικά	 τους	 εμφανιζόταν	 (α)	 η	
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ενσωμάτωση	 των	 αποτελεσμάτων	 από	 τις	 νέες	 επιστημολογικές	 αναλύσεις	 του	

περιεχομένου	φυσικών	 επιστημών	 και	 (β)	 των	πορισμάτων	από	 τις	ψυχολογικές	 έρευνες	

για	τη	γνωστική	και	συναισθηματική	ανάπτυξη	των	παιδιών	(Κολιόπουλος,	2006).	

Ως	 προς	 την	 εννοιολογική	 τους	 διάσταση,	 τα	 καινοτομικά	 προγράμματα	 προωθούν	 τη	

διαμόρφωση	ευρέων	θεματικών/εννοιολογικών	ενοτήτων	και	τη	«σε	βάθος»	πραγμάτευση	

ενός	εννοιολογικού	πλαισίου	με	παράλληλη	εισαγωγή	στοιχείων	«ποιοτικής	φυσικής».	Με	

τον	τρόπο	αυτό	διαφοροποιούνται	παιδαγωγικά	οι	κεντρικές	έννοιες	που	περιλαμβάνει	μια	

ευρεία	 ενότητα.	 Ταυτόχρονα,	 οι	 ενότητες	 αυτές	 είναι	 περιορισμένες	 σε	 αριθμό	 ώστε	 το	

πρόγραμμα	να	εμβαθύνει	στις	επιλεγμένες	έννοιες	που	αναδύονται	και	να	αναδεικνύει	τη	

συνοχή	 του	 δικτύου	 των	 εννοιών.	 Επιπρόσθετα,	 επιχειρείται	 η	 συγκρότηση	 μιας	

διαλεκτικής	 σχέσης	 μεταξύ	 ποιοτικών-ποσοτικών	 προσεγγίσεων	 των	 εννοιών	 με	 την	

εισαγωγή	ποιοτικών	και	ημι-ποσοτικών	στοιχείων	(Κολιόπουλος,	2006),	που	επιδιώκουν	να	

γεφυρώσουν	το	χάσμα	μεταξύ	των	φαινομένων	και	της	μαθηματικής	περιγραφής	τους	με	

ενδιάμεσες	 αναπαραστάσεις,	 όπως	 το	 μοντέλο	 των	 ενεργειακών	 αλυσίδων	 (βλ.	

Παράγραφο	4.3.2.2).	

Στη	 μεθοδολογική	 διάσταση	 εισάγεται	 η	 υποθετικό-παραγωγική	προσέγγιση	 στη	 σχολική	

εκδοχή	 της,	 η	 οποία	 δίνει	 έμφαση	 στην	 επίλυση	 δραστηριοτήτων-προβλημάτων	 για	 την	

οικοδόμηση	 των	 εννοιών	 και	 αναβαθμίζει	 το	 ρόλο	 της	 πειραματικής	 διαδικασίας,	 όπου	

αυτή	 βρίσκει	 εφαρμογή.	 Ως	 προς	 την	 ενσωμάτωση	 της	 πολιτισμικής	 διάστασης,	

χαρακτηριστική	 είναι	 η	 οργανική	 ένταξή	 της	 στη	 διδασκαλία	 των	 φυσικών	 επιστημών	

(Koliopoulos	 &	 Constantinou,	 2005;	 Κολιόπουλος,	 2006)	 και	 αυτή	 συνιστά	 το	 σημείο	

εκκίνησης	 για	 τη	 διαπραγμάτευση	 του	 ολόκληρου	 του	 εννοιολογικού	 και	 μεθοδολογικού	

περιεχομένου	κάθε	ενότητας.	Η	καθημερινή	ή/και	η	τεχνολογική	πραγματικότητα	αποτελεί	

το	 μέσο	 προσέγγισης	 των	 φυσικών	 φαινομένων	 (Σέρογλου,	 2006)	 με	 τρόπο	 τέτοιο	 ώστε	

από	 τη	 μία	 μεριά	 να	 επιτρέπει	 τη	 μετατροπή	 του	 σε	 μοντελοποιημένο	 φαινόμενο	 των	

φυσικών	 επιστημών	 και	 από	 την	 άλλη	 μεριά	 να	 νοηματοδοτεί	 την	 εννοιολογική	 και	

μεθοδολογική	 διαπραγμάτευση	 του	 μοντελοποιημένου	 φαινομένου	 που	 ακολουθεί	

(Δόσης,	2014;	Κολιόπουλος,	2006).	

 Η	εποικοδομητική	αντίληψη	4.1.2.3

Η	 δεύτερη	 αντίληψη	 που	 αντιπαραβάλλεται	 με	 την	 παραδοσιακή,	 ενώ	 μπορεί	 να	

συνυπάρξει	 με	 την	 καινοτομική,	 είναι	 η	 εποικοδομητική	 αντίληψη	 για	 το	 αναλυτικό	
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πρόγραμμα	των	φυσικών	επιστημών.	Πρόκειται	για	μια	σύγχρονη	τάση	στη	μάθηση	και	στη	

διδασκαλία	 των	 φυσικών	 εννοιών,	 με	 κύριο	 χαρακτηριστικό	 την	 οργανική	 ένταξη	 των	

νοητικών	 παραστάσεων	 των	 μαθητών	 στη	 διδασκαλία.	 Οι	 νοητικές	 παραστάσεις	

ερευνώνται	 ως	 προς	 το	 περιεχόμενο	 τους,	 το	 πλαίσιο	 χρήσης	 τους	 και	 τις	 στρατηγικές	

χρήσης	 τους,	 έτσι	 ώστε	 να	 παρέχουν	 πληροφορίες,	 η	 σύνθεση	 των	 οποίων	 μπορεί	 να	

οδηγήσει	 στην	 κατ’	 αρχήν	 διατύπωση	 διδακτικών	 σκοπών	 και	 στόχων	 και,	 κατόπιν,	 στο	

σχεδιασμό	διδακτικού	υλικού	μικρής	ή	μεγάλης	κλίμακας	(Κολιόπουλος,	2006).	

Η	 οργανική	 ένταξη	 των	 νοητικών	 παραστάσεων	 των	 μαθητών	 στη	 διδασκαλία	 αποτελεί	

κοινό	 παρονομαστή	 για	 όλα	 τα	 εποικοδομητικά	 προγράμματα,	 ανεξάρτητα	 από	 τις	

επιμέρους	 στρατηγικές	 που	 υιοθετούν	 για	 την	 ένταξη	 αυτή.	 Παρά	 το	 γεγονός	 αυτό,	

εμφανίζονται	 τρεις	 διακριτές	 τάσεις	 εντός	 του	πλαισίου	 της	 εποικοδομητικής	αντίληψης.	

Αυτές	 περιλαμβάνουν	 τη	 θεώρηση	 της	 εποικοδομητικής	 αντίληψης	 ως	 (α)	 διδακτικής	

μεθοδολογίας,	 (β)	 θεματικού	 μοντέλου	 διδασκαλίας	 και	 (γ)	 εργαλείου	 αναφοράς	

(Κολιόπουλος,	 2006).	 Ως	 «διδακτική	 μεθοδολογία»,	 η	 εποικοδομητική	 αντίληψη	

εφαρμόζεται	ως	μοντέλο	διδασκαλίας	και	αποσυνδέεται	από	το	εννοιολογικό	περιεχόμενο.	

Κύριο	χαρακτηριστικό	είναι	η	αλληλεπίδραση	των	βιωματικών	γνώσεων	με	το	εκπαιδευτικό	

περιβάλλον	 μέσω	 σαφώς	 καθορισμένων	 σταδίων	 (Driver	 &	 Oldham,	 1986).	 Παρότι	 η	

προσέγγιση	 αυτή	 έχει	 δείξει	 θετικά	 αποτελέσματα	 στην	 ευαισθητοποίηση	 των	

εκπαιδευτικών	 για	 την	 ένταξη	 των	 νοητικών	παραστάσεων	 των	μαθητών	στη	διδασκαλία	

(Κόκκοτας,	2008),	έχει	υποστεί	έντονη	κριτική	(Solomon,	1994)	ως	προς	την	εφικτότητα	της	

εφαρμογής	 της	 στο	 πραγματικό	 εκπαιδευτικό	 περιβάλλον	 καθώς	 και	 ως	 προς	 τη	

δυνατότητα	που	δίνει	για	το	σχεδιασμό	διδακτικών	ακολουθιών	για	εννοιολογικά	πλαίσια	

που	πραγματεύονται	αφηρημένες	έννοιες	 χωρίς	εμπειρικό	αντίκρυσμα	από	τη	μεριά	 των	

μαθητών.	 Μια	 βελτίωση	 της	 εποικοδομητικής	 αντίληψης	 ως	 «διδακτική	 μεθοδολογία»	

αποτελεί	το	«θεματικό	μοντέλο	διδασκαλίας»,	καθώς	εισάγει	το	εννοιολογικό	περιεχόμενο	

και	βάζει	σε	σύγκριση	με	τη	βιωματική	γνώση	(Tiberghien	et	al.,	1995).	

Ιδιαίτερο	ενδιαφέρον	για	τη	διατριβή	αυτή	έχει	η	τρίτη	τάση	που	εμφανίζεται	στο	πλαίσιο	

της	εποικοδομητικής	αντίληψης	για	 το	αναλυτικό	πρόγραμμα	των	φυσικών	επιστημών:	η	

εποικοδομητική	 αντίληψη	 ως	 «εργαλείο	 αναφοράς».	 Στην	 περίπτωση	 αυτή,	 τα	

εποικοδομητικά	 μοντέλα	 εντάσσονται	 στη	 διδασκαλία	ως	 ένα	 από	 τα	 διάφορα	 εργαλεία	

που	μπορούν	να	αξιοποιηθούν	ανάλογα	με	τις	υπάρχουσες	εκπαιδευτικές	συνθήκες,	τους	

προκαθορισμένους	διδακτικούς	στόχους	και	τους	ξεχωριστούς	μαθητικούς	πληθυσμούς.	Το	
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περιεχόμενο,	 το	 πλαίσιο	 χρήσης	 και	 οι	 στρατηγικές	 χρήσης	 των	 νοητικών	 παραστάσεων	

των	μαθητών	συμβάλλουν	στη	διαμόρφωση	των	διδακτικών	στόχων	και	στη	σχεδίαση	της	

διδακτικής	ακολουθίας	(Κολιόπουλος,	2006).	Η	αξιοποίηση	της	εποικοδομητικής	αντίληψης	

ως	 εργαλείο	 αναφοράς	 έχει	 εμφανιστεί	 συστηματικά	 σε	 εργασίες	 και	 ιδιαίτερα	 σε	

διδακτορικές	 διατριβές	 του	 Τμήματος	 Επιστημών	 της	 Εκπαίδευσης	 και	 της	 Αγωγής	 στην	

Προσχολική	Ηλικίας	 (ΤΕΕΑΠΗ)	 του	Πανεπιστημίου	Πατρών	 (Δελέγκος,	2012;	Δόσης,	2014;	

Σισσαμπέρη,	2015;	Σταυρόπουλος,	2019).	

Τα	προαναφερθέντα	χαρακτηριστικά	της	εποικοδομητικής	αντίληψης	είναι	συμβατά	με	την	

καινοτομική	αντίληψη	για	το	σχεδιασμό	αναλυτικών	προγραμμάτων	φυσικών	επιστημών.	

Η	εισαγωγή	ευρέων	θεματικών	ή/και	 εννοιολογικών	ενοτήτων	στη	διδασκαλία	και	η	«εις	

βάθος»	 πραγμάτευση	 ενός	 εννοιολογικού	 πλαισίου	 ευνοούν	 την	 οργανική	 ένταξη	

στοιχείων	από	τις	νοητικές	παραστάσεις	των	μαθητών.	Επιπλέον,	η	χρήση	της	υποθετικο-

παραγωγικής	 προσέγγισης	 της	 γνώσης	 είναι	 συμβατή	 με	 τις	 διδακτικές	 στρατηγικές	 της	

χρήσης	 των	 νοητικών	 παραστάσεων	 των	 μαθητών,	 αφού	 σε	 όλες	 τις	 περιπτώσεις	 οι	

στρατηγικές	αυτές	απαιτούν	μια	αυθεντική	διαδικασία	που	μπορεί	να	καταστήσει	έγκυρες	

τις	 υποθετικές	 εξηγήσεις	 της	 πραγματικότητας.	 Τέλος,	 η	 αξιοποίηση	 ενός	

τεχνολογικού/καθημερινού	θέματος,	που	οργανικά	εντάσσεται	στη	διδασκαλία,	μπορεί	να	

δημιουργήσει	συνδέσεις	με	τα	πραγματικά	φαινόμενα	και	να	προσανατολίσει	τις	νοητικές	

παραστάσεις	 των	 μαθητών	 στο	 κατάλληλο	 πλαίσιο.	 Αντίθετα,	 ο	 κατακερματισμός	 των	

θεματικών	ενοτήτων	και	η	παράθεση	πολλών	εννοιολογικών	πλαισίων,	που	χαρακτηρίζουν	

την	 παραδοσιακή	 αντίληψη,	 καθιστά	 σχεδόν	 απαγορευτική	 τη	 συγκρότηση	 του	

προγράμματος	γύρω	από	τις	νοητικές	παραστάσεις	των	μαθητών	(Delegkos	&	Koliopoulos,	

2018),	 καθώς	 δε	 μπορεί	 να	 σχηματιστεί	 ένας	 συνεκτικός	 ιστός	 που	 να	 ενσωματώνει	

αποτελεσματικά	 τις	 νοητικές	 παραστάσεις	 των	 μαθητών	 για	 ένα	 σημαντικό	 αριθμό	

διάσπαρτων	εννοιών	σε	διαφορετικά	πλαίσια.	

4.2 Η	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ	ΑΝΤΙΛΗΨΗ	ΓΙΑ	ΤΟΝ	ΠΡΩΤΟ	ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ	
ΝΟΜΟ	
Σύμφωνα	με	το	ισχύον	αναλυτικό	πρόγραμμα	φυσικών	επιστημών	για	το	ελληνικό	Λύκειο,	

η	 θερμοδυναμική	 εμφανίζεται	 στο	 σχολικό	 εγχειρίδιο	 της	 Φυσικής	 της	 Β’	 Λυκείου	 στην	

Ομάδα	Θετικού	Προσανατολισμού	 (Βλάχος	 et	 al.,	 2015)	 και	 εκτείνεται	 σε	 δύο	 κεφάλαια,	

από	 τα	 οποία	 μόνο	 επιλεγμένες	 παράγραφοι	 διδάσκονται	 (Υπουργείο	 Παιδείας	 Έρευνας	
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και	Θρησκευμάτων,	 2018a).	 Από	 το	πρώτο	 κεφάλαιο,	 με	 τον	 τίτλο	 «Κινητική	θεωρία	 των	

αερίων»	 (Βλάχος	 et	 al.,	 2015,	 pp.	 68–95),	 περιλαμβάνονται	 στη	 διδακτέα	 γνώση	 οι	

παράγραφοι	 (με	 τη	 σειρά	 που	 αναφέρονται)	 των	 νόμων	 των	 αερίων,	 της	 καταστατικής	

εξίσωσης	 των	 ιδανικών	 αερίων,	 της	 κινητικής	 θεωρίας	 και	 των	 πρώτων	 σημαντικών	

αποτελεσμάτων	 (της	 κινητικής	 θεωρίας).	 Επιπλέον	 στο	 κεφάλαιο	 αυτό	 προτείνεται	 η	

εκτέλεση	 μιας	 εργαστηριακής	 άσκησης,	 η	 οποία	 αφορά	 στην	 «πειραματική	 επιβεβαίωση	

του	 γενικού	 νόμου	 των	 ιδανικών	 αερίων».	 Από	 το	 δεύτερο	 κεφάλαιο,	 το	 οποίο	

τιτλοφορείται	 ως	 «Θερμοδυναμική»	 (Βλάχος	 et	 al.,	 2015,	 pp.	 97–142),	 διδάσκονται	 οι	

παράγραφοι	 (με	 τη	 σειρά	 που	 αναφέρονται)	 για	 το	 θερμοδυναμικό	 σύστημα,	 την	

ισορροπία	θερμοδυναμικού	συστήματος,	τις	αντιστρεπτές	μεταβολές,	το	έργο	παραγόμενο	

από	αέριο	κατά	τη	διάρκεια	μεταβολών	όγκου,	τη	θερμότητα,	την	εσωτερική	ενέργεια,	τον	

πρώτο	θερμοδυναμικό	νόμο,	την	εφαρμογή	του	πρώτου	θερμοδυναμικού	νόμου	σε	ειδικές	

περιπτώσεις,	 τις	 θερμικές	 μηχανές,	 το	 δεύτερο	 θερμοδυναμικό	 νόμο	 και	 τη	 μηχανή	 του	

Carnot.	Και	τα	δύο	προαναφερθέντα	κεφάλαια	συνοδεύονται	από	μεγάλο	όγκο	ερωτήσεων	

κλειστού	τύπου	ως	εφαρμογές	της	θεωρίας,	καθώς	και	ασκήσεων	με	αριθμητικά	δεδομένα	

για	την	εφαρμογή	των	μαθηματικών	σχέσεων.	

Με	βάση	την	ανάλυση	που	προηγήθηκε	για	τις	αντιλήψεις	των	αναλυτικών	προγραμμάτων	

φυσικών	επιστημών,	η	διδασκαλία	της	θερμοδυναμικής	στο	ελληνικό	Λύκειο,	με	βάση	το	

ισχύον	 αναλυτικό	 πρόγραμμα,	 κατατάσσεται	 στην	 παραδοσιακή	 αντίληψη.	 Ήδη	 από	 την	

καταγραφή	 της	 διδακτέας	 γνώσης,	 διαφαίνεται	 έντονα	 η	 παράθεση,	 η	 διασπορά	 και	 η	

ανάμειξη	διαφορετικών	εννοιολογικών	πλαισίων.	Στο	σύνολό	τους	τα	κεφάλαια	αυτά,	ως	

προς	 τη	 διάταξη	 και	 το	 περιεχόμενο,	 φαίνεται	 πως	 ακολουθούν	 τα	 πανεπιστημιακά	

εγχειρίδια	 γενικής	 φυσικής	 (e.g.	 Young	 &	 Freedman,	 2012)	 κάνοντας	 «ελάττωση»	 στη	

μαθηματική	 πολυπλοκότητα	 ορισμένων	 εκφράσεων	 ή	 αφαιρώντας	 (κυρίως	 μέσω	 των	

οδηγιών)	 μέρη	 της	 θεωρίας,	 που	 πιθανά	 θα	 προβλημάτιζαν	 τους	 μαθητές	 αυτής	 της	

ηλικίας.	Με	άλλα	 λόγια,	 δεν	 πρόκειται	 για	 διδακτικό	 μετασχηματισμό	 της	 επιστημονικής	

γνώσης	και	της	κοινωνικής	πρακτικής,	αλλά	για	«απλούστευση»	της	γνώσης	αναφοράς	με	

σκοπό	να	ταιριάξει	στις,	μαθηματικές	κυρίως,	ικανότητες	των	μαθητών	αυτής	της	ηλικίας.	

Τα	«αντικείμενα	προς	διδασκαλία»	ξεκινούν	με	τους	μακροσκοπικούς	νόμους	των	αερίων,	

οι	 οποίοι	 εκφράζουν	 τις	 σχέσεις	 μεταξύ	 θερμοκρασίας,	 πίεσης	 και	 όγκου	 όταν	 ένα	 από	

αυτά	τα	μεγέθη	παραμένει	σταθερό	και	«προκύπτουν»	ως	αποτέλεσμα	της	παρατήρησης	

των	αντίστοιχων	ισόθερμων,	 ισοβαρών	και	 ισόχωρων	μεταβολών	μιας	ποσότητας	αερίου.	
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Στην	 επόμενη	 παράγραφο	 δίνεται	 η	 καταστατική	 εξίσωση	 των	 ιδανικών	 αερίων	 ως	

γενίκευση	 των	 νόμων	 που	 αναφέρθηκαν	 στην	 προηγούμενη	 παράγραφο.	 Στη	 συνέχεια	

ακολουθεί	η	«κινητική	θεωρία»	και	στο	σημείο	αυτό	είναι	 ιδιαίτερα	εμφανής	η	ανάμειξη	

των	 εννοιολογικών	 πλαισίων,	 καθώς	 από	 τη	 μακροσκοπική	 μελέτη	 γίνεται	 ένα	 ταχύ	

πέρασμα	στη	μικροσκοπική	προκειμένου	«να	ερμηνεύσουμε	τη	συμπεριφορά	των	αερίων»	

(Βλάχος	et	al.,	2015,	p.	76),	οπότε	και	παρουσιάζονται	οι	παραδοχές	της	κινητικής	θεωρίας	

των	 αερίων	 σε	 σχέσει	 με	 τις	 ιδιότητες	 των	 μορίων.	 Αποτελέσματα	 αυτής	 της	 θεωρίας	

εμφανίζονται	 στην	 επόμενη	 παράγραφο,	 όπου	 υπάρχει	 και	 παραπομπή	 στο	 πλαίσιο	 της	

μηχανικής,	 προκειμένου	 να	 αποδειχθούν	 οι	 μαθηματικές	 σχέσης	 της	 στατιστικής	

θερμοδυναμικής	με	τη	χρήση	του	μακροσκοπικού	ορισμού	της	πίεσης	και	της	γενικευμένης	

μορφής	 του	 δεύτερου	 νόμου	 του	 Νεύτωνα.	 Η	 διασπορά	 μεταξύ	 των	 πλαισίων	

μακροσκοπικής-μικροσκοπικής	θερμοδυναμικής	γίνεται	πιο	εμφατική	με	την	εισαγωγή	του	

δευτέρου	 κεφαλαίου,	 όπου	 τα	 «αντικείμενα	 προς	 διδασκαλία»	 επανέρχονται	 στη	

μακροσκοπική	 μελέτη	 των	 συστημάτων,	 χωρίς	 όμως	 να	 αποφεύγονται	 και	 φευγαλέες	

αναφορές	 σε	 μικροσκοπικά	 πλαίσια,	 όπως	 για	 παράδειγμα	 για	 την	 απόδειξη	 της	

μαθηματικής	έκφρασης	του	έργου	κατά	τη	διάρκεια	μεταβολών	όγκου,	η	οποία	ξεκινάει	με	

τη	 φράση:	 «Καθώς	 τα	 μόρια	 του	 αερίου	 μέσα	 στον	 κύλινδρο	 συγκρούονται	 με	 τα	

τοιχώματα...»	 (Βλάχος	 et	 al.,	 2015,	 p.	 102),	 και	 του	 ορισμού	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας	

(Βλάχος	et	al.,	2015,	p.	103):	

Κάθε	σώμα	εμπεριέχει	ενέργεια,	που	είναι	το	άθροισμα	των	ενεργειών	των	σωματιδίων	
που	το	απαρτίζουν,	ως	αποτέλεσμα	της	σχετικής	τους	κίνησης	ως	προς	το	κέντρο	μάζας	
του	σώματος	και	των	αλληλεπιδράσεων	μεταξύ	τους.	Αυτή	την	ενέργεια	την	ονομάζουμε	
εσωτερική	ενέργεια.	

Στη	συνέχεια	επανέρχεται	η	εστίαση	στη	μακροσκοπική	προσέγγιση	μέσω	της	παρουσίασης	

του	 ΠΘΝ,	 τόσο	 στη	 γενική	 έκφρασή	 του	 όσο	 και	 στις	 επιμέρους	 μεταβολές.	 Στο	 σημείο	

αυτό	 αναφέρονται	 εκ	 νέου	 οι	 διάφορες	 θερμοδυναμικές	 μεταβολές,	 που	 είχαν	 εισαχθεί	

στην	αρχή	του	πρώτου	κεφαλαίου,	και	σε	αυτές	προστίθεται	η	αδιαβατική,	με	τη	διαφορά	

ότι	 στην	 παράγραφο	 αυτή	 η	 διαπραγμάτευση	 των	 μεταβολών	 γίνεται	 με	 ενεργειακούς	

όρους.	Επιπλέον	αναφέρεται	η	κυκλική	μεταβολή	ως	μια	πέμπτη,	ξεχωριστή	περίπτωση.	Η	

διδακτέα	 γνώση	 ολοκληρώνεται	 με	 τις	 παραγράφους	 των	 θερμικών	 μηχανών,	 του	

δεύτερου	θερμοδυναμικού	νόμου	και	της	μηχανής	Carnot	χωρίς	περαιτέρω	ανάμειξη	των	

εννοιολογικών	 πλαισίων.	 Πρέπει	 όμως	 να	 σημειωθεί	 πως	 ο	 δεύτερος	 θερμοδυναμικός	
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νόμος	 παρατίθεται	 ευκαιριακά,	 χωρίς	 να	 συνοδεύεται	 από	 την	 αναγκαία	 εμβάθυνση	 για	

αυτό	το	σημαντικό	θερμοδυναμικό	αξίωμα	και	με	απουσία	αναφοράς	στο,	κρίσιμο	για	το	

νόμο,	μέγεθος	της	μεταβολής	της	εντροπίας.	

Η	 μαθηματικοποίηση	 των	 εννοιών	 είναι	 το	 κοινό	 χαρακτηριστικό	 σε	 όλες	 τις	

προαναφερόμενες	 παραγράφους,	 με	 εξαίρεση	 αυτήν	 του	 δεύτερου	 θερμοδυναμικού	

νόμου.	 Εκτός	 από	 τις	 μαθηματικές	 λειτουργικές	 εκφράσεις	 που	 συνοδεύουν	 τις	 νέες	

έννοιες,	 η	 ενότητα	 της	 θερμοδυναμικής	 ευνοεί	 μία	 ακόμα	 μαθηματική	 αναπαράσταση,	

αυτήν	 των	 διαγραμμάτων	 πίεσης,	 όγκου	 και	 θερμοκρασίας	 σε	 όλους	 τους	 συνδυασμούς	

τους	 𝑝 − 𝑉,𝑉 − 𝑇,𝑝 − 𝑇 . 	Επιστημολογικά,	 αμφότερες	 αυτές	 οι	 αναπαραστάσεις	

(μαθηματικές	 εκφράσεις	 και	 διαγράμματα)	 έπαιξαν	 λειτουργικό	 ρόλο	 μόνο	 κατά	 την	

ολοκλήρωση	της	θεωρίας	της	κλασικής	θερμοδυναμικής	 (βλ.	Παράγραφο	2.1.1.2).	Από	τη	

μεριά	 των	 νοητικών	 παραστάσεων	 των	 μαθητών,	 η	 πρώιμη	 εισαγωγή	 των	 μαθηματικών	

αυτών	αναπαραστάσεων	 συχνά	 συνιστά	 μια	 απροσπέλαστη	 μορφή	 γνώσης	 που	 ορθώνει	

σημαντικά	εμπόδια	στην	ολόπλευρη	(ποιοτική	και	ποσοτική)	οικοδόμηση	των	εννοιών	(βλ.	

Παράγραφο	4.3.2.1).	

Ως	 προς	 τη	 μαθηματική	 έκφραση	 του	 ΠΘΝ,	 αυτή	 προηγείται	 της	 ποιοτικής	 του	

διαπραγμάτευσης	και	της	συσχέτισής	του	με	την	αρχή	διατήρησης	της	ενέργειας.	Η	γενική	

έκφραση:	

𝑄 = 𝛥𝑈 +𝑊	

που	δίνεται	(Βλάχος	et	al.,	2015,	p.	104)	είναι	συμβατή	με	το	φορμαλισμό	που	εμφανίζεται	

σε	 ορισμένα	 εγχειρίδια	 γενικής	 φυσικής.	 Όπως	 έχει	 ήδη	 αναφερθεί	 (βλ.	 Παράγραφο	

2.2.2.2),	η	σχέση	αυτή	ακολουθεί	μια	σύμβαση	που	διαφοροποιεί	το	πρόσημο	μεταξύ	του	

έργου	 και	 της	 θερμότητας	 θέτοντας	 μια	 τεχνητή	 διαφοροποίηση	 για	 δύο	 μεγέθη	 που	

αμφότερα	 αφορούν	 στη	 μεταφορά	 ενέργειας	 από	 και	 προς	 το	 θερμοδυναμικό	 σύστημα,	

ενώ	ταυτόχρονα	η	επίλυση	ως	προς	τη	θερμότητα	μάλλον	υποσκάπτει	την	ουσία	του	ΠΘΝ	

ως	αρχή	που	εκφράζει	τη	μεταφορά	θερμότητας	και	έργου	με	αποτέλεσμα	τη	μεταβολή	της	

εσωτερικής	ενέργειας	του	συστήματος.	Στη	συνέχεια	δίνονται	οι	επιμέρους	εκφράσεις	για	

τον	 ΠΘΝ	 στην	 κάθε	 θερμοδυναμική	 μεταβολή	 και	 σε	 κάθε	 περίπτωση	 δίνεται	 μια	

«ψευδοποιοτική»	 ερμηνεία,	 η	 οποία	 είναι	 πρακτικά	 «μετάφραση»	 της	 μαθηματικής	

έκφρασης	 που	 προηγείται.	 Επιπλέον	 παρουσιάζονται	 αξιωματικά	 οι	 σχέσεις	 για	 τον	

υπολογισμό	 του	 έργου	 και	 της	 θερμότητας	 ανά	 περίπτωση,	 ορισμένες	 από	 τις	 οποίες	

δίνονται	αξιωματικά,	ενώ	άλλες	αποδεικνύονται	με	μαθηματικό	τρόπο.	Κατά	συνέπεια,	στο	



	 111	

σημείο	 αυτό	 το	 βάρος	 της	 ενότητας	 μετατοπίζεται	 σημαντικά	 από	 τα	 ποιοτικά	

χαρακτηριστικά	του	ΠΘΝ	στον	υπολογισμό	των	ενεργειακών	μεγεθών	που	τον	συγκροτούν	

και	η	ισχύς	του	ως	έκφραση	της	διατήρησης	της	ενέργειας	επανεμφανίζεται	μόνο	εφόσον	

οι	σωστοί	υπολογισμοί	το	επιτρέψουν.	

Για	 τη	 μεθοδολογική	 αντίληψη	 της	 ενότητας	 συνολικά,	 η	 πρόταση	 για	 την	 εκτέλεση	

«πειράματος»	 προκειμένου	 να	 «επιβεβαιωθεί»	 η	 καταστατική	 εξίσωση	 των	 ιδανικών	

αερίων	είναι	σχεδόν	αυταπόδεικτα	μια	περίπτωση	εμπειριστικής-επαγωγικής	προσέγγισης	

για	 τη	 μεθοδολογική	 συνιστώσα.	 Συνήθως	 επιλέγεται	 ένας	 από	 τους	 τρεις	 νόμους	 των	

αερίων	 (πχ.	 της	 ισόθερμης	 μεταβολής)	 για	 ένα	 πείραμα	 επίδειξης,	 όπου	 οι	 μαθητές	

παρακολουθούν	 την	 καταγραφή	 τιμών	 (πχ.	 πίεση-θερμοκρασία)	 με	 κατάλληλο	

υπολογιστικό	 πρόγραμμα	 μέσω	 ενός	 σένσορα	 ή	 καταγράφουν	 οι	 ίδιοι	 τις	 τιμές	 με	 την	

αξιοποίηση	 πιο	 συμβατικών	 μέσων.	 Από	 τους	 πίνακες	 τιμών	 ή/και	 από	 μια	 γραφική	

παράσταση	 προκύπτει	 η	 επιβεβαίωση	 του	 νόμου,	 δηλαδή	 από	 την	 παρατήρηση	 ενός	

φαινομένου	και	τη	μέτρηση	ορισμένων	τιμών	οι	μαθητές	«επιβεβαιώνουν»	την	γενική	ισχύ	

ενός	νόμου.	

Σε	 σχέση	με	 την	πολιτισμική	 διάσταση	 της	 επιστημονικής	 γνώσης,	 προκαλεί	 τουλάχιστον	

έκπληξη	η	υποβάθμισή	της	για	μια	ενότητα	όπως	αυτή	της	θερμοδυναμικής,	η	οποία	έχει,	

αφενός,	 πλούσια	 ιστορία	 και,	 αφετέρου,	 αμέτρητες	 εφαρμογές.	 Οι	 περιορισμένες	

αναφορές	εντός	του	κύριου	κειμένου	του	σχολικού	εγχειριδίου,	που	ταυτόχρονα	αποτελεί	

και	 διδακτέα	 γνώση	 σύμφωνα	 με	 τις	 οδηγίες,	 εξαντλούνται	 στην	 παράθεση	 ονομάτων,	

χρονικών	περιόδων	με	αποσπασματικά	σχόλια	 για	 το	 κοινωνικό	πλαίσιο	 και	 καταγραφής	

των	 επιστημονικών	 επιτευγμάτων.	 Σε	 ορισμένα	 σημεία,	 το	 κείμενο	 πλαισιώνεται	 είτε	 με	

φωτογραφίες	επιστημόνων	και	μια	σύντομη	περιγραφή	της	ανακάλυψης	ή	της	εφεύρεσής	

τους	 (πχ.	 του	 Sadi	 Carnot,	 Εικ.	 4.11,	 p.	 118)	 είτε	 με	 φωτογραφίες	 από	 τεχνολογικές	

εφαρμογές	 (πχ.	 ενός	 βενζινοκινητήρα	 αυτοκινήτου,	 Εικ.	 4.5,	 p.	 113),	 ενώ	 στο	 τέλος	 του	

δεύτερου	 κεφαλαίου	 υπάρχει	 ένα	 ένθετο	 (εκτός	 απαιτούμενης	 διδακτέας	 γνώσης)	 που	

επιχειρεί	 μια	 σύνδεση	 της	 φυσικής	 της	 ατμόσφαιρας	 με	 τη	 θερμοδυναμική.	 Κανένα	

ιστορικό	ή	πολιτισμικό	στοιχείο	δεν	είναι	οργανικά	ενταγμένο	έτσι	ώστε	να	συνδέεται	με	

την	εννοιολογική	ή	τη	μεθοδολογική	συνιστώσα	και	για	το	λόγο	αυτό	δεν	αξιολογούνται	ως	

αναγκαία	σχολική	γνώση	τόσο	από	τους	μαθητές	όσο	και	από	τους	εκπαιδευτικούς.	
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4.3 Η	ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ	ΑΝΤΙΛΗΨΗ	ΓΙΑ	ΤΟΝ	ΠΡΩΤΟ	ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ	
ΝΟΜΟ	

Όπως	 αναδείχθηκε	 κατά	 την	 επιστημολογική	 ανάλυση	 για	 τον	 ΠΘΝ	 (βλ.	 Κεφάλαιο	 2),	 η	

εννοιολογική	προσέγγιση	της	θερμοδυναμικής	είναι	ιδιαίτερα	πολύπλευρη.	Ταυτόχρονα,	η	

ανάλυση	 των	νοητικών	παραστάσεων	 (βλ.	 Κεφάλαιο	3)	 για	 τη	 ενότητα	αυτή	αποδεικνύει	

ότι	 στη	 σκέψη	 των	 μαθητών	 και	 των	 φοιτητών	 κυριαρχούν	 οι	 ελλιπείς	 ή	 ελαττωματικές	

ενεργειακές	 αναπαραστάσεις,	 τα	 προ-ενεργειακά	 μοντέλα	 και	 τα	 εναλλακτικά	 πλαίσια,	

ακόμα	και	μετά	από	τη	διδασκαλία,	η	οποία	είναι	συνήθως	παραδοσιακής	αντίληψης.	Οι	

δύο	αυτοί	παράγοντες,	τόσο	ο	καθένας	ξεχωριστά,	αλλά	ιδιαίτερα	και	οι	δύο	συνδυαστικά,	

οδηγούν	 στην	 ανάγκη	 για	 ένα	 νέο	 παιδαγωγικό	 πλαίσιο	 για	 την	 εισαγωγή	 του	 ΠΘΝ	 στο	

Λύκειο,	 διαφορετικής	 προσέγγισης	 από	 της	 παραδοσιακής	 και	 με	 χαρακτηριστικά	 της	

εποικοδομητικής.	 Για	 να	 λειτουργήσει	 αποτελεσματικά,	 το	 νέο	 παιδαγωγικό	 πλαίσιο	

υιοθετεί	 τον	 κατάλληλο	 διδακτικό	 μετασχηματισμό,	 έτσι	 ώστε	 να	 είναι	 συμβατός	 με	 το	

αναπτυξιακό	 στάδιο	 των	 μαθητών	 και	 ταυτόχρονα	 επιστημολογικά	 συνεκτικός	 και	

εννοιολογικά	έγκυρος.	

Σύμφωνα	 με	 τους	 Lemeignan	 &	 Weil-Barais	 (1997),	 οι	 διαφορές	 ανάμεσα	 στις	 νοητικές	

παραστάσεις	 των	 μαθητών	 και	 στην	 επιστημονικά	 αποδεκτή	 γνώση	 είναι	 σημαντικές,	

ειδικά	όταν	οι	διδασκόμενες	έννοιες	είναι	σύνθετες,	όπως	είναι	η	διατήρηση	της	ενέργειας	

υπό	 το	 πρίσμα	 του	 ΠΘΝ.	 Σε	 τέτοιες	 περιπτώσεις,	 η	 οικοδόμηση	 της	 σχολικής	 γνώσης	

πρέπει	να	θεωρηθεί	ως	μια	εξελικτική	διαδικασία,	που	απορρέει	από	σύνθετες	γνωστικές	

αναδιοργανώσεις.	Ο	σχηματισμός	των	νέων	γνωστικών	ικανοτήτων	προκύπτει	είτε	από	την	

εναρμόνιση	 είτε	 από	 τη	 ρήξη	 με	 τις	 προϋπάρχουσες,	 καθιστώντας	 έτσι	 το	 μαθητή	 ως	

«βασικό	πρωταγωνιστή»	στο	σχηματισμό	των	γνώσεών	του.	

Κατά	την	διαπραγμάτευση	φαινομένων	θερμοδυναμικών	μεταβολών	με	τους	μαθητές,	από	

τη	μία	μεριά	είναι	αναγκαίο	οι	τελευταίοι	να	αντιληφθούν	ποιοτικά	τα	ενεργειακά	μεγέθη	

που	 συμμετέχουν,	 ενώ	 από	 την	 άλλη	 πρέπει	 να	 διεισδύσουν	 και	 στις	 αφηρημένες	 και	

καθαρά	 ποσοτικές	 εκφράσεις	 τους	 και	 θα	 πρέπει	 να	 έχουν	 την	 ευχέρεια	 να	 κινούνται	

εξίσου	 αποτελεσματικά	 και	 προς	 τις	 δύο	 κατευθύνεις,	 δηλαδή	 από	 το	 ποιοτικό	 στο	

ποσοτικό	και	αντίστροφα	(Tiberghien,	Vince,	&	Gaidioz,	2009).	Η	διδακτική	ακολουθία	θα	

πρέπει	 σταδιακά	 να	 ενσωματώνει	 πιο	 σύνθετα	 χαρακτηριστικά	 των	 εννοιών,	 μέχρι	 την	

οικοδόμηση	 των	 ποσοτικών	 τους	 διαστάσεων	 (Papadouris	 &	 Constantinou,	 2011;	

Tiberghien	&	Megalakaki,	1995;	Κολιόπουλος,	2014).	Την	επιδιωκόμενη	οικοδόμηση	μπορεί	
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να	διευκολύνει	το	ημι-ποσοτικό	μοντέλο	της	ενεργειακής	αλυσίδας	(Παράγραφος	4.3.2.2),	

το	οποίο	μεσολαβεί	για	την	επικοινωνία	μεταξύ	των	τριών	διαφορετικών,	αλλά	εσωτερικά	

συνδεδεμένων,	 επίπεδων	 που	 καθορίζουν	 τόσο	 τη	 λειτουργικότητα	 των	 γνώσεων	 της	

φυσικής	 όσο	 και	 τη	 διδασκαλία	 της	 φυσικής.	 Το	 τρίπτυχο	 αυτό	 αποτελείται	 από	 το	

φαινομενολογικό	ή	πειραματικό	πεδίο,	το	μοντέλο	και	τη	θεωρία	(Tiberghien	et	al.,	1995).	

Για	 τους	 σκοπούς	 της	 παρούσας	 διατριβής,	 το	 πρώτο	 επίπεδο	 θα	 περιοριστεί	 στη	

φαινομενολογία	των	θερμοδυναμικών	μεταβολών	(κι	όχι	στο	πείραμα).	

4.3.1 ΕΠΙΠΕΔΟ	ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΟΥ	ΠΕΔΙΟΥ	
Το	 φαινομενολογικό	 πεδίο	 αναφοράς	 για	 τη	 θερμοδυναμική	 περιλαμβάνει	 εκείνες	 τις	

καταστάσεις	 που	 ανήκουν	 στο	 πεδίο	 ισχύος	 της	 θεωρητικής	 κατασκευής,	 όπως	

αναφέρθηκαν	 στην	 Παράγραφο	 4.3.3.	 Πρόκειται	 για	 τα	 γεγονότα,	 τις	 συσκευές	 και	 τις	

μετρήσεις	 (σε	 πείραμα)	 ή	 τις	 άμεσες	 ενδείξεις	 για	 τις	 μεταβολές	 των	 μεγεθών	 (σε	

φαινόμενο)	 (Tiberghien,	 1994).	 Το	 φαινομενολογικό	 πεδίο	 οφείλει	 να	 μην	 απέχει	

σημαντικά	από	αυτά	που	 γενικά	αντιμετωπίζουν	 οι	 μαθητές	 και	 επιπλέον	 η	 επιλογή	 του	

πρέπει	 να	 είναι	 τέτοια	 ώστε	 να	 μην	 ορθώνονται	 εμπόδια	 «τεχνικής»	 φύσης	 για	 τη	

λειτουργία	του.	Ούτε	όμως	χρειάζεται	να	είναι	ιδιαίτερα	απλό·	σκοπός	είναι	να	προκαλέσει	

μια	«νοητική	ανάγκη»	στο	κοινό,	δηλαδή	να	προβάλει	ζητήματα	τα	οποία	να	είναι	αδύνατο	

να	λυθούν	από	τους	μαθητές	με	τις	ήδη	υπάρχουσες	γνώσεις	τους	(Devi,	Tiberghien,	Baker,	

&	Brna,	1996;	Lemeignan	&	Weil-Barais,	1997).	

Για	τη	μελέτη	της	διατήρησης	της	ενέργειας	και	του	ΠΘΝ,	ένα	ευρύ	φαινομενολογικό	πεδίο	

είναι	 αυτό	 των	 θερμικών	 μηχανών	 και	 ειδικά	 των	 ατμομηχανών,	 το	 οποίο	 είναι	 από	

τεχνικής	 άποψης	 απλούστερο	 και	 προσεγγίζει	 καλύτερα	 τα	 επιμέρους	 φαινόμενα	 που	

αφορούν	 την	 εισαγωγική	 θερμοδυναμική,	 σε	 σύγκριση,	 για	 παράδειγμα,	 με	 το	

φαινομενολογικό	 πεδίο	 των	 μηχανών	 εσωτερικής	 καύσης.	 Είναι	 βέβαια	 προφανές	 ότι	

ακόμα	και	 τα	σχετικά	«απλά»	μηχανολογικά	συστήματα	 των	ατμομηχανών	θα	πρέπει	 να	

μετασχηματιστούν	 διδακτικά	 για	 να	 εξυπηρετήσουν	 την	 εννοιολογική	 προσέγγιση	 της	

θερμοδυναμικής.	 Για	 την	 εστίαση	 στις	 θερμοδυναμικές	 μεταβολές,	 ο	 κινητήρας	 της	

ατμομηχανής	αποτελεί	 ένα	 εξαιρετικό	φαινομενολογικό	πεδίο	αναφοράς,	που	μπορεί	 να	

μελετηθεί	 ως	 ένα	 αυτόνομο	 θερμοδυναμικό	 σύστημα	 στο	 οποίο	 λαμβάνουν	 χώρα	 οι	

θερμοδυναμικές	 μεταβολές.	 Ο	 κινητήρας	 παρουσιάζει	 ισομορφική	 αναλογία	 με	 το	 απλό	

σύστημα	 «αέριο	 σε	 κυλινδρικό	 δοχείο	 με	 έμβολο»,	 που	 μπορεί	 να	 εξυπηρετήσει	 τον	
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αναγκαίο	 διδακτικό	 μετασχηματισμό	 από	 την	 επιστημονική	 γνώση	 αναφοράς	 της	

μηχανολογίας	στη	σχολική	γνώση	της	φυσικής.	

4.3.2 ΕΠΙΠΕΔΟ	ΜΟΝΤΕΛΟΥ	

 Γενικά	για	τα	μοντέλα	στη	διδασκαλία	και	τη	μάθηση	της	φυσικής	4.3.2.1

Συνολικά,	η	μοντελοποίηση	που	επιλέγεται	πρέπει	 να	εξασφαλίζει	 τη	συνοχή	μεταξύ	 του	

φαινομενολογικού	επιπέδου	και	της	θεωρίας	που	το	περιγράφει	(Tiberghien	et	al.,	1995).	

Για	 την	ερμηνεία	των	θερμοδυναμικών	φαινομένων,	δε	γίνεται	απευθείας	εφαρμογή	του	

συνόλου	της	σχετικής	θεωρίας,	αλλά	μιας	μοντελοποιημένης	κατασκευής	που	πηγάζει	από	

τις	 ανάλογες	 φαινομενολογικές	 καταστάσεις.	 Τόσο	 το	 επιλεγμένο	 μοντέλο	 όσο	 και	 η	

πρωτότυπη	 θεωρία	 χαρακτηρίζονται	 από	 τις	 ίδιες	 αξιωματικές	 και	 παραγωγικές	 σχέσεις,	

υπό	 την	 έννοια	 ότι	 αμφότερα	 είναι	 μοντέλα	 που	 ερμηνεύουν	 ένα	 αφηρημένο	 σύστημα	

(Χριστοδουλίδης,	 1979).	 Συνεπώς,	 τα	 μοντέλα	 που	 αξιοποιούνται	 είναι	 εννοιολογικά	 και	

έχουν	προκύψει	από	το	διδακτικό	μετασχηματισμό	της	γνώσης	αναφοράς.	Σύμφωνα	με	την	

Tiberghien	(1994,	p.	74):	

Το	 μοντέλο	 συνίσταται	 σε	 ποιοτικές	 ή/και	 ποσοτικές	 λειτουργικές	 σχέσεις	 ανάμεσα	 σε	
φυσικές	 ποσότητες	 που	 αναπαριστούν	 επιλεγμένες	 όψεις	 ενός	 συνόλου	 φυσικών	
καταστάσεων.	

Από	 τις	 μορφές	 λειτουργίας	 των	 μοντέλων	 που	 προτείνει	 ο	 Χριστοδουλίδης	 (1979),	 δύο	

από	 αυτές	 έχουν	 ιδιαίτερο	 ενδιαφέρον	 για	 το	 σχεδιασμό	 διδακτικού	 υλικού:	 η	

απλουστευτική	 αναπαράσταση	 της	 πραγματικότητας	 και	 ο	 επεξηγητικός	 μηχανισμός	 του	

μοντέλου	 (Κολιόπουλος,	 2014),	 τα	 οποία	 ο	 Seel	 (2014,	 pp.	 466–467)	 χαρακτηρίζει	

αντίστοιχα	ως	 «πραγματιστικό»	 και	 «εποικοδομητικό»	μοντέλο	αντίστοιχα.	 Ειδικά	 για	 τις	

περιπτώσεις	 που	 το	 αντικείμενο	 μελέτης	 είναι	 αφηρημένο	 ή	 δυσνόητο	 μπορούμε	 να	

ανακαλούμε	 το	απλουστευτικό	μοντέλο	πολύ	πιο	εύκολα	από	 τη	θεωρία	στο	σύνολό	 της	

και	αυτό	να	λειτουργεί	παράλληλα	ως	εξήγησή	της.	Επιπλέον,	το	μοντέλο	στηρίζεται	σε	δύο	

είδη	αναλογίας:	στην	τυπική	και	στην	υλική.	Η	τυπική	αναλογία	αφορά	στην	ταυτότητα	της	

μαθηματικής	δομής	μεταξύ	θεωρίας	και	μοντέλου,	ενώ	η	υλική	αφορά	στην	ομοιότητα	των	

ιδιοτήτων	και	των	σχέσεων	του	πρωτοτύπου	με	του	μοντέλου	(Χριστοδουλίδης,	1979).	

Ένα	ικανοποιητικό	εννοιολογικό	μοντέλο	εξυπηρετεί	τις	εξής	επιστημολογικές	στοχεύσεις:	

(α)	 επιτρέπει	 προβλέψεις	 για	 τον	 κόσμο,	 οι	 οποίες	 συμφωνούν	 με	 την	 παρατήρηση,	 (β)	

επιλύει	προβλήματα	και	παρέχει	εξηγήσεις	σε	σχέση	με	τα	υπό	μελέτη	φαινόμενα	και	(γ)	
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απαντάει	 σε	 ένα	 μέρος	 από	 τους	 περιορισμούς	 που	 θέτουν	 οι	 προεπιστημονικές	

αντιλήψεις	 για	 τον	 κόσμο	 (Cornuéjols,	 Tiberghien,	 &	 Collet,	 2000;	 Papadouris	 &	

Constantinou,	 2011).	 Το	 μοντέλο	 πρέπει	 να	 είναι	 συμβατό,	 από	 τη	 μια	 μεριά,	 με	 την	

πραγματικότητα	 όπως	 την	 καταγράφουμε	 και,	 από	 την	 άλλη,	 με	 τις	 προϋπάρχουσες	

κοινωνικές,	 πολιτισμικές	 και	 επιστημονικές	 αντιλήψεις	 των	 υποκειμένων	 στα	 οποία	

επικοινωνείται	 το	 μοντέλο.	 Στο	 πλαίσιο	 αυτό,	 η	 διδακτική	 ακολουθία	 ενσωματώνει	 τα	

καινούρια	 εννοιολογικά	 θεμέλια	 με	 βάση	 τα	 οποία	 θα	 γίνει	 δυνατή	 η	 οικοδόμηση	 των	

επιστημονικών	αντιλήψεων	για	τον	κόσμο	και	παράλληλα	να	χειρίζεται	τη	νεοεισαχθείσα	

γνώση	 με	 τρόπο	 αποτελεσματικό	 για	 την	 κατασκευή	 νέων	 μοντέλων	 από	 τη	 μεριά	 των	

μαθητών	(Cornuéjols	et	al.,	2000).		

Μία	 σημαντική	 πτυχή	 της	 κριτικής	 που	 ασκήθηκε	 παραπάνω	 για	 την	 παραδοσιακή	

αντίληψη	 του	 αναλυτικού	 προγράμματος	 για	 τη	 σχολική	 γνώση	 της	 θερμοδυναμικής	

αφορά	 στη	 μαθηματικοποιημένη	 προσέγγιση	 των	 εννοιών,	 που	 είτε	 χρησιμοποιείται	

αποκλειστικά	 για	 την	 εισαγωγή	 εννοιών	 είτε	 προηγείται	 της	 ποιοτικής	 παρουσίασης	 των	

εννοιών.	Με	την	προσέγγιση	αυτή,	τα	προαναφερθέντα	χαρακτηριστικά	των	λειτουργικών	

εννοιολογικών	 μοντέλων	 «ισοπεδώνονται»	 με	 την	 υπερβολική	 (έως	 και	 αποκλειστική)	

χρήση	του	μαθηματικού	φορμαλισμού,	ο	οποίος	χαρακτηρίζει	ταυτόχρονα	τα	επίπεδα	της	

θεωρίας,	του	μοντέλου	και	της	περιγραφής	των	φαινομένων.	Οι	Lemeignan	&	Weil-Barais	

(1997,	p.	270)	επισημαίνουν	ότι:	

Οι	περίφημοι	τύποι...	δεν	επαρκούν	για	να	ορίσουν	τις	έννοιες,	εφόσον	υιοθετούμε	την	
ιδέα	 ότι	 μια	 έννοια	 δεν	 υποβιβάζεται	 στη	 συμβολική	 της	 έκφραση...	 Χωρίς	 την	
οικοδόμηση	των	πολλαπλών	σημασιών	που	καλύπτουν	αυτές	οι	μαθηματικές	εκφράσεις,	
θα	μένουν	κενές	νοήματος	και	θα	στερούνται	λειτουργικότητας.	

Ο	 μαθηματικός	 φορμαλισμός	 συνιστά	 μια	 ιδιαίτερα	 ανεπτυγμένη	 μοντελοποίηση	 της	

φυσικής,	 αλλά	 δεν	 είναι	 και	 η	 μόνη	 που	 μπορεί	 ή	 πρέπει	 να	 αξιοποιηθεί	 κατά	 τη	

δημιουργία	διδακτικού	υλικού.	Ο	Χριστοδουλίδης	(1979)	χαρακτηριστικά	γράφει	ότι:	

Τη	 μεγάλη	 ώθηση	 στο	 νέο	 τρόπο	 εφαρμογής	 των	 μοντέλων	 την	 έδωσε	 ο	 αυστηρός	
ορισμός	της	έννοιας	στη	μαθηματική	λογική,	όπου	το	μοντέλο	χαρακτηρίζεται	ως	δομική	
ισομορφία.	Ωστόσο	αμέσως	προβάλλει	το	ερώτημα:	είναι	όλα	τα	μοντέλα	μαθηματικού	
τύπου;...	Διερευνώντας	τις	λειτουργίες	των	μοντέλων	και	τα	είδη	τους	έχουμε	μια	πρώτη,	
αρνητική	απάντηση:	υπάρχουν	και	μη	μαθηματικά	μοντέλα.	

Η	ποσοτική	διάσταση	αφορά	σε	μαθηματικές	λειτουργικές	σχέσεις	(τύποι	και	εξισώσεις),	οι	

οποίες	 ναι	 μεν	 οδηγούν	 σε	 έγκυρα	 αποτελέσματα	 μέσω	 υπολογιστικών	 τεχνικών,	 αλλά	
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ταυτόχρονα	αποτελούν	μια	αδιαφανή	συσσωρευμένη	μορφή	 της	 γνώσης,	που	στα	μάτια	

των	 μαθητών	 στερείται	 οποιασδήποτε	 αιτιολόγησης.	 Γι’	 αυτούς,	 ο	 μαθηματικός	

φορμαλισμός	συνιστά	μια	μακριά	και	δύσβατη	παράκαμψη	για	τη	νοητική	τους	μετάβαση	

από	 το	 επίπεδο	 των	 αντικειμένων	 και	 των	 γεγονότων	 σε	 αυτό	 της	 θεωρίας	 (Tiberghien,	

1994).	

Για	 τους	 παραπάνω	 λόγους,	 πριν	 από	 την	 εισαγωγή	 των	 μαθηματικών	 μοντέλων	 στη	

διδασκαλία	 της	 θερμοδυναμικής,	 για	 τη	 σχολική	 τουλάχιστον	 βαθμίδα,	 προτείνεται	 η	

μοντελοποίηση	των	φαινομένων	να	γίνεται	ποιοτικά	και	ημι-ποσοτικά,	ακόμα	κι	αν	αυτή	η	

διάσταση	της	θεωρητικής	κατασκευής	(θεωρία	και	μοντέλο)	καλύπτει	μόνο	ένα	μέρος	από	

τις	 σχέσεις	 που	 με	 μεγάλη	 συνέπεια	 μπορούν	 να	 περιγραφούν	 από	 την	 μαθηματική-

ποσοτική	αναπαράσταση.	Κάτω	από	αυτό	το	πρίσμα	δίνεται	προτεραιότητα	στην	ποιοτική	

κατασκευή,	 η	 οποία	 συνδέεται	 άμεσα	 με	 την	 παρουσίαση	 και	 την	 «πραγματιστική»	

μοντελοποίηση	 του	 φαινομενολογικού	 πεδίου,	 διότι	 αυτή	 μπορεί	 να	 αποτελέσει	 το	

εφαλτήριο	 στην	 ενίσχυση	 των	 εσωτερικών	 ερωτημάτων	 των	 μαθητών	 και	 αργότερα	 τη	

γέφυρα	για	να	μεταβούν	ομαλότερα	στην	ποσοτική	διάσταση	του	μοντέλου	(Tiberghien	et	

al.,	 1995).	 Επιπλέον,	 οι	 Solbes,	 Guisasola	 &	 Tarín	 (2009)	 θεωρούν	 ότι	 τα	 ποιοτικά	

ενεργειακά	 μοντέλα	 συμβάλλουν	 στην	 απόδοση	 νοήματος	 στις	 μαθηματικές	 εκφράσεις	

που	 εκφράζουν	 τη	 διατήρηση	 της	 ενέργειας	 (όπως	 είναι	 ο	 ΠΘΝ),	 με	 ενίσχυση	 των	

επιδόσεων	ακόμα	και	στην	επίλυση	των	παραδοσιακών	προβλημάτων	φυσικής,	ειδικά	για	

μαθητές	μεγαλύτερης	ηλικίας.	

Απαιτείται	λοιπόν	μια	κατάλληλη	διάρθρωση	ανάμεσα	στο	επίπεδο	του	φαινομενολογικού	

πεδίου	 και	 της	 θεωρητικής	 κατασκευής,	 τέτοια	 ώστε	 να	 επιτρέπει	 την	 ταυτόχρονη	

επεξεργασία	πολλών	μορφών	αναπαράστασης.	Αυτές	οι	μορφές	πρέπει	να	περιλαμβάνουν	

τουλάχιστον	 μια	 αναπαράσταση	 (α)	 σε	 επίπεδο	 αντικειμένων	 και	 γεγονότων	 και	 (β)	 σε	

επίπεδο	φυσικών	μεγεθών	και	 των	σχέσεων	που	τα	συνδέουν	μεταξύ	τους	 (Tiberghien	&	

Megalakaki,	1995).	

 Το	μοντέλο	ενεργειακής	αλυσίδας	4.3.2.2

Στο	διδακτικό	μετασχηματισμό	της	θεωρίας	και	των	εφαρμογών	της	θερμοδυναμικής,	για	

το	 εισαγωγικό	 τουλάχιστον	 επίπεδο,	 μπορεί	 να	 αξιοποιηθεί	 ένα	 κατάλληλο	 ενεργειακό	

μοντέλο,	το	οποίο	συνιστά	ένα	ενδιάμεσο	εννοιολογικό	σύστημα	και	συνδέει	το	θεωρητικό	

πλαίσιο	με	το	αντίστοιχο	πεδίο	φαινομένων.	Το	μοντέλο	αυτό	πρέπει	να	επιτελεί	τις	εξής	
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λειτουργίες:	 (α)	 ερμηνεία	 του	 θεωρητικού	 πλαισίου,	 το	 οποίο	 είναι	 διατυπωμένο	 σε	

μαθηματική	 γλώσσα,	 (β)	 περιγραφή	 και	 συνήθως	 αναπαράσταση	 των	 φυσικών	

θερμοδυναμικών	συστημάτων	και	τις	μεταβολές	τους	με	εικονικό	τρόπο,	(γ)	προσδιορισμό	

του	 είδους	 της	 (αιτιακής)	 εξήγησης	 που	 δίδεται	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 εννοιολογικής	

μετατροπής	 του	 φαινομένου	 σε	 φαινόμενο	 φυσικής	 και	 (δ)	 λειτουργία	 ως	 αναλογία	

ορισμένες	 φορές,	 δηλαδή	 συσχετισμός	 των	 χαρακτηριστικών	 και	 των	 ιδιοτήτων	 του	

εννοιολογικού	 συστήματος	 της	 θερμοδυναμικής	 με	 τα	 χαρακτηριστικά	 και	 τις	 ιδιότητες	

κάποιου	άλλου	εννοιολογικού	συστήματος	μέσα	από	ισομορφικές	αντιστοιχίες	(Tiberghien,	

1994;	Κολιόπουλος,	2014).	

Ένα	μοντέλο	που	συγκεντρώνει	τα	παραπάνω	χαρακτηριστικά	και	μπορεί	να	παίξει	ειδικό	

ρόλο	 για	 τη	 διδασκαλία	 και	 τη	 μάθηση	 του	 ΠΘΝ	 είναι	 το	 μοντέλο	 της	 ενεργειακής	

αλυσίδας.	Η	ημι-ποσοτική	αναπαράσταση	μέσω	της	αλυσίδας	διανομής	ενέργειας	σε	ένα	

θερμοδυναμικό	 σύστημα	 βρίσκεται	 μεταξύ	 των	 επιπέδων	 αντικειμένων-γεγονότων	

(ποιοτική	 αναπαράσταση)	 και	 ενεργειακών	 μεγεθών-σχέσεων	 (ποσοτική	 αναπαράσταση).	

Η	 ενεργειακή	 αναπαράσταση	 των	 θερμοδυναμικών	 φαινομένων	 μπορεί	 να	 γίνει	

αποτελεσματικότερα	 αν	 αναλυθούν	 έτσι	 ώστε	 οι	 μαθητές	 να	 μπορούν	 να	 τα	

αναπαραστήσουν	το	ημι-ποσοτικό	μοντέλο	της	αλυσίδας	διανομής	ενέργειας.	

Από	 επιστημολογική	 σκοπιά,	 πρόκειται	 για	 διδακτικά	 μετασχηματισμένα	 μοντέλα	 των	

θερμικών	 μηχανών	 (βλ.	 Παράγραφο	 2.2.2.4).	 Γενικά,	 εισάγονται	 ως	 μια	 μέθοδος	 με	 την	

οποία	 το	 θεωρητικό	 πλαίσιο	 της	 ενέργειας	 μπορεί	 να	 εφαρμοστεί	 σε	 μεμονωμένα	

συστήματα	και	παρέχουν	μηχανισμούς	για	την	ερμηνεία	των	ενεργειακών	μεταβολών	στις	

οποίες	 υπόκεινται	 τα	 συστήματα	 αυτά	 (Papadouris	 &	 Constantinou,	 2011).	 Η	 ενέργεια	

εισάγεται	ως	ενοποιό	φυσικό	μέγεθος	και	μέσω	των	ενεργειακών	αλυσίδων	αναπαρίσταται	

τόσο	 η	 αποθήκευσή	 της	 ή/και	 τη	 μετατροπή	 της	 στο	 θερμοδυναμικό	 σύστημα	ή/και	 στο	

περιβάλλον	του,	όσο	η	μεταφορά	της	μεταξύ	συστήματος	και	περιβάλλοντος	(Κολιόπουλος,	

2014).	

Η	αναπαράσταση	μιας	αλυσίδας	διανομής	ενέργειας	επιτρέπει	τη	διάκριση	ανάμεσα	(α)	σε	

αποθήκη,	μετατροπέα	και	αποδέκτη	σε	ένα	θερμοδυναμικό	σύστημα	και	στο	περιβάλλον	

του	και	(β)	το	ενεργειακό	περιεχόμενο	του	συστήματος	και	τη	μεταφορά	της	ενέργειας	από	

το	 σύστημα	 στο	 περιβάλλον	 ή/και	 αντίστροφα	 (Lemeignan	 &	Weil-Barais,	 1997,	 p.	 194).	

Στην	 ενεργειακή	 αλυσίδα	 αυτού	 του	 τύπου,	 η	 αποθήκευση	 ενέργειας	 αναπαριστάται	 να	

λαμβάνει	χώρα	σε	μια	αποθήκη	(reservoir),	προαιρετικά	εμφανίζονται	ένας	ή	περισσότεροι	



	 118	

μετατροπείς	 ενέργειας	 (transformer)	 και,	 τέλος,	 μεταξύ	 μιας	 αποθήκης	 και	 ενός	

μετατροπέα	 ή	 μεταξύ	 δύο	 μετατροπέων	 ή	 μεταξύ	 δύο	 αποθηκών	 υπάρχει	 μεταφορά	

ενέργειας	 (transfer).	 Μια	 αρχική	 και	 μια	 τελική	 αποθήκη	 ενέργειας	 είναι	 απαραίτητα	

χαρακτηριστικά	για	κάθε	ολοκληρωμένη	αλυσίδα	διανομής	ενέργειας	(Devi	et	al.,	1996).	

Η	 ενεργειακή	 αλυσίδα	 μιας	 θερμικής	 μηχανής	 μπορεί	 να	 λειτουργήσει	 ως	 «μοντέλο-

σπέρμα»	 (“seed”	 model)	 (Tiberghien	 &	 Megalakaki,	 1995)	 που	 παρουσιάζεται	 στους	

μαθητές,	 προκειμένου	 οι	 τελευταίοι	 να	 αντιληφθούν	 την	 αναπαραστατική	 ισχύ	 του	

μοντέλου	για	τη	διανομή	της	ενέργειας	στο	σύνολο	της	μηχανής	και	στο	περιβάλλον	της.	

Στη	 συνέχεια	 μοντελοποιείται	 με	 τον	 ίδιο	 τρόπο	 ο	 κινητήρας	 της	 μηχανής	 ως	 αυτόνομο	

θερμοδυναμικό	σύστημα,	προκειμένου	να	αναπαρασταθεί	η	διανομή	 της	 ενέργειας	 κατά	

τη	διάρκεια	διάφορων	θερμοδυναμικών	μεταβολών.	Μέσω	του	μοντέλου	αυτού,	μπορούν	

να	 κάνουν	 συσχετίσεις	 ανάμεσα	 σε	 αποθήκευση	 και	 μεταφορά	 ενέργειας,	 να	

αντιστοιχίσουν	 τα	 κατάλληλα	 φυσικά	 μεγέθη	 (μεταβολή	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας	 και	

έργο-θερμότητα)	 (Lemeignan	&	Weil-Barais,	 1997)	 και	 να	 κατασκευάσουν	 τις	 κατάλληλες	

μαθηματικές	 εκφράσεις	 που	περιγράφουν	 τις	 θερμοδυναμικές	 μεταβολές,	 οικοδομώντας	

έτσι	 μια	 ποσοτική	 αναπαράσταση	 των	 φαινομένων	 που	 οδηγεί	 στη	 ουσιαστικά	

νοηματοδοτημένη	μαθηματική	έκφραση	του	ΠΘΝ.	

Τέλος,	 από	 τη	 σκοπιά	 των	 νοητικών	 παραστάσεων	 των	 μαθητών,	 η	 εισαγωγή	 του	 ημι-

ποσοτικού	 μοντέλου	 της	 ενεργειακής	 αλυσίδας	 μπορεί	 να	 βοηθήσει	 τους	 μαθητές	 να	

μετασχηματίσουν	 τις	 προ-ενεργειακές	 νοητικές	 τους	 παραστάσεις	 σε	 ποιοτικά	 πιο	

εξελιγμένες	 νοητικές	 παραστάσεις	 του	 ενεργειακού	 μοντέλου	 (Tiberghien	 &	Megalakaki,	

1995;	Κολιόπουλος,	2014),	καθώς	και	να	αποδομήσουν	μη-ενεργειακές	αντιλήψεις	(κυρίως	

μικροσκοπικές	 και	 φαινομενολογικές)	 προς	 όφελος	 ενός	 μακροσκοπικού	 ενεργειακού	

πλαισίου	 του	 ΠΘΝ.	 Ο	 προσανατολισμός	 στο	 επιθυμητό	 ενεργειακό	 πλαίσιο	 μέσω	 της	

αυστηρά	 μακροσκοπικής	 ενεργειακής	 αναπαράστασης,	 που	 δεν	 επιτρέπει	 την	 ανάμειξη	

στοιχείων	 από	 διαφορετικά	 πλαίσια	 και	 ταυτόχρονα	 πραγματεύεται	 με	 καθαρότητα	 τις	

ιδιότητες	 των	 μεγεθών	 που	 εμπλέκονται	 στο	 μοντέλο	 (πχ.	 αποθήκευση-μεταφορά	 και	

σχέση	 με	 μη	 ενεργειακά	 μεγέθη).	 Επιπλέον,	 αφενός	 μέσω	 της	 αξιοποίησης	 του	

αυθόρμητου	 γραμμικού	 αιτιακού	 συλλογισμού	 (βλ.	 Παράγραφο	 3.2.1)	 στις	 ενεργειακές	

αλυσίδες	ορισμένων	θερμοδυναμικών	μεταβολών	και	αφετέρου	με	την	υπέρβασή	του	στις	

ενεργειακές	 αλυσίδες	 κάποιων	 άλλων	 θερμοδυναμικών	 μεταβολών	 ή	 πιο	 σύνθετων	



	 119	

συστημάτων,	 το	 μοντέλο	 ανταποκρίνεται	 τόσο	 στις	 γνωσιακές	 δυνατότητες	 όσο	 και	 στις	

γνωσιακές	απαιτήσεις	των	μαθητών.	

4.3.3 ΕΠΙΠΕΔΟ	ΘΕΩΡΙΑΣ	
Η	 θεωρία	 παίζει	 σημαντικό	 ρόλο	 στην	 κατασκευή	 ενός	 νοήματος	 για	 τη	 λειτουργία	 του	

φυσικού	 κόσμου.	 Η	 νοηματοδότηση	 αυτή	 έχει	 ως	 πυλώνες	 της	 την	 ερμηνεία	 και	 την	

πρόβλεψη	 των	 φαινομένων,	 ανεξάρτητα	 αν	 εκφράζεται	 ως	 μαθηματικός	 φορμαλισμός	

ή/και	 σύνθετα	 πειράματα.	 Η	 θεωρία	 περιλαμβάνει	 «παραδείγματα»	 (με	 την	 έννοια	 που	

Kuhn	 (1970)	χρησιμοποιεί	 τον	όρο),	σχέσεις	αιτιότητας,	αρχές,	νόμους	και	άλλα	στοιχεία,	

που	ως	σύνολο	συγκροτούν	ένα	επεξηγηματικό	σύστημα.	Μια	χαρακτηριστική	πτυχή	των	

σύγχρονων	θεωριών	είναι	η	υποθετική	τους	υπόσταση,	η	οποία	υπονοεί	ότι	είναι	αναγκαία	

η	διαδικασία	επιβεβαίωσης	της	θεωρίας.	 Ιστορικά	αποδεικνύεται	ότι	ρόλος	 των	θεωριών	

γίνεται	πιο	προφανής	όταν	αυτές	αλλάζουν	(Tiberghien,	1994).	

Η	 θεωρία	 και	 η	 πράξη	 της	 θερμοδυναμικής	 συνοψίζεται	 στα	 σχετικά	 εγχειρίδια	 γνώσης	

αναφοράς	(βλ.	Παράγραφο	2.2).	Περιορίζοντάς	την	στην	μακροσκοπική	της	παράδοση	και	

συνοψίζοντάς	την	για	τους	σκοπούς	της	διατριβής	αυτής,	η	θεωρία	αυτή	έχει	ως	πυλώνες	

την	αρχή	διατήρηση	της	ενέργειας	στα	θερμοδυναμικά	συστήματα	και	την	έκφραση	αυτής	

μέσω	 του	 ΠΘΝ.	 Επιπλέον	 περιλαμβάνει	 τα	 επιμέρους	 χαρακτηριστικά	 των	 ενεργειακών	

μεγεθών,	 τα	 οποία	 απαρτίζουν	 το	 νόμο	 αυτό	 (ως	 μεγέθη	 μεταφοράς	 ή	 αποθήκευσης	

ενέργειας)	 και	 συνάπτουν	μεταξύ	 τους	 σχέσεις	 αιτιότητας	 (γραμμικές	 και	 μη	 γραμμικές),	

που	 οδηγούν	 σε	 άλλες	 κεντρικές	 έννοιες	 της	 θεωρίας,	 πχ.	 η	 απόδοση	 μιας	 θερμικής	

μηχανής.	 Τέλος,	 συμπεριλαμβάνονται	 διάφορες	 συμβάσεις,	 όπως	 είναι	 ο	 προσδιορισμός	

του	θερμοδυναμικού	συστήματος	και	τα	πρόσημα	των	μεγεθών	στον	ΠΘΝ.	

4.3.4 Η	ΕΠΙΛΟΓΗ	ΤΗΣ	ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗΣ	ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ	ΓΙΑ	ΤΗ	ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ	
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ	

Η	 ανάλυση	 των	 στοιχείων	 του	 παιδαγωγικού	 πλαισίου	 και	 ειδικά	 σε	 σχέση	 με	 την	

παραδοσιακή	 αντίληψη	 για	 το	 αναλυτικό	 πρόγραμμα	 των	 φυσικών	 επιστημών,	

επιβεβαιώνει	 την	 αναγκαιότητα	 για	 μια	 νέα,	 συνεκτική	 διδακτική	 προσέγγιση	 του	

εννοιολογικού	 πεδίου	 της	 θερμοδυναμικής.	 Αυτή	 μπορεί	 να	 σχεδιαστεί	 στο	 πλαίσιο	 της	

εποικοδομητικής	 αντίληψης	 και	 να	 περιλαμβάνει	 τα	 απαραίτητα	 επίπεδα	 της	

φαινομενολογίας,	 των	 μοντέλων	 και	 της	 θεωρίας,	 τα	 οποία	 θα	 έχουν	 διαμορφωθεί	

κατάλληλα	μέσα	από	 το	 διδακτικό	μετασχηματισμό	 τους	 για	 την	 εισαγωγή	 του	ΠΘΝ	στη	
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βαθμίδα	 του	 Λυκείου,	 σε	 συνάρτηση	 με	 τα	 συμπεράσματα	 που	 εξάγονται	 από	 την	

επιστημολογική	ανάλυση	και	την	ανάλυση	των	νοητικών	παραστάσεων	των	μαθητών	που	

προηγήθηκαν.	

(1) Στα	επίπεδα	του	μοντέλου	και	της	θεωρίας	(θεωρητική	κατασκευή),	τα	οποία	μπορούν	

να	 αντιμετωπίζονται	 ενιαία	 στη	 βαθμίδα	 του	 Λυκείου	 (Tiberghien	 et	 al.,	 2009),	

επιλέγεται	 καταρχήν	 η	 «σε	 βάθος»	 πραγμάτευσης	 ενός	 εννοιολογικού	 πλαισίου	

(εννοιολογική	 διάσταση),	 που	 αφορά	 στη	 μακροσκοπική	 προσέγγιση	 του	 ΠΘΝ	 και	

καθιστά	 τον	 τελευταίο	 ως	 τον	 «σκληρό	 πυρήνα»	 του	 περιεχομένου	 της	 διδακτικής	

ακολουθίας	 (Κολιόπουλος,	 2006).	 Για	 τη	 γεφύρωση	 μεταξύ	 των	 ποιοτικών	 και	 των	

ποσοτικών	 στοιχείων	 του	 ΠΘΝ	 επιλέγεται	 το	 ημι-ποσοτικό	 μοντέλο	 της	 ενεργειακής	

αλυσίδας,	 το	οποίο	μπορεί	 να	οδηγήσει	 τους	μαθητές	στη	μαθηματική	έκφραση	 του	

ΠΘΝ. 

(2) Στο	 επίπεδο	 του	 φαινομενολογικού	 πεδίου	 επιλέγεται	 η	 μηχανή	 Newcomen	 ως	 ένα	

ευρύ	πλαίσιο	που	μπορεί	να	αναδείξει	τα	επιμέρους	θερμοδυναμικά	φαινόμενα,	αλλά	

και	 συνολικά	 την	 ενεργειακή	 λειτουργία	 της	 μηχανής.	 Με	 άξονα	 το	 συγκεκριμένο	

φαινομενολογικό	πεδίο,	η	εποικοδομητική	αντίληψη,	ενσωματώνοντας	τα	απαραίτητα	

στοιχεία	 από	 την	 καινοτομική,	 επιδιώκει	 τη	 χρήση	 της	 υποθετικο-παραγωγικής	

προσέγγισης	 της	 σχολικής	 γνώσης	 για	 τη	 διερεύνηση	 των	 φαινομένων	 μέσα	 από	

δραστηριότητες-προβλήματα	 (μεθοδολογική	 διάσταση)	 και	 την	 οργανική	

συμπερίληψη	επιλεγμένων	τεχνολογικών	στοιχείων	(πολιτισμική	διάσταση).	Επιπλέον,	

η	 ενεργειακή	 αναπαράσταση	 της	 μηχανής	 είναι	 συμβατή	 με	 το	 επίπεδο	 της	

θεωρητικής	κατασκευής,	που	προαναφέρθηκε.	

Η	ολοκλήρωση	όλων	των	στοιχείων	της	ανάλυσης	(βλ.	Σχήμα	1.1)	φαίνεται	πως	οδηγεί	σε	

συνεκτικά	μεταξύ	τους	συμπεράσματα,	τα	οποία	οδηγούν	στο	σχεδιασμό	μιας	διδακτικής	

ακολουθίας	 εποικοδομητικής	 αντίληψης	 για	 το	 αναλυτικό	 πρόγραμμα	 των	 φυσικών	

επιστημών	 για	 τη	 διδασκαλία	 και	 τη	 μάθηση	 του	 ΠΘΝ	 σε	 μαθητές	 της	 Β’	 Λυκείου.	 Η	

παρουσίαση	των	συγκεκριμένων	στόχων	που	θέτει	η	ακολουθία	και	το	διδακτικό	υλικό	που	

παράχθηκε	 προκειμένου	 αυτοί	 να	 υπηρετηθούν	 παρουσιάζεται	 στο	 ακόλουθο	 κεφάλαιο	

(Κεφάλαιο	5).	
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5 Η	ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ	ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ	

5.1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ	ΣΤΟΧΟΙ	
Η	 διδακτική	 ακολουθία	 που	 προτείνεται	 στην	 παρούσα	 διατριβή	 εμπεριέχει	 μια	 σειρά	

επιμέρους	διδακτικών	στόχων,	οι	οποίοι	όμως	συγκλίνουν	για	την	επίτευξη	ενός	κεντρικού	

στόχου-ομπρέλα:	 την	 οικοδόμηση	 του	 ΠΘΝ	 ως	 έκφραση	 διατήρησης	 της	 ενέργειας	 στις	

θερμοδυναμικές	 μεταβολές.	 Οι	 επιμέρους	 διδακτικοί	 στόχοι	 της	 ακολουθίας	 αυτής	 είναι	

εννοιολογικοί	 και	 στοιχειοθετούνται	 ανά	 διδακτική	 ενότητα.	 Περιλαμβάνονται	 τρεις	

ευρείες	διδακτικές	ενότητες,	οι	οποίες	παρουσιάζονται	αναλυτικά	στην	Παράγραφο	5.3.	Η	

πρώτη	 διδακτική	 ενότητα	 περιέχει	 τρεις	 υποενότητες,	 η	 δεύτερη	 διδακτική	 ενότητα	

περιέχει	έξι	υποενότητες	και	η	τρίτη	διδακτική	ενότητα	περιέχει	τρεις	υποενότητες.	

5.1.1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ	ΣΤΟΧΟΙ	ΓΙΑ	ΤΗ	ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ	ΕΝΟΤΗΤΑ	1	
Στον	 Πίνακα	 5.1	 που	 ακολουθεί	 παρουσιάζονται	 οι	 κύριοι	 εννοιολογικοί	 στόχοι	 για	 την	

πρώτη	διδακτική	ενότητα	χωρισμένοι	σύμφωνα	με	τις	υποενότητες	που	περιλαμβάνονται.	

Στη	 συνέχεια	 δίνονται	 μερικά	 διευκρινιστικά	 στοιχεία	 για	 ορισμένους	 από	 τους	 στόχους	

αυτούς,	 καθώς	 και	 ορισμένοι	 επιπρόσθετοι	 στόχοι	 που	 λειτουργούν	 επικουρικά	 για	 τους	

κύριους.	

Πίνακας	5.1:	Οι	κύριοι	διδακτικοί	στόχοι	της	Διδακτικής	Ενότητας	1	χωρισμένοι	ανά	υποενότητα.	

1.1	
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ	

ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΕΣ	

1.2	
ΜΗΧΑΝΗ	

NEWCOMEN	

1.3	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	
NEWCOMEN	

Προ-ενεργειακές	νοητικές	παραστάσεις	
τύπου	«λειτουργίας»/«διανομής»	 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	

	

Ποιοτική	αναπαράσταση	μοντέλου	
ενεργειακής	αλυσίδας	

	
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ	 	

Γραμμική	αιτιότητα	
	

ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ	 	

Ποιοτική	αναπαράσταση	διατήρησης	της	
ενέργειας	

	
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ	 	

Διάκριση	θερμοδυναμικού	συστήματος-
περιβάλλοντος	

	
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ	 ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ	

Ποιοτική	αναπαράσταση	κυκλικής	
μεταβολής	

	
	 ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ	
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Η	Υποενότητα	1.1	λειτουργεί	ως	εισαγωγή	για	το	τεχνολογικό	αντικείμενο	που	αξιοποιεί	η	

διδακτική	 ακολουθία,	 δηλαδή	 την	 πρώτη	 λειτουργική	 μηχανή	 Newcomen.	 Προκειμένου	

λοιπόν	 να	 εξασφαλιστεί	 μια	 λειτουργική	 συνέχεια	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας	 επιδιώκει	

επιπλέον	 να	 αναγνωρίσουν	 οι	 μαθητές	 τα	 βασικά	 χαρακτηριστικά	 μιας	 ατμομηχανής,	 να	

συσχετίσουν	την	εφεύρεσή	της	με	την	ιστορική	περίοδο	της	βιομηχανικής	επανάστασης	και	

να	συσχετίσουν	την	ανάγκη	της	επιστημονικής	μελέτης	της	με	την	κοινωνική	και	οικονομική	

αναγκαιότητα	σημασία	της	για	την	εποχή.	Στους	εννοιολογικούς	στόχους	τις	υποενότητας	

εντάσσεται	η	ενεργοποίηση	των	προ-ενεργειακών	παραστάσεων	τύπου	«λειτουργίας»	και	

«διανομής»,	 οι	 οποίες	 συνδέονται	 με	 την	 οικοδόμηση	μιας	αναπαράστασης	 για	 τη	 δομή	

και	τη	λειτουργία	της	μηχανής.	

Στην	 Υποενότητα	 1.2	 εξυπηρετούνται	 πολλαπλοί	 εννοιολογικοί	 στόχοι.	 Στοχοθετείται	 η	

οικοδόμηση	 του	 σύνθετου	 θερμοδυναμικού	 συστήματος	 της	 μηχανής	 Newcomen.	

Επιδιώκεται	 η	 περαιτέρω	 ενεργοποίηση	 των	 προ-ενεργειακών	 νοητικών	 παραστάσεων	

τύπου	 «λειτουργίας»/«διανομής»	 με	 βάση	 το	 σύστημα	 αυτό,	 ταυτόχρονα	 όμως	

επιδιώκεται	αυτές	οι	παραστάσεις	να	πάρουν	μια	ενεργειακή	κατεύθυνση	με	την	εισαγωγή	

του	 ποιοτικού	 μοντέλου	 ενεργειακής	 αλυσίδας.	 Το	 τελευταίο	 λειτουργεί	 επιπλέον	 ως	

«μοντέλο-σπέρμα»	 (βλ.	 Παράγραφο	 4.3.2.2)	 για	 τις	 ενεργειακές	 αλυσίδες	 που	

κατασκευάζονται	κυρίως	στη	Διδακτική	Ενότητα	2.	Μέσα	από	την	ενεργειακή	αλυσίδα	που	

διαπραγματεύεται	 η	 υποενότητα	 αυτή	 και	 στο	 πλαίσιο	 μιας	 πρώτης	 διάκρισης	 του	

θερμοδυναμικού	 συστήματος	 από	 το	 περιβάλλον	 του,	 εξυπηρετούνται	 επιπλέον	 οι	

εννοιολογικοί	 στόχοι	 της	 διαφοροποίησης	 των	 μεγεθών	 μεταφοράς	 ενέργειας	 από	 την	

αποθηκευμένη	 ενέργεια	 που	 αρχικά	 διατηρείται	 στο	 σύστημα,	 αλλά	 και	 η	 εσωτερική	

διαφοροποίηση	 μεταξύ	 των	 μεγεθών	 μεταφοράς	 ενέργειας	 σε	 θερμότητα	 και	 έργο.	

Επιπρόσθετα,	 μέσω	 της	 οικοδόμησης	 μιας	 ποιοτικής	 αναπαράστασης	 του	 μοντέλου	 της	

ενεργειακής	αλυσίδας,	επιδιώκεται	η	αποσταθεροποίηση	της	γραμμικής	αιτιότητας	και	μια	

πρώτη	 οικοδόμηση	 μιας	 ποιοτικής	 αναπαράστασης	 για	 τη	 διατήρηση	 της	 ενέργειας	 στο	

σύνθετο	σύστημα	της	μηχανής	Newcomen.	

Στην	 Υποενότητα	 1.3	 επιδιώκεται	 η	 βελτίωση	 της	 διάκρισης	 μεταξύ	 θερμοδυναμικού	

συστήματος	 και	 περιβάλλοντος	 με	 την	 «απομόνωση»	 του	 κινητήρα	 ως	 απλό	

θερμοδυναμικό	 σύστημα	 προς	 εξέταση,	 καθώς	 και	 με	 την	 οικοδόμηση	 της	 διάκρισης	

μεταξύ	θερμικού	και	μηχανικού	περιβάλλοντος.	Τέλος,	για	την	οικοδόμηση	μιας	ποιοτικής	

αναπαράστασης	 της	 κυκλικής	 μεταβολής	 στις	 θερμικές	 μηχανές	 παρουσιάζεται	 ως	
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«μοντέλο-σπέρμα»	 το	 ανθρώπινο	 σώμα	 ως	 θερμοδυναμικό	 σύστημα	 που	 ολοκληρώνει	

έναν	κύκλο	σε	καθημερινή	βάση.	

5.1.2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ	ΣΤΟΧΟΙ	ΓΙΑ	ΤΗ	ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ	ΕΝΟΤΗΤΑ	2	
Στον	Πίνακα	5.2	που	ακολουθεί	παρουσιάζονται	οι	 εννοιολογικοί	στόχοι	 για	 την	δεύτερη	

διδακτική	 ενότητα	 χωρισμένοι	 σύμφωνα	 με	 τις	 υποενότητες	 που	 περιλαμβάνονται.	 Στη	

συνέχεια	 δίνονται	 μερικά	 διευκρινιστικά	 στοιχεία	 για	 ορισμένους	 από	 τους	 στόχους	

αυτούς,	 καθώς	 και	 ορισμένοι	 επιπρόσθετοι	 στόχοι	 που	 λειτουργούν	 επικουρικά	 για	 τους	

κύριους.	
Πίνακας	5.2:	Οι	κύριοι	διδακτικοί	στόχοι	της	Διδακτικής	Ενότητας	2,	χωρισμένοι	ανά	υποενότητα.	

2.1	
ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ	
ΣΥΜΠΙΕΣΗ	

2.2	
ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ	
ΕΚΤΟΝΩΣΗ	

2.3	
ΙΣΟΘΕΡΜΗ	
ΕΚΤΟΝΩΣΗ	

2.4	
ΙΣΟΘΕΡΜΗ	
ΣΥΜΠΙΕΣΗ	

2.5	
ΙΣΟΒΑΡΗΣ	
ΨΥΞΗ	

2.6	
ΙΣΟΒΑΡΗΣ	
ΘΕΡΜΑΝΣΗ	

Ημι-ποσοτική	αναπαράσταση	
μοντέλου	ενεργειακής	
αλυσίδας	

ΟΙΚΟ-
ΔΟΜΗΣΗ	

ΒΕΛΤΙΩΣΗ	 ΒΕΛΤΙΩΣΗ	 ΒΕΛΤΙΩΣΗ	 ΒΕΛΤΙΩΣΗ	 ΒΕΛΤΙΩΣΗ	

Διάκριση	θερμοδυναμικού	
συστήματος-περιβάλλοντος	

ΟΙΚΟ-
ΔΟΜΗΣΗ	 ΒΕΛΤΙΩΣΗ	 ΒΕΛΤΙΩΣΗ	 ΒΕΛΤΙΩΣΗ	 ΒΕΛΤΙΩΣΗ	 ΒΕΛΤΙΩΣΗ	

Ποσοτική	αναπαράσταση	
διατήρησης	της	ενέργειας	ως	
έκφραση	ΠΘΝ	

	
ΟΙΚΟ-

ΔΟΜΗΣΗ	 ΒΕΛΤΙΩΣΗ	 ΒΕΛΤΙΩΣΗ	 ΒΕΛΤΙΩΣΗ	 ΒΕΛΤΙΩΣΗ	

Γραμμική	αιτιότητα	 	 	 	 	 	 ΥΠΕΡΒΑΣΗ	

Μέσω	 της	 Υποενότητας	 2.1	 επιδιώκεται	 η	 οικοδόμηση	 του	 απλού	 θερμοδυναμικού	

συστήματος	 «αέριο	 σε	 κυλινδρικό	 δοχείο	 με	 έμβολο»,	 το	 οποίο	 προσομοιάζει	 με	 τον	

κινητήρα	της	μηχανής	Newcomen.	Με	βάση	το	σύστημα	αυτό,	επιδιώκεται	η	οικοδόμηση	

της	ημι-ποσοτικής	αναπαράστασης	του	μοντέλου	ενεργειακής	αλυσίδας,	η	οποία	εισάγεται	

για	 την	 ενεργειακή	 περιγραφή	 του	 φαινομένου	 της	 αδιαβατικής	 συμπίεσης	 (από	 το	

φαινόμενο	 στην	 αλυσίδα).	 Η	 οικοδόμηση	 της	 αναπαράστασης	 εξυπηρετείται	 από	 τη	

διάκριση	της	μεταβολής	της	εσωτερικής	ενέργειας	ως	μέγεθος	αποθήκευσης	ενέργειας	από	

τη	 θερμότητα	ως	 μέγεθος	 μεταφοράς	 ενέργειας,	 η	 οποία	 δε	 συμμετέχει	 στα	 αδιαβατικά	

φαινόμενα.	Η	ημι-ποσοτική	αναπαράσταση	για	τη	διανομή	της	ενέργειας	δίνει	ταυτόχρονα	

και	 τις	πρώτες	ποιοτικές	ενδείξεις	 για	 την	διατήρηση	της	ενέργειας	στο	σύστημα	και	στο	

περιβάλλον	του.	
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Στην	Υποενότητα	2.2	αυτή	σκιαγραφείται	για	πρώτη	φορά	η	στόχευση	για	μια	σαφή	πορεία	

από	το	φαινομενολογικό	πεδίο	προς	τη	μαθηματική	αναπαράσταση	μέσω	της	ενεργειακής	

αλυσίδας,	η	οποία	χαρακτηρίζει	και	άλλες	υποενότητες	(2.3,	2.5,	2.6,	2.7).	Η	βελτίωση	της	

ημι-ποσοτικής	αναπαράστασης	του	μοντέλου	ενεργειακής	αλυσίδας	στην	υποενότητα	αυτή	

εξυπηρετείται	 από	 τη	 διάκριση	 της	 μεταβολής	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας	 ως	 μέγεθος	

αποθήκευσης	 ενέργειας	 από	 το	 έργο	 ως	 μέγεθος	 μεταφοράς	 ενέργειας.	 Η	 υποενότητα	

αποσκοπεί	 επιπλέον	 στην	 οικοδόμηση	 μιας	 ποσοτικής	 αναπαράστασης	 του	 φαινομένου	

της	 αδιαβατικής	 εκτόνωσης	 που	 παρουσιάζεται	 ως	 διεύρυνση	 του	 φαινομενολογικού	

πεδίου	 των	αδιαβατικών	μεταβολών	και,	μέσω	αυτής,	σε	μια	συνεπή	αναπαράσταση	για	

τον	 ΠΘΝ	ως	 αποτέλεσμα	 της	 οικοδόμησης	 της	 έννοιας	 της	 διατήρησης	 της	 ενέργειας	 σε	

ποσοτικό	επίπεδο.	Κατά	την	οικοδόμηση	της	ποσοτικής	αναπαράστασης,	επιπλέον	στόχος	

είναι	 η	 διάκριση	 των	 πρόσημων	 των	 μεγεθών	 που	 αντιστοιχούν	 στην	 ποιοτική	

διαφοροποίηση	 μεταξύ	 προσφοράς	 ενέργειας	 από	 το	 σύστημα	 στο	 περιβάλλον	 ή	 το	

αντίστροφο.	Ταυτόχρονα,	επιπλέον	ζητούμενο	είναι	η	ανάδειξη	της	συμμετρίας	μεταξύ	των	

ενεργειακών	μεγεθών	στις	αδιαβατικές	μεταβολές	της	συμπίεσης	και	της	εκτόνωσης	μέσω	

της	κατάληξης	σε	κοινή	μαθηματική	έκφραση.	

Η	 Υποενότητα	2.3	 διευρύνει	 το	φαινομενολογικό	πεδίο	 των	θερμοδυναμικών	μεταβολών	

με	 την	 εισαγωγή	 της	 ισόθερμης	 εκτόνωσης,	 η	 οποία	 εξυπηρετεί	 τη	 μετάβαση	 από	 τα	

αδιαβατικά	θερμοδυναμικά	συστήματα	στα	μη	αδιαβατικά.	Ο	κύριος	εννοιολογικός	στόχος	

είναι	η	βελτίωση	μιας	ημι-ποσοτικής	αναπαράστασης	του	μοντέλου	ενεργειακής	αλυσίδας	

μέσω	 του	 φαινομένου	 της	 ισόθερμης	 εκτόνωσης,	 έτσι	 ώστε	 αυτή	 να	 οδηγήσει	 σε	 μια	

ποσοτική	 αναπαράσταση	 του	 ΠΘΝ	 για	 τα	 συστήματα	 αυτά	 (από	 το	 φαινόμενο	 στη	

μαθηματική	έκφραση).	Η	βελτίωση	του	μοντέλου	ενεργειακής	αλυσίδας	στην	υποενότητα	

αυτή	στηρίζεται	στη	διάκριση	μεταξύ	 των	δύο	μεγεθών	μεταφοράς	ενέργειας,	 του	έργου	

και	 της	 θερμότητας,	 καθώς	 το	 πρώτο	 αλληλεπιδρά	 με	 το	 μηχανικό	 περιβάλλον	 και	 το	

δεύτερο	με	το	θερμικό.	

Η	 Υποενότητα	 2.4	 έχει	 τον	 ίδιο	 κύριο	 στόχο	με	αυτόν	 της	 Υποενότητας	 2.3.	 Επιδιώκει	 τη	

βελτίωση	μιας	ημι-ποσοτικής	αναπαράστασης	του	μοντέλου	ενεργειακής	αλυσίδας	για	την	

ισόθερμη	 συμπίεση,	 διευρύνοντας	 έτσι	 το	 φαινομενολογικό	 πεδίο	 των	 ισόθερμων	

μεταβολών.	Στοχεύει	έτσι	στη	βελτίωση	μιας	ποσοτικής	αναπαράστασης	για	τη	διατήρηση	

της	 ενέργειας	 ως	 έκφραση	 του	 ΠΘΝ	 με	 την	 αξιοποίηση	 των	 ισόθερμων	 μεταβολών	 στη	

θέση	 του	 φαινομενολογικού	 πεδίου.	 Ταυτόχρονα,	 με	 τη	 βελτίωση	 της	 ποσοτικής	
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αναπαράστασης	 επιπλέον	 ζητούμενο	 είναι	 η	 ανάδειξη	 της	 συμμετρίας	 μεταξύ	 των	

ενεργειακών	μεγεθών	στις	 ισόθερμες	μεταβολές	 της	 συμπίεσης	 και	 της	 εκτόνωσης	μέσω	

της	 κατάληξης	 σε	 κοινή	 μαθηματική	 έκφραση	 του	 ΠΘΝ,	 όπως	 και	 στην	 περίπτωση	 των	

αδιαβατικών	μεταβολών	(Υποενότητα	2.2).	

Η	 Υποενότητα	2.5	διευρύνει	 το	φαινομενολογικό	πεδίο	 των	θερμοδυναμικών	μεταβολών	

με	την	εισαγωγή	της	ισοβαρούς	ψύξης,	δηλαδή	προσθέτει	στις	μεταβολές	που	μπορούν	να	

συμβούν	σε	μη	αδιαβατικά	συστήματα.	Ο	 κύριος	 εννοιολογικός	στόχος	 είναι	 η	βελτίωση	

μιας	ημι-ποσοτικής	αναπαράστασης	του	μοντέλου	ενεργειακής	αλυσίδας	με	την	εφαρμογή	

της	στο	φαινόμενο	της	ισοβαρούς	ψύξης	και	τη	βελτίωση	μιας	ποσοτικής	αναπαράστασης	

της	 διατήρησης	 της	 ενέργειας	 μέσω	 της	 μαθηματικής	 έκφρασης	 του	 ΠΘΝ	 (από	 το	

φαινόμενο	 στη	 μαθηματική	 έκφραση),	 η	 οποία	 περιλαμβάνει	 όλα	 τα	 ενεργειακά	 μεγέθη	

που	 συμμετέχουν	 στον	 ΠΘΝ	 (γενικευμένη	 έκφραση	 του	 ΠΘΝ	 για	 τις	 θερμοδυναμικές	

μεταβολές).	

Στην	 Υποενότητα	 2.6	 εισάγεται	 η	 ισοβαρής	 θέρμανση	 για	 τη	 διεύρυνση	 του	

φαινομενολογικού	 πεδίου	 των	 ισοβαρών	 μεταβολών,	 ολοκληρώνοντας	 την	 παρουσίαση	

των	 θερμοδυναμικών	 μεταβολών.	 Στόχος	 είναι	 η	 βελτίωση	 της	 ημι-ποσοτικής	

αναπαράστασης	των	φαινομένων	ισοβαρών	μεταβολών	και	της	ποσοτικής	αναπαράστασης	

για	 τον	 ΠΘΝ	 για	 τις	 ισοβαρείς	 μεταβολές,	 μέσω	 της	 βελτίωσης	 μιας	 ημι-ποσοτικής	

αναπαράστασης	της	ενεργειακής	αλυσίδας	και	της	αντίστοιχης	μαθηματικής	έκφρασης	του	

ΠΘΝ	 (από	 τη	 μαθηματική	 έκφραση	 στο	 φαινόμενο),	 για	 την	 ισοβαρή	 θέρμανση.	

Επιδιώκεται	 στο	 σημείο	 αυτό	 οι	 μαθητές	 να	 έχουν	 οικοδομήσει	 και	 βελτιώσει	 μια	

ολοκληρωμένη	 ποιοτική	 αναπαράσταση	 για	 τη	 διατήρηση	 της	 ενέργειας	 και	 μια	

αναπαράσταση	 για	 τον	 ΠΘΝ	 ως	 την	 ποσοτική	 έκφρασή	 της,	 η	 οποία	 με	 ενιαίο	 τρόπο	

χαρακτηρίζει	 όλες	 τις	 θερμοδυναμικές	 μεταβολές.	 Σε	 όλες	 τις	 μεταβολές	 που	

αξιοποιήθηκαν	στις	προηγούμενες	υποενότητες	της	Διδακτικής	Ενότητας	2	αξιοποιείται	ο	

γραμμικός	αιτιακός	συλλογισμός	των	μαθητών,	ενώ	σε	αυτήν	την	υποενότητα	επιχειρείται	

η	υπέρβασή	του	μέσω	της	μεταφοράς	της	θερμότητας	τόσο	προς	όσο	και	από	το	σύστημα	

στην	ισοβαρή	θέρμανση.	

5.1.3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ	ΣΤΟΧΟΙ	ΓΙΑ	ΤΗ	ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ	ΕΝΟΤΗΤΑ	3	
Στον	 Πίνακα	 5.3	 που	 ακολουθεί	 παρουσιάζονται	 οι	 εννοιολογικοί	 στόχοι	 για	 την	 τρίτη	

διδακτική	 ενότητα	 χωρισμένοι	 σύμφωνα	 με	 τις	 υποενότητες	 που	 περιλαμβάνονται.	 Στη	
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συνέχεια	 δίνονται	 μερικά	 διευκρινιστικά	 στοιχεία	 για	 ορισμένους	 από	 τους	 στόχους	

αυτούς,	 καθώς	 και	 ορισμένοι	 επιπρόσθετοι	 στόχοι	 που	 λειτουργούν	 επικουρικά	 για	 τους	

κύριους.	

Πίνακας	5.3:	Οι	κύριοι	διδακτικοί	στόχοι	της	Διδακτικής	Ενότητας	1	χωρισμένοι	ανά	υποενότητα.	

3.1	
ΚΥΚΛΙΚΗ	

ΜΕΤΑΒΟΛΗ	

3.2	
ΚΥΚΛΟΣ	

NEWCOMEN	

3.3	
ΚΥΚΛΟΣ	
CARNOT	

Ποσοτική	αναπαράσταση	κυκλικής	μεταβολής	 ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ	 ΕΦΑΡΜΟΓΗ	 ΕΦΑΡΜΟΓΗ	

Ημι-ποσοτική	αναπαράσταση	μοντέλου	
ενεργειακής	αλυσίδας	κατά	τη	σύνθεση	μεταβολών	 ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ	 ΕΦΑΡΜΟΓΗ	 ΕΦΑΡΜΟΓΗ	

Γραμμική	αιτιότητα	κατά	τη	σύνθεση	μεταβολών	 ΥΠΕΡΒΑΣΗ	 ΥΠΕΡΒΑΣΗ	 	

Ποσοτική	αναπαράσταση	διατήρησης	της	ενέργειας	
ως	έκφραση	ΠΘΝ	κατά	τη	σύνθεση	μεταβολών	 ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ	 ΕΦΑΡΜΟΓΗ	 ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ	

Η	 Υποενότητα	 3.1	 στοχεύει	 στην	 οικοδόμηση	 μιας	 ημι-ποσοτικής	 αναπαράστασης	 των	

μοντέλων	ενεργειακής	αλυσίδας	κατά	τη	σύνθεση	επιμέρους	θερμοδυναμικών	μεταβολών	

για	 την	 κυκλική	 μεταβολή	 του	 κινητήρα	Newcomen,	 με	 την	 αξιοποίηση	 των	 κατάλληλων	

εφαρμογών	 του	 μοντέλου	 (Υποενότητες	 2.1,	 2.2,	 2.5	 και	 2.6).	 Επιδιώκεται	 έτσι	 να	

οικοδομηθεί	μια	ποσοτική	αναπαράσταση	για	τη	διατήρηση	της	ενέργειας	ως	έκφρασή	του	

ΠΘΝ	 για	 την	 κυκλική	 μεταβολή,	 η	 οποία	 είχε	 εισαχθεί	 ποιοτικά	 στην	 Υποενότητα	 1.3.	

Επιπλέον,	 για	 την	πραγμάτευση	 των	 κυκλικών	μεταβολών	στοχοθετείται	η	υπέρβαση	 της	

γραμμικής	 αιτιότητας,	 καθώς	 οι	 αλληλεπιδράσεις	 των	 ενεργειακών	 μεγεθών	 είναι	 πολύ	

σύνθετες	 για	 να	 απαντηθούν	 ικανοποιητικά	 από	 το	 γραμμικό	 αιτιακό	 συλλογισμό	 των	

μαθητών.	

Στην	 Υποενότητα	 3.2	 στόχος	 είναι	 η	 βελτίωση	 της	 ημι-ποσοτικής	 αναπαράστασης	 του	

μοντέλου	 ενεργειακών	 αλυσίδων	 κατά	 τη	 σύνθεση	 μεταβολών	 και	 συγκεκριμένα	 για	 τον	

κύκλο	 του	 κινητήρα	 της	 μηχανής	 Newcomen,	 όπως	 αυτός	 οικοδομήθηκε	 στην	

προηγούμενη	υποενότητα.	 Επιδίωξη	 είναι	 να	βελτιωθεί	μια	ποσοτική	αναπαράσταση	 για	

τη	διατήρηση	της	ενέργειας	μέσα	από	την	ποιοτική	και	ποσοτική	οικοδόμηση	της	έννοιας	

της	 απόδοσης 11 	σε	 συνάρτηση	 με	 τις	 κατάλληλες	 μαθηματικές	 εκφράσεις	 του	 ΠΘΝ	

																																																								
11	Η	 έννοια	 της	 απόδοσης	 προτείνεται	 από	 τον	 Millar	 (2014)	 ως	 θέμα	 κατάλληλο	 για	 τη	 διδασκαλία	 της	
ενέργειας	σε	μαθητές	16	ετών.	
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(αδιαβατικές-ισοβαρείς	μεταβολές	και	κυκλική).	Όπως	και	στην	προηγούμενη	υποενότητα,	

μεταξύ	 των	 στόχων	 βρίσκεται	 και	 η	 υπέρβαση	 της	 γραμμικής	 αιτιότητα	 για	 αυτήν	 την	

κυκλική	μεταβολή.	

Στην	 Υποενότητα	 3.3	 το	 ημι-ποσοτικό	 μοντέλο	 ενεργειακών	 αλυσίδων	 κατά	 τη	 σύνθεση	

μεταβολών	εφαρμόζεται	για	τη	μηχανή	Carnot.	Η	προσθήκη	της	δεύτερης	αυτής	μηχανής	

(αν	και	θεωρητικής)	εξυπηρετεί	στον	εμπλουτισμό	του	φαινομενολογικού	πεδίου	του	ΠΘΝ,	

με	 όχημα	 τη	 σύγκριση	 της	 απόδοσης	 μεταξύ	 μηχανών	 Carnot	 και	 Newcomen.	 Κύρια	

επιδίωξη	της	υποενότητας	να	οδηγήσει	 τους	μαθητές	στην	οικοδόμηση	της	γενικευμένης	

ποσοτικής	 αναπαράστασης	 για	 τη	 διατήρηση	 της	 ενέργειας	 ως	 έκφραση	 του	 ΠΘΝ	

(αδιαβατικές-ισόθερμες	 μεταβολές	 και	 κυκλική).	 Για	 να	 επιτευχθεί	 ο	 στόχος	 αυτός,	

επιπλέον	 επιδιώκεται	 η	 κατάλληλη	 σύνθεση	 των	 κατάλληλων	 εφαρμογών	 του	 ημι-

ποσοτικού	 μοντέλου	 ενεργειακής	 αλυσίδας	 (Υποενότητες	 2.1,	 2.2,	 2.3	 και	 2.4)	 και	 η	

υπέρβαση	της	γραμμικής	αιτιότητας	κατά	το	σχηματισμό	του	κύκλου	Carnot.	

5.2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΤΗΣ	ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ	ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ	
Για	 την	 επίτευξη	 των	 διδακτικών	 στόχων,	 σημαντικό	 ρόλο	 παίζουν	 τα	 εργαλεία	 που	

χρησιμοποιούνται	 για	 την	 υλοποίηση	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας.	 Η	 δομή	 και	 το	

περιεχόμενο	 της	 ακολουθίας	 έχουν	 σχεδιαστεί	 ως	 συνθετικό	 αποτέλεσμα	 της	 ανάλυσης	

που	 προηγήθηκε	 με	 άξονα	 το	 τρίπτυχο	 της	 επιστημολογίας,	 των	 νοητικών	 παραστάσεων	

των	μαθητών	και	 της	παιδαγωγικής	προσέγγισης.	Όταν	όμως	ο	σχεδιασμός	αυτός	φτάνει	

στο	 στάδιο	 της	 υλοποίησης	 στο	 πραγματικό	 εκπαιδευτικό	 περιβάλλον	 της	 τάξης,	 τα	

εργαλεία	που	χρησιμοποιούνται	συνιστούν	ένα	κρίσιμο	λειτουργικό	χαρακτηριστικό	που	εν	

τέλει	διαμορφώνει	τη	διδακτική	ακολουθία.	Η	περιγραφή	των	εργαλείων	προηγείται,	ώστε	

όταν	 ο	 αναγνώστης	 μελετήσει	 την	 Παράγραφο	 5.3	 για	 τη	 δομή,	 το	 περιεχόμενο	 και	 την	

εφαρμογή	της	ακολουθίας,	να	σχηματίσει	μια	ολοκληρωμένη	εικόνα	για	το	σχεδιασμό	της	

ακολουθίας	σε	συνάφεια	με	τον	τρόπο	που	αυτός	υλοποιήθηκε	στη	σχολική	αίθουσα.	

5.2.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ	ΚΑΙ	ΒΙΝΤΕΟ	
Η	 πρώτη	 επαφή	 των	 μαθητών	 με	 κάθε	 στάδιο	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας	 γίνεται	 μέσω	

αυστηρά	δομημένων	παρουσιάσεων,	που	καθοδηγούν	τόσο	την	εκπαιδευτικό	όσο	και	τους	

μαθητές	ώστε	να	τηρείται	κάθε	φορά	το	αντίστοιχο	ερευνητικό	πρωτόκολλο	(εν	αγνοία	των	

μαθητών	 βεβαίως).	 Μία	 από	 τις	 παρουσιάσεις	 περιλαμβάνεται	 ενδεικτικά	 με	 τη	 μορφή	

μικρογραφιών	στο	Παράρτημα	(1).	
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Ενσωματωμένες	στις	παρουσιάσεις	υπάρχουν	αναπαραγωγές	βίντεο.	Πρόκειται	για	βίντεο	

με	σκοπό	την	αναπαραγωγή	συγκεκριμένων	φαινομενολογικών	πεδίων	μέσα	στην	τάξη,	τα	

οποία	 είτε	 αυτά	 ήταν	 πραγματικά	 (πχ.	 λειτουργία	 ατμομηχανής,	 πειράματα	 επίδειξης	

θερμοδυναμικών	 μεταβολών)	 είτε	 εμφανίζονταν	ως	 γραφικές	 αναπαραστάσεις.	 Οι	 πηγές	

των	βίντεο	ήταν	(α)	το	διαδίκτυο	και	(β)	οι	προσχεδιασμένες	λήψεις	πειραμάτων	επίδειξης	

που	έγιναν	από	την	εκπαιδευτικό	στο	σχολικό	εργαστήριο	για	τους	σκοπούς	της	διδακτικής	

ακολουθίας.	 Το	 πλεονέκτημα	 στη	 χρήση	 των	 βίντεο	 αυτών,	 σε	 σχέση	 με	 τη	 ζωντανή	

διεξαγωγή	των	 ίδιων	πειραμάτων	επίδειξης,	 είναι	η	μικρή	διάρκεια	που	απαιτούνταν	για	

την	 αναπαραγωγή	 των	 αποσπασμάτων	 (έως	 2	 λεπτά)	 και	 η	 δυνατότητα	 αυτά	 να	

επαναληφθούν	στις	περιπτώσεις	που	αυτό	κρινόταν	αναγκαίο.	

5.2.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ	ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ	IGasES	
Ειδική	 περίπτωση	 εργαλείου	 για	 τη	 συγκεκριμένη	 διδακτική	 ακολουθία	 αποτελεί	 η	

εκπαιδευτική	 υπολογιστική	 προσομοίωση	 IGasES	 (Ideal	 Gas	 Educational	 Simulation)12,	 η	

οποία	έχει	υλοποιηθεί	με	αποκλειστικό	σκοπό	τη	διευκόλυνση	των	μαθητών	στη	μετάβαση	

από	 το	 φαινομενολογικό	 πεδίο	 στις	 μαθηματικές	 εκφράσεις	 του	 ΠΘΝ	 μέσω	 του	 ημι-

ποσοτικού	μοντέλου	της	ενεργειακής	αλυσίδας	για	μια	σειρά	θερμοδυναμικών	μεταβολών	

(Μέλη,	2015).	Συνεπώς	πρόκειται	για	ένα	εργαλείο	που	δεν	είναι	απλώς	χρηστικό	για	την	

οικοδόμηση	της	επιδιωκόμενης	σχολικής	γνώσης,	αλλά	αποτελεί	 το	 ίδιο	ένα	καθοριστικό	

μέσο	 για	 τη	 διδασκαλία	 και	 τη	 μάθηση.	 Για	 το	 λόγο	 αυτό,	 στις	 επόμενες	 παραγράφους	

ακολουθεί	μια	ειδική	αναφορά	στις	αρχές	σχεδιασμού	της	προσομοίωσης	σε	συνάρτηση	με	

τον	 τρόπο	 που	 αυτές	 εκδηλώνονται	 κατά	 τη	 χρήση	 του	 λογισμικού.	 Αναλυτικότερες	

πληροφορίες	 μπορούν	 να	 βρεθούν	 στη	 διπλωματική	 εργασία	 Κατασκευάζοντας	 μια	

υπολογιστική	 προσομοίωση	 για	 τις	 θερμοδυναμικές	 μεταβολές	 ιδανικών	 αερίων:	

επιστημολογικές	και	διδακτικές	προσεγγίσεις	(Μέλη,	2015).	

Στο	σύγγραμμα	Simulations	and	Learning,	o	 Landriscina	 (2013,	p.	6)	δίνει	έναν	περιεκτικό	

ορισμό	των	προσομοιώσεων:	
Οι	 προσομοιώσεις	 είναι	 μια	 αλληλεπιδραστική	 αναπαράσταση	 ενός	 συστήματος	 προς	
μελέτη,	βασισμένη	σε	ένα	μοντέλο	του	συστήματος.	

Από	τον	ορισμό	αυτό	αναδύεται	ο	κεντρικός	ρόλος	που	παίζει	η	έννοια	του	«μοντέλου»	για	

τις	προσομοιώσεις,	που	αποκτά	 ιδιαίτερα	 χαρακτηριστικά	όταν	αφορά	στην	 εκπαίδευση.	
																																																								
12	http://energyeducationen.blogspot.com/2017/10/igases-ideal-gas-educational-simulation.html	
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Ειδικά	 για	 τη	 φυσική	 ως	 εκπαιδευτικό	 αντικείμενο,	 το	 «μοντέλο»	 αξιοποιείται	 σε	 τρεις	

διαφορετικές	 διαστάσεις,	 οι	 οποίες	 συνθέτονται	 για	 να	 σχεδιαστεί	 το	 τελικό	 προϊόν	 της	

προσομοίωσης.	

Η	 πρώτη	 διάσταση	 αφορά	 τα	 επιστημολογικά	 χαρακτηριστικά	 των	 μοντέλων	 που	

αξιοποιούνται	 στη	 διδασκαλία	 της	 φυσικής.	 Πρόκειται	 για	 την	 «πραγματιστική»	

προσέγγιση	 των	 μοντέλων	 (Seel,	 2014,	 pp.	 466–467),	 που	 σχετίζεται	 με	 το	 διδακτικό	

μετασχηματισμό	του	επιπέδου	των	αντικειμένων	και	των	γεγονότων,	προκειμένου	αυτά	να	

ενταχθούν	 στη	 διδασκαλία.	 Τα	 ποιοτικά	 πραγματιστικά	 μοντέλα	 (πχ.	 αναπαραστάσεις	

φαινομένων)	πρέπει	να	προηγούνται	σε	σχέση	με	τα	ποσοτικά	πραγματιστικά	μοντέλα	(πχ.	

μαθηματικές	εκφράσεις)	(Koliopoulos	&	Constantinou,	2005;	Solbes	et	al.,	2009),	καθώς	τα	

πρώτα	 συνιστούν	 μια	 διαφανή	 μορφή	 γνώσης	 (Tiberghien	 et	 al.,	 1995),	 ενώ	 τα	 δεύτερα	

αποτελούν	 ιδιαίτερη	πρόκληση	για	τους	μαθητές	 (Bing	&	Redish,	2009;	Meli,	Zacharos,	&	

Koliopoulos,	2016).	Η	προσομοίωση	IGasES	χρησιμοποιεί	ποιοτικά	πραγματιστικά	μοντέλα	

προκειμένου	 να	 δώσει	 αναπαραστάσεις	 φαινομένων	 θερμοδυναμικών	 μεταβολών	

(ισόθερμη,	 ισόχωρη,	 ισοβαρής	 και	 αδιαβατική)	 με	 τη	 δυναμική	 απεικόνιση	 αερίου	 σε	

δοχείο	 με	 έμβολο,	 η	 οποία	 διαφοροποιείται	 κατάλληλα	 για	 την	 κάθε	 μεταβολή.	

Παράδειγμα	 αυτού	 του	 ποιοτικού	 πραγματιστικού	 μοντέλου	 δίνεται	 στην	 Εικόνα	 5.1.	

Επιπλέον	 η	 προσομοίωση	 ενσωματώνει	 το	 ποσοτικό	 πραγματιστικό	 μοντέλο	 της	

μαθηματικής	έκφρασης	του	ΠΘΝ	νόμου	για	την	κάθε	μεταβολή,	το	οποίο	όμως	βρίσκεται	

σε	μια	«οθόνη»	που	μπορεί	επιλεκτικά	να	εμφανιστεί	(Εικόνα	5.2).	

	
Εικόνα	5.1:	Στιγμιότυπο	από	την	εξέλιξη	του	φαινομένου	της	ισοβαρούς	συμπίεσης	στην	προσομοίωση	IGasES.	
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Εικόνα	5.2:	Στιγμιότυπο	από	την	εξέλιξη	του	φαινομένου	της	ισοβαρούς	συμπίεσης	και	εμφάνιση	της	μαθηματικής	

έκφρασης	του	ΠΘΝ	στην	προσομοίωση	IGasES.	

Η	 δεύτερη	 διάσταση	 της	 μοντελοποίησης	 αφορά	 την	 οικοδόμηση	 των	 νοητικών	

παραστάσεων	 των	 μαθητών.	 Στην	 περίπτωση	 αυτή	 το	 μοντέλο	 χαρακτηρίζεται	 ως	

«εποικοδομητικό»	(Seel,	2014,	pp.	466–467)	και	σχετίζεται	με	την	ανάδυση	μιας	νοητικής	

παράστασης-μοντέλου	 στη	 σκέψη	 των	 μαθητών	 για	 την	 ερμηνεία	 των	 φαινομένων.	

Προωθείται	έτσι	η	μάθηση	μέσω	της	μοντελοποίησης	(learning	by	modeling)	(Seel,	2014),	η	

οποία	πρέπει	να	λαμβάνει	υπόψη	τις	προ-επιστημονικές	παραστάσεις	και	τους	τύπους	των	

συλλογισμών	 των	 μαθητών	 (Booth	 Sweeney	 &	 Sterman,	 2007)	 προκειμένου	 να	 είναι	

αποτελεσματική.	 Σε	 αυτή	 την	 κατεύθυνση,	 η	 προσομοίωση	 προτείνει	 το	 ενεργειακό	

μοντέλο	των	ενεργειακών	αλυσίδων	για	να	γεφυρώσει	το	χάσμα	μεταξύ	του	ποιοτικού	και	

του	 ποσοτικού	 πραγματιστικού	 μοντέλου,	 αξιοποιώντας	 τον	 εγκαθιδρυμένο	 γραμμικό	

αιτιακό	 συλλογισμό	 των	 μαθητών	 και	 ταυτόχρονα	 προκαλώντας	 την	 υπέρβασή	 του,	

ανάλογα	 με	 τη	 θερμοδυναμική	 μεταβολή	 που	 εξετάζεται.	 Παράδειγμα	 χρήσης	 της	

προσομοίωσης	 με	 ενεργή	 την	 «οθόνη»	 της	 ενεργειακής	 αλυσίδας	 παρουσιάζεται	 στην	

Εικόνα	5.3.	

Η	 τρίτη	 διάσταση	 της	 μοντελοποίησης	 σχετίζεται	 με	 τον	 ειδικό	 ρόλο	 που	 έχουν	 οι	

προσομοιώσεις	 ως	 μέσα	 ενσωμάτωσης	 των	 δύο	 πρώτων	 διαστάσεων.	 Η	 σύνθεση	

πραγματιστικών	 και	 εποικοδομητικών	 μοντέλων	 στο	 διαδραστικό	 περιβάλλον	 μιας	

εκπαιδευτικής	 προσομοίωσης	 ενισχύεται	 σημαντικά	 με	 τον	 ταυτόχρονο	 χειρισμό	 των	

πολλαπλών	 αναπαραστάσεων	 (Greca,	 Seoane,	 &	 Arriassecq,	 2014).	 Το	 ολοκληρωμένο	

τελικό	προϊόν	της	προσομοίωσης	λειτουργεί	τόσο	ως	εργαλείο	διδασκαλίας	όσο	κι	ως		
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Εικόνα	5.3:	Στιγμιότυπο	από	την	εξέλιξη	του	φαινομένου	της	ισοβαρούς	συμπίεσης	και	εμφάνιση	της	ενεργειακής	

αλυσίδας	στην	προσομοίωση	IGasES.	

εργαλείο	 μάθησης,	 αφού	 επιτρέπει	 αφενός	 στους	 εκπαιδευτικούς	 να	 παρουσιάζουν	 τα	

διδακτικά	μετασχηματισμένα	φαινομενολογικά	πεδία	και	 τις	μαθηματικές	εκφράσεις	που	

τα	περιγράφουν	και	αφετέρου	στους	μαθητές	να	γεφυρώνουν	το	κενό	μεταξύ	γεγονότων	

και	 θεωρίας	 με	 την	 αξιοποίηση	 των	 «ενδιάμεσων»	 αναπαραστάσεων	 που	 προτείνει	 η	

προσομοίωση.	 Στην	προσομοίωση	 IGasES,	 οι	 στοχευμένες	 γραφικές	αναπαραστάσεις	 των	

φαινομένων	 ακολουθούνται	 από	 τις	 αντίστοιχες	 ενεργειακές	 αλυσίδες,	 οι	 οποίες	 στη	

συνέχεια	 οδηγούν	 στην	 κατάλληλη	 μαθηματική	 έκφραση	 για	 τη	 συγκεκριμένη	 μεταβολή	

που	εξετάζεται.	Μια	απεικόνιση	της	προσομοίωσης	σε	πλήρη	ανάπτυξη	(όλες	οι	«οθόνες»)	

εμφανίζεται	στην	Εικόνα	5.4.	

	
Εικόνα	5.4:	Στιγμιότυπο	από	την	εξέλιξη	του	φαινομένου	της	ισοβαρούς	συμπίεσης	και	εμφάνιση	της	ενεργειακής	

αλυσίδας	και	της	μαθηματικής	έκφρασης	του	ΠΘΝ	στην	προσομοίωση	IGasES.	
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5.2.3 ΦΥΛΛΑ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	
Τα	 φύλλα	 εργασίας	 συνιστούν	 ένα	 οργανικό	 στοιχείο	 για	 την	 εφαρμογή	 της	 διδακτικής	

ακολουθίας	 και	 μια	 στρατηγική	 επιλογή	 για	 την	 εξυπηρέτηση	 της	 εποικοδομητικής	

αντίληψης	(βλ.	Παράγραφο	4.1.2.3).	Οι	μαθητές	λαμβάνουν	ένα	φύλλο	εργασίας	σε	κάθε	

ενότητα	της	διδακτικής	ακολουθίας,	το	οποίο	αναφέρεται	κάθε	φορά	σε	μια	διαφορετική	

δραστηριότητα-πρόβλημα	 (βλ.	 Παράγραφο	 4.1.2.2),	 που	 οι	 μαθητές	 καλούνται	 να	

αντιμετωπίσουν	με	τις	δικές	τους	νοητικές	κατασκευές.	Εργάζονται	ατομικά	πάνω	σε	αυτά,	

με	κύριο	σκοπό	να	αναδυθούν	και	να	καταγραφούν	οι	βιωματικές	γνώσεις	που	έχουν	για	

τα	διάφορα	θέματα	πριν	ξεκινήσει	η	διαπραγμάτευσή	τους	με	την	εκπαιδευτικό.	Έχοντας	

πρότερα	 επεξεργαστεί	 και	 αποτυπώσει	 τις	 δικές	 τους	 αντιλήψεις	 στο	φύλλο	 εργασίας,	 η	

συζήτηση	γίνεται	περισσότερο	ουσιαστική	και	στοχευμένη.	Οι	προ-επιστημονικές	νοητικές	

παραστάσεις	 των	 μαθητών	 που	 καταγράφονται	 παρουσιάζονται	 ως	 (α)	 αρκετά	

λειτουργικές	 και	 με	 επεξηγηματική	 επάρκεια	 και	 κατά	 συνέπεια	 ενισχύονται,	 (β)	

αυθόρμητα	συγκροτημένες,	συνεπώς	χρήζουν	μια	απόπειρα	οργάνωσης	για	να	πλησιάσουν	

στις	 επιστημονικές	 ή	 (γ)	 εμπόδια	 κατά	 τη	 διαμόρφωση	 μιας	 επιστημονικής	 αντίληψης,	

οπότε	και	δημιουργείται	ρήξη	με	τα	γνωστικά	αυτά	πλαίσια	(Ραβάνης,	2003).	

Στην	Εικόνα	5.5	παρουσιάζεται	ενδεικτικά	ένα	από	τα	φύλλα	εργασίας	που	δόθηκαν	στους	

μαθητές.	Όλα	τα	φύλλα	εργασίας	βρίσκονται	στο	Παράρτημα	(1).	

5.2.4 ΦΥΛΛΑ	ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ	
Τα	φύλλα	 σημειώσεων	αποτελούν	 τη	 σύνοψη	 κάθε	 ενότητας	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας	

και	δίνονται	στο	τέλος	κάθε	αντίστοιχου	μαθήματος.	Είναι	ένα	εργαλείο	που	λειτουργεί	σε	

απόλυτη	συμφωνία	σε	μορφή	και	σε	περιεχόμενο	με	τα	όσα	παρουσιάστηκαν	στη	σχολική	

αίθουσα,	τόσο	μέσα	από	τις	παρουσιάσεις,	τα	βίντεο	και	την	προσομοίωση,	όσο	και	με	τα	

φύλλα	 εργασίας	 που	 δόθηκαν.	 Επιπλέον,	 τα	 φύλλα	 σημειώσεων	 συνιστούν	 ένα	

αυτοσυνεπές	 συνεχές,	 που	 παρουσιάζει	 κάθε	 φορά	 τη	 νέα	 σχολική	 γνώση,	 αλλά	

δημιουργεί	 και	 συνδέσεις	 με	 την	 προηγούμενη	 και	 με	 αυτήν	 που	 θα	 ακολουθήσει.	 Η	

επιλογή	 της	 χρήσης	 αυτού	 του	 εργαλείου	 στηρίζεται	 στα	 παρακάτω	 πλεονεκτήματα	 που	

παρουσιάζει:	

þ Απελευθερώνει	τους	μαθητές	από	την	«υποχρεωτική»	καταγραφή	σημειώσεων	κατά	τη	

διάρκεια	 της	 διδασκαλίας	 και	 τους	 επιτρέπει	 να	 αφιερώσουν	 πλήρως	 το	 χρόνο	 τους	

μέσα	στην	τάξη	στις	δραστηριότητες	που	η	εκπαιδευτικός	έχει	προγραμματίσει.	



	 134	

	
Εικόνα	5.5:	Φύλλο	εργασίας	για	την	Υποενότητα	2.1	της	διδακτικής	ακολουθίας.	

þ Στην	περίπτωση	που	υπήρξε	κάποιο	σημείο	 της	διδασκαλίας	που	αποτέλεσε	 ιδιαίτερο	

εμπόδιο	 ή	 πηγή	 αβεβαιότητας	 για	 την	 προς	 οικοδόμηση	 σχολική	 γνώση,	 οι	 μαθητές	

έχουν	την	ευκαιρία	να	το	επανεξετάσουν	στο	δικό	τους	χρόνο.	

þ Ακόμα	 και	 για	 τους	μαθητές	που	η	 διδασκαλία	 λειτούργησε	 ικανοποιητικά,	 η	μάθηση	

υποβοηθείται	 σε	 δεύτερο	 χρόνο	 από	 την	 ανασκόπηση	 των	 εννοιολογικών,	

μεθοδολογικών	και	πολιτισμικών	χαρακτηριστικών	της	σχολικής	γνώσης	που	διδάχθηκε.	

ΦΥΛΛΟ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	04	 1	
	

Γιατί	έγινε	ανάφλεξη	μέσα	στο	δοχείο;	
1. Στο	 βίντεο	 παρακολουθήσατε	 τη	 συμπίεση	 του	 αερίου	 που	 βρίσκεται	 μέσα	 σε	 κυλινδρικό	 δοχείο,	 όταν	 το	

έμβολο	 κινήθηκε	 απότομα	 προς	 τα	 κάτω.	 Στην	 παρακάτω	 εικόνα	 φαίνονται	 δυο	 στιγμιότυπα	 από	 το	
φαινόμενο	αυτό	(πριν	και	μετά	τη	συμπίεση).	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
Αριστερά:	κυλινδρικό	δοχείο	με	έμβολο	
Δεξιά:	συμπίεση	του	αερίου	στο	δοχείο	
με	απότομη	κάθοδο	του	εμβόλου	

	
	
	

(α)	Εξηγήστε	επιγραμματικά	το	φαινόμενο	χρησιμοποιώντας	ενεργειακές	έννοιες.	
(β)	Σχεδιάστε	μια	ενεργειακή	αλυσίδα	για	το	φαινόμενο	αυτό.	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	
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Εικόνα	5.6:	Φύλλο	σημειώσεων	για	την	Υποενότητα	2.1	της	διδακτικής	ακολουθίας.	

ΦΥΛΛΟ	ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ	04	 1	
	

Γιατί	έγινε	ανάφλεξη	μέσα	στο	δοχείο;	
1. Στις	 παρακάτω	 φωτογραφίες	 απεικονίζεται	 ένα	 κλειστό	 κυλινδρικό	 δοχείο	 με	 έμβολο,	 το	 οποίο	 κατεβαίνει	

απότομα	και	το	αέριο	μέσα	στο	δοχείο	συμπιέζεται.	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
Αριστερά:	κυλινδρικό	δοχείο	με	έμβολο	
Δεξιά:	συμπίεση	του	αερίου	στο	δοχείο	
με	απότομη	κάθοδο	του	εμβόλου	

	
• Η	 συμπίεση	 συμβαίνει	 τόσο	 απότομα,	 ώστε	 να	 θεωρήσουμε	 ότι	 κατά	 τη	 διάρκειά	 της	 η	 μεταφορά	

ενέργειας	μέσω	θερμότητας	από	το	περιβάλλον	προς	το	αέριο	του	δοχείου	και	από	το	αέριο	του	δοχείου	
προς	το	περιβάλλον	είναι	αμελητέα.	

• Ένας	 άλλος	 τρόπος	 να	 εξασφαλίσουμε	 ότι	 η	 μεταφορά	 ενέργειας	 μέσω	 θερμότητας	 από	 το	 περιβάλλον	
προς	 το	 αέριο	 του	 δοχείου	 και	 από	 το	 αέριο	 του	 δοχείου	 προς	 το	 περιβάλλον	 είναι	 αμελητέα,	 είναι	 να	
χρησιμοποιήσουμε	ένα	θερμομονωτικό	δοχείο.	

Στις	 δύο	 παραπάνω	 περιπτώσεις,	 το	 θερμοδυναμικό	 σύστημα	 του	 αερίου	 που	 περιέχεται	 στο	 δοχείο	
χαρακτηρίζεται	ως	αδιαβατικό	σύστημα	και	οι	θερμοδυναμικές	μεταβολές	του	είναι	αδιαβατικές	μεταβολές.	
	
	

2. Κατά	 τη	 διάρκεια	 μιας	 αδιαβατικής	 μεταβολής,	 παρατηρούμε	 μεταβολή	 στα	 φυσικά	 μεγέθη	 της	
θερμοκρασίας,	του	όγκου	και	της	πίεσης	του	αερίου.	

Για	το	φαινόμενο	που	απεικονίζεται	στις	παραπάνω	φωτογραφίες:	
• υπάρχει	μείωση	 του	όγκου	 του	αερίου	 λόγω	 της	 καθόδου	 του	 εμβόλου,	συνεπώς	η	μεταβολή	μπορεί	 να	

χαρακτηριστεί	ως	αδιαβατική	συμπίεση	
• υπάρχει	 αύξηση	 της	 θερμοκρασίας	 του	 αερίου	 λόγω	 της	 καθόδου	 του	 εμβόλου,	 συνεπώς	 η	 μεταβολή	

μπορεί	να	χαρακτηριστεί	ως	αδιαβατική	θέρμανση	

Οι	 μεταβολές	 της	 αδιαβατικής	 συμπίεσης	 και	 η	 αδιαβατικής	 θέρμανσης	 περιγράφουν	 το	 ίδιο	 ακριβώς	
φαινόμενο.	

ΦΥΛΛΟ	ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ	04	 1	
	

Γιατί	έγινε	ανάφλεξη	μέσα	στο	δοχείο;	
1. Στις	 παρακάτω	 φωτογραφίες	 απεικονίζεται	 ένα	 κλειστό	 κυλινδρικό	 δοχείο	 με	 έμβολο,	 το	 οποίο	 κατεβαίνει	

απότομα	και	το	αέριο	μέσα	στο	δοχείο	συμπιέζεται.	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
Αριστερά:	κυλινδρικό	δοχείο	με	έμβολο	
Δεξιά:	συμπίεση	του	αερίου	στο	δοχείο	
με	απότομη	κάθοδο	του	εμβόλου	

	
• Η	 συμπίεση	 συμβαίνει	 τόσο	 απότομα,	 ώστε	 να	 θεωρήσουμε	 ότι	 κατά	 τη	 διάρκειά	 της	 η	 μεταφορά	

ενέργειας	μέσω	θερμότητας	από	το	περιβάλλον	προς	το	αέριο	του	δοχείου	και	από	το	αέριο	του	δοχείου	
προς	το	περιβάλλον	είναι	αμελητέα.	

• Ένας	 άλλος	 τρόπος	 να	 εξασφαλίσουμε	 ότι	 η	 μεταφορά	 ενέργειας	 μέσω	 θερμότητας	 από	 το	 περιβάλλον	
προς	 το	 αέριο	 του	 δοχείου	 και	 από	 το	 αέριο	 του	 δοχείου	 προς	 το	 περιβάλλον	 είναι	 αμελητέα,	 είναι	 να	
χρησιμοποιήσουμε	ένα	θερμομονωτικό	δοχείο.	

Στις	 δύο	 παραπάνω	 περιπτώσεις,	 το	 θερμοδυναμικό	 σύστημα	 του	 αερίου	 που	 περιέχεται	 στο	 δοχείο	
χαρακτηρίζεται	ως	αδιαβατικό	σύστημα	και	οι	θερμοδυναμικές	μεταβολές	του	είναι	αδιαβατικές	μεταβολές.	
	
	

2. Κατά	 τη	 διάρκεια	 μιας	 αδιαβατικής	 μεταβολής,	 παρατηρούμε	 μεταβολή	 στα	 φυσικά	 μεγέθη	 της	
θερμοκρασίας,	του	όγκου	και	της	πίεσης	του	αερίου.	

Για	το	φαινόμενο	που	απεικονίζεται	στις	παραπάνω	φωτογραφίες:	
• υπάρχει	μείωση	 του	όγκου	 του	αερίου	 λόγω	 της	 καθόδου	 του	 εμβόλου,	συνεπώς	η	μεταβολή	μπορεί	 να	

χαρακτηριστεί	ως	αδιαβατική	συμπίεση	
• υπάρχει	 αύξηση	 της	 θερμοκρασίας	 του	 αερίου	 λόγω	 της	 καθόδου	 του	 εμβόλου,	 συνεπώς	 η	 μεταβολή	

μπορεί	να	χαρακτηριστεί	ως	αδιαβατική	θέρμανση	

Οι	 μεταβολές	 της	 αδιαβατικής	 συμπίεσης	 και	 η	 αδιαβατικής	 θέρμανσης	 περιγράφουν	 το	 ίδιο	 ακριβώς	
φαινόμενο.	

2	 ΦΥΛΛΟ	ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ	04	
	

	
3. Ενεργειακή	εξήγηση	και	ενεργειακή	αλυσίδα	της	αδιαβατικής	συμπίεσης/θέρμανσης:	

	

Το	έμβολο	προσφέρει	ενέργεια	μέσω	του	έργου	(W)	στο	αέριο.	

Το	αέριο	αυξάνει	την	εσωτερική	του	ενέργεια	(ΔU)	και	αποθηκεύει	την	ενέργεια	που	του	πρόσφερε	το	έμβολο.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4. Η	 μεταβολή	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας	 (ΔU)	 εκφράζει	 τη	 μεταβολή	 της	 αποθηκευμένης	 ενέργειας	 στο	

θερμοδυναμικό	σύστημα	και	συνδέεται	με	τη	μεταβολή	της	θερμοκρασίας	του	θερμοδυναμικού	συστήματος.	

Η	 αύξηση	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας	 του	 θερμοδυναμικού	 συστήματος	 του	 αερίου	 συνοδεύεται	 από	 την	
αύξηση	της	θερμοκρασίας	του,	η	οποία	εκδηλώθηκε	με	την	ανάφλεξη	μέσα	στο	δοχείο.	

Σημείωση:	 Ένα	 ενεργειακό	 μέγεθος	 που	 συχνά	 συσχετίζεται	 με	 την	 αλλαγή	 της	 θερμοκρασίας	 είναι	 η	
θερμότητα	(Q).	Πράγματι	η	μεταφορά	θερμότητας	στο	θερμοδυναμικό	σύστημα	μπορεί	να	προκαλέσει	αύξηση	
της	θερμοκρασίας	 του.	Όμως	η	θερμότητα	δε	συμμετέχει	 στη	μεταφορά	 ενέργειας	 κατά	 τις	μεταβολές	 ενός	
αδιαβατικού	συστήματος,	συνεπώς	δε	σχετίζεται	με	την	εκδήλωση	της	φλόγας	στο	φαινόμενο	που	εξετάζουμε.	

2	 ΦΥΛΛΟ	ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ	04	
	

	
3. Ενεργειακή	εξήγηση	και	ενεργειακή	αλυσίδα	της	αδιαβατικής	συμπίεσης/θέρμανσης:	

	

Το	έμβολο	προσφέρει	ενέργεια	μέσω	του	έργου	(W)	στο	αέριο.	

Το	αέριο	αυξάνει	την	εσωτερική	του	ενέργεια	(ΔU)	και	αποθηκεύει	την	ενέργεια	που	του	πρόσφερε	το	έμβολο.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4. Η	 μεταβολή	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας	 (ΔU)	 εκφράζει	 τη	 μεταβολή	 της	 αποθηκευμένης	 ενέργειας	 στο	

θερμοδυναμικό	σύστημα	και	συνδέεται	με	τη	μεταβολή	της	θερμοκρασίας	του	θερμοδυναμικού	συστήματος.	

Η	 αύξηση	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας	 του	 θερμοδυναμικού	 συστήματος	 του	 αερίου	 συνοδεύεται	 από	 την	
αύξηση	της	θερμοκρασίας	του,	η	οποία	εκδηλώθηκε	με	την	ανάφλεξη	μέσα	στο	δοχείο.	

Σημείωση:	 Ένα	 ενεργειακό	 μέγεθος	 που	 συχνά	 συσχετίζεται	 με	 την	 αλλαγή	 της	 θερμοκρασίας	 είναι	 η	
θερμότητα	(Q).	Πράγματι	η	μεταφορά	θερμότητας	στο	θερμοδυναμικό	σύστημα	μπορεί	να	προκαλέσει	αύξηση	
της	θερμοκρασίας	 του.	Όμως	η	θερμότητα	δε	συμμετέχει	 στη	μεταφορά	 ενέργειας	 κατά	 τις	μεταβολές	 ενός	
αδιαβατικού	συστήματος,	συνεπώς	δε	σχετίζεται	με	την	εκδήλωση	της	φλόγας	στο	φαινόμενο	που	εξετάζουμε.	
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þ Με	την	ολοκλήρωση	της	διδακτικής	ακολουθίας,	η	εξέταση	των	φύλλων	σημειώσεων	ως	

ένα	ολοκληρωμένο	σύνολο	του	αντικειμένου	προς	διδασκαλία	δίνει	στους	μαθητές	μια	

τη	γενική	εικόνα	του	εγχειρήματος	στο	οποίο	συμμετείχαν.	

þ Μέσω	 των	 φύλλων	 σημειώσεων	 γίνεται	 εφικτή	 η	 γνωστοποίηση	 των	 ζητημάτων	 υπό	

διαπραγμάτευση	μιας	 ενότητας	 στους	 μαθητές	 που	απουσίαζαν	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	

εφαρμογής	 της	 στην	 τάξη,	 επιτρέποντάς	 τους	 να	 συμπληρώσουν	 τα	 εννοιολογικά,	

τουλάχιστον,	κενά	που	θα	προέκυπταν	λόγω	της	απουσίας	τους.	

Στην	 Εικόνα	 5.6	 παρουσιάζεται	 ένα	 από	 τα	 φύλλα	 σημειώσεων	 που	 δόθηκαν	 στους	

μαθητές.	Όλα	τα	φύλλα	σημειώσεων	βρίσκονται	στο	Παράρτημα	(3).	

5.3 ΔΟΜΗ,	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΑΙ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΤΗΣ	ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ	
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ	

Στην	παράγραφο	αυτή	 γίνεται	 προσπάθεια	η	 δομή,	 το	περιεχόμενο	 και	 τα	 εργαλεία	που	

χρησιμοποιούνται	 κατά	 την	 εφαρμογή	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας	 να	 συνδυάζονται	

προκειμένου	 να	 δώσουν	 στον	 αναγνώστη	 μια	 ολοκληρωμένη	 εικόνα	 τόσο	 για	 τις	

αποφάσεις	 που	 πάρθηκαν	 πριν	 από	 την	 εισαγωγή	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας	 στην	 τάξη	

όσο	 και	 κατά	 την	 εκτέλεσή	 της	 στην	 τάξη.	 Μέσα	 από	 την	 εφαρμογή	 της	 διδακτικής	

ακολουθίας	 σκοπός	 είναι	 να	 αναδεικνύονται	 και	 οι	 αρχές	 του	 σχεδιασμού	 της,	 ώστε	

αμφότερα	να	εμφανίζονται	ως	ένα	συνεκτικό	συνεχές.	

Όπως	 προαναφέρθηκε	 στην	 Παράγραφο	 5.1,	 η	 διδακτική	 ακολουθία	 περιέχει	 τρεις	

διδακτικές	ενότητες,	οι	οποίες	πλαισιώνουν	το	κεντρικό	αντικείμενό	της,	το	οποίο	είναι	η	

εισαγωγή	 του	ΠΘΝ	ως	έκφραση	διατήρησης	 της	 ενέργειας.	Η	πρώτη	και	η	 τρίτη	ενότητα	

περιέχουν	από	τρεις	υποενότητες,	ενώ	η	δεύτερη	ενότητα	περιέχει	έξι	υποενότητες.	Κάθε	

υποενότητα	 έχει	 διάρκεια	 μία	 διδακτικής	 περιόδου	 (45	 λεπτά),	 συνεπώς	 η	 ακολουθία	

ολοκληρώνεται	σε	δώδεκα	διδακτικές	περιόδους	(σε	4	έως	5	εβδομάδες).	

Η	Διδακτική	Ενότητα	1	εισάγει	στην	ακολουθία	τις	θερμικές	μηχανές	και	συγκεκριμένα	τη	

μηχανή	Newcomen	(βλ.	Παράγραφο	2.1.2.1),	η	λειτουργία	της	οποίας	συνιστά	το	κεντρικό	

φαινομενολογικό	 πεδίο	 στο	 οποίο	 γίνεται	 παραπομπή	 σε	 όλες	 τις	 υποενότητες	 της	

ακολουθίας.	 Η	 Διδακτική	 Ενότητα	 2	 παρουσιάζει	 ορισμένες	 θερμοδυναμικές	 μεταβολές	

που	 γίνονται	 στον	 κινητήρα	 της	 μηχανής	 Newcomen.	 Τέλος,	 η	 Διδακτική	 Ενότητα	 3	

πραγματεύεται	 την	 έννοια	 της	 απόδοσης	 της	 μηχανής.	 Κάθε	 υποενότητα	 χαρακτηρίζεται	

από	 μια	 δραστηριότητα-πρόβλημα	 προς	 επίλυση.	 Οι	 ενότητες	 και	 οι	 υποενότητές	 τους	
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παρουσιάζονται	 αναλυτικά	 στις	 επόμενες	 παραγράφους.	 Οι	 περιγραφές	 αυτές	 είναι	 σε	

συνάφεια	με	τα	σχετικά	ερευνητικά	πρωτόκολλα	(βλ.	Παράγραφο	6.4),	στα	οποία	γίνονται	

έμμεσες	παραπομπές,	οι	οποίες	εξηγούνται	στον	Πίνακα	5.4.	

Πίνακας	5.4:	Επεξήγηση	συντομογραφιών	που	χρησιμοποιούνται	στην	περιγραφή	της	διδακτικής	ακολουθίας	και	στα	
ερευνητικά	πρωτόκολλα.	

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ	 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	
ΦΠ	 Φαινομενολογικό	Πεδίο	
ΓΑ	 Γραφική	Αναπαράσταση	
ΦΕ	 Φύλλο	Εργασίας	
Μ	 Μοντέλο	ενεργειακής	αλυσίδας	
Ε	 Ερώτημα	
ΦΣ	 Φύλλο	Σημειώσεων	

5.3.1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ	ΕΝΟΤΗΤΑ	1:	ΟΙ	ΘΕΡΜΙΚΕΣ	ΜΗΧΑΝΕΣ	ΚΑΙ	Η	ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ	
ΕΞΗΓΗΣΗ	

Η	Διδακτική	Ενότητα	1	εισάγει	το	φαινομενολογικό	πεδίο	της	θερμικής	μηχανής	Newcomen	

και	 δίνει	 μερικές	 επιλεγμένες	 θερμοδυναμικές	 εξηγήσεις	 γύρω	 από	 αυτήν.	 Τοποθετεί	

ιστορικά	την	πρώτη	χρηστική	ατμομηχανή,	παρουσιάζει	τα	βασικά	δομικά	και	λειτουργικά	

χαρακτηριστικά	της	και	εστιάζει	στην	κυκλική	θερμοδυναμική	μεταβολή	του	κινητήρα	της,	

εισάγοντας	παράλληλα	για	πρώτη	φορά	το	μοντέλο	ενεργειακής	αλυσίδας.	

 Υποενότητα	1.1:	Ιστορικές	αναφορές	και	τεχνολογικό	σύστημα	5.3.1.1
Δραστηριότητα-πρόβλημα:	Τι	είναι	και	πώς	λειτουργεί	μια	θερμική	μηχανή;	

Η	 Υποενότητα	 1.1	 περιλαμβάνει	 την	 παρουσίαση	 σε	 βίντεο	 μιας	 εν	 ενεργεία	 μηχανής	

Newcomen	(για	μουσειακούς	σκοπούς)	από	τη	βρετανική	ύπαιθρο	(ΦΠ1)13,	προκειμένου	οι	

μαθητές	 να	 συνειδητοποιήσουν	 το	 μέγεθος	 της	 μηχανής	 και	 το	 φυσικό	 της	 περιβάλλον.	

Ταυτόχρονα	 καλούνται	 μέσω	 του	 φύλλου	 εργασίας	 (ΦΕ1)	 να	 συλλογιστούν	 πάνω	 στην	

ιστορική	 χρονική	 περίοδο	 της	 ανάπτυξής	 της	 (18ος	 αιώνας-αρχές	 βιομηχανικής	

επανάστασης	 στη	 Μ.	 Βρετανία)	 και	 να	 τη	 συνδέσουν	 με	 τη	 χρήση	 της	 για	 την	 άντληση	

υδάτων	από	υπόγειες	στοές.	Επιπλέον	είναι	σημαντικό	μέσα	από	την	υποενότητα	αυτή	να	

οικοδομήσουν	μια	πρώτη	αναπαράσταση	για	τα	εξαρτήματα	και	τη	λειτουργία	της	μηχανής	

ώστε	 να	 νοηματοδοτηθεί	 η	 λεπτομερέστερη	 γραφική	 αναπαράστασή	 της	 που	

παρουσιάζεται	 στη	 δεύτερη	 υποενότητα.	 Κατά	 την	 ολοκλήρωση	 της	 υποενότητας	 στην	

τάξη,	 οι	 μαθητές	 λαμβάνουν	 ένα	 φύλλο	 σημειώσεων	 (ΦΣ1),	 που	 περιλαμβάνει	

																																																								
13	https://www.youtube.com/watch?v=HC6LUWSBXjk	
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πληροφορίες	για	τη	μηχανή	Newcomen	και	απαντήσεις	στα	συγκεκριμένα	ερωτήματα	που	

τους	τέθηκαν.	

 Υποενότητα	1.2:	Θερμικές	μηχανές	–	η	ενεργειακή	εξήγηση	5.3.1.2
Δραστηριότητα-πρόβλημα:	 Πώς	 μπορούμε	 να	 εξηγήσουμε	 τη	 λειτουργία	 της	 μηχανής	

Newcomen	χρησιμοποιώντας	την	έννοια	της	ενέργειας;	

Η	 Υποενότητα	 1.2	 περιλαμβάνει	 το	 πραγματιστικό	 μοντελοποιημένο	 φαινομενολογικό	

πεδίο	 της	 μηχανής	 Newcomen	 (ΓΑ1)14,	 από	 τη	 σκοπιά	 της	 αφαίρεσης	 πληροφοριών	 σε	

σχέση	με	την	πραγματική	μηχανή,	ώστε	οι	μαθητές	να	επεξεργαστούν	εντός	μιας	διδακτικά	

μετασχηματισμένης	 γραφικής	 αναπαράστασης	 της	 μηχανής	 τα	 βασικά	 λειτουργικά	

στοιχεία	της.	Επιδίωξη	της	παρουσίασης	αυτής	είναι	οι	μαθητές	να	εξάγουν	μερικά	πρώτα	

συμπεράσματα	 για	 την	 έννοια	 της	 ενέργειας	 στη	 μηχανή	 και	 πιο	 συγκεκριμένα	 για	 τη	

μεταφορά	της	θερμότητας	και	 του	έργου	κατά	τη	λειτουργία	της,	 τα	οποία	θα	πρέπει	να	

καταγράψουν	στο	φύλλο	εργασίας	τους	(ΦΕ2).	Στη	συνέχεια,	η	υποενότητα	αυτή	επιχειρεί	

να	 συνδέσει	 τις	 ενεργειακές	 περιγραφές	με	 την	 εισαγωγή	 του	μοντέλου	 της	 ενεργειακής	

αλυσίδας	 (Μ1),	 το	 οποίο	 εφαρμόζεται	 αρχικά	 για	 ένα	 μέρος	 του	 κύκλου	 της	 μηχανής	

(ανύψωση	 του	 εμβόλου	 στον	 κινητήρα),	 προκειμένου	 να	 διευκολυνθεί	 η	 εφαρμογή	 της.	

Επιπλέον,	στο	σημείο	αυτό	τίθεται	και	το	πρώτο	ερώτημα	της	διδακτικής	ακολουθίας	που	

αποσκοπεί	στην	ανάδυση	των	νοητικών	παραστάσεων	των	μαθητών	για	τη	διατήρηση	της	

ενέργειας	 (Ε5).	 Τέλος,	 ζητείται	 από	 τους	 μαθητές	 να	 συμπληρώσουν	 την	 ενεργειακή	

αλυσίδα	(Μ1)	με	τις	απώλειες	θερμότητας	προς	το	περιβάλλον,	ώστε	να	οδηγηθούν	στην	

ενεργειακή	αλυσίδα	(Μ2)	για	τη	διανομή	ενέργειας	σε	όλη	τη	μηχανή	και	στο	περιβάλλον	

της.	 Στο	 τέλος	 της	 υποενότητας,	 οι	 μαθητές	 λαμβάνουν	 φύλλο	 σημειώσεων	 (ΦΣ2)	 με	

πληροφορίες	 για	 τα	 μεγέθη	 μεταφοράς	 ενέργειας,	 την	 ενεργειακή	 εξήγηση	 για	 τη	

λειτουργία	της	μηχανής	με	όρους	ενέργειας	και	την	πλήρη	ενεργειακή	αλυσίδα	(Μ2)	για	τη	

διανομή	της	ενέργειας.	

																																																								
14	https://www.youtube.com/watch?v=wZZF07T955s	
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 Υποενότητα	1.3:	Η	«καρδιά»	της	θερμικής	μηχανής	–	ο	κινητήρας	5.3.1.3

Δραστηριότητα-πρόβλημα:	Πώς	λειτουργεί	ο	κινητήρας	της	μηχανής	Newcomen;	

Η	 τελευταία	 υποενότητα	 της	 Διδακτικής	 Ενότητας	 1	 στρέφει	 την	 προσοχή	 των	 μαθητών	

στον	κινητήρα	της	μηχανής	Newcomen	(ΓΑ1)15.	Γύρω	από	αυτόν	εισάγονται	οι	έννοιες	του	

θερμοδυναμικού	 συστήματος	 και	 του	 περιβάλλοντός	 του,	 καθώς	 και	 τη	 διάκριση	 του	

τελευταίου	σε	θερμικό	και	μηχανικό,	για	τις	οποίες	δίνονται	τόσο	λεκτικές	περιγραφές	όσο	

και	 αναπαραστάσεις	 με	 βάση	 τα	 μοντέλα	 που	 αξιοποιεί	 η	 υπολογιστικής	 προσομοίωσης	

IGasES	 (Π)	 (βλ.	 Παράγραφο	 5.2.2),	 η	 οποία	 πρόκειται	 να	 αποτελέσει	 το	 μέσο	 δυναμικής	

αναπαράστασης	 των	ενεργειακών	αλυσίδων	 της	Διδακτικής	Ενότητας	2.	Επιπλέον	δίνεται	

μια	σειρά	αναπαραστάσεων	για	 τα	μεγέθη	 της	θερμοκρασίας,	 του	όγκου	και	 της	πίεσης,	

καθώς	 και	 της	 μεταβολής	 τους	 (ορολογία,	 σύμβολο,	φωτογραφία	 οργάνου	μέτρησης	 και	

γραφική	αναπαράσταση	οργάνου	μέτρησης	και	μεταβολής	μέσα	στην	προσομοίωση	(Π)).	Η	

επιλογή	 της	 πρώιμης	 παρουσίασης	 στοιχείων	 όπως	 ακριβώς	 αυτά	 εμφανίζονται	 στο	

περιβάλλον	 της	προσομοίωσης	 (Π)	εξυπηρετεί	στη	σταδιακή	εξοικείωση	των	μαθητών	με	

ένα	 λογισμικό	 που	 θα	 συνοδεύσει	 τις	 επόμενες	 έξι	 υποενότητες	 της	 διδακτικής	

ακολουθίας.	 Στη	 συνέχεια,	 μέσω	 του	 φύλλου	 εργασίας	 (ΦΕ3)	 οι	 μαθητές	 καλούνται	 να	

συλλογιστούν	 γύρω	 από	 την	 κυκλική	 μεταβολή	 του	 θερμοδυναμικού	 συστήματος	 του	

κινητήρα	 και	 συγκεκριμένα	 να	 καταλήξουν	 αν	 αυτή	 η	 κυκλική	 μεταβολή	 μπορεί	 να	

αναλυθεί	σε	επιμέρους	μεταβολές	που	τη	συνθέτουν	και	παρουσιάζεται	μία	αναλογία	του	

ανθρώπινου	 σώματος	 ως	 θερμοδυναμικό	 σύστημα	 που	 εκτελεί	 καθημερινά	 μια	 κυκλική	

μεταβολή.	Στο	τέλος	της	υποενότητας	δίνεται	φύλλο	σημειώσεων	(ΦΣ3),	που	περιλαμβάνει	

αναλυτική	 καταγραφή	 όλων	 εκείνων	 των	 στοιχείων	 που	 συζητήθηκαν	 στην	 τάξη.	 Η	

Υποενότητα	1.3	αποτελεί	το	συνδετικό	κρίκο	για	την	εισαγωγή	της	Διδακτικής	Ενότητας	2	

συνολικά,	η	οποία	επικεντρώνεται	στις	επιμέρους	μεταβολές	που	παίρνουν	μέρος	σε	έναν	

κύκλο	μηχανής	Newcomen,	αλλά	και	για	την	Διδακτική	Ενότητα	3,	η	οποία	επαναφέρει	την	

κυκλική	μεταβολή	ως	αποτέλεσμα	της	σύνθεσης	των	επιμέρους	μεταβολών	της	Διδακτικής	

Ενότητας	2.	

																																																								
15	https://www.youtube.com/watch?v=wZZF07T955s	
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5.3.2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ	ΕΝΟΤΗΤΑ	2:	ΟΙ	ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΣΤΟΝ	
ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΚΑΙ	Ο	ΠΡΩΤΟΣ	ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ	ΝΟΜΟΣ	

Η	Διδακτική	Ενότητα	2	 είναι	η	«καρδιά»	 της	διδακτικής	ακολουθίας.	 Επικεντρώνεται	στα	

φαινόμενα,	στις	ενεργειακές	αλυσίδες	και	στις	μαθηματικές	εκφράσεις	που	περιγράφουν	

τις	θερμοδυναμικές	μεταβολές	οι	οποίες	μπορούν	να	συμμετέχουν	στην	κυκλική	μεταβολή	

του	 κινητήρα	 της	 μηχανής	 Newcomen.	 Μέσω	 της	 ενότητας	 αυτής,	 οι	 μαθητές	

επεξεργάζονται	αδιαβατικές,	ισόθερμες	και	ισοβαρείς	μεταβολές	και	σταδιακά	οικοδομούν	

την	ενεργειακή	αναπαράσταση	του	ΠΘΝ.	

 Υποενότητα	2.1:	Η	αδιαβατική	μεταβολή	(Ι)	5.3.2.1

Δραστηριότητα-πρόβλημα:	Γιατί	έγινε	ανάφλεξη	μέσα	στο	δοχείο;	

Η	 Υποενότητα	 2.1,	 όπως	 και	 κάθε	 υποενότητα	 της	 Διδακτικής	 Ενότητας	 2,	 ξεκινά	

υπενθυμίζοντας	 στους	 μαθητές	 το	 κύριο	 ενοποιό	 πρόβλημα	 που	 καλούνται	 να	 λύσουν,	

δηλαδή	 την	 ανεύρεση	 των	 θερμοδυναμικών	 μεταβολών	 που	 λαμβάνουν	 μέρος	 στον	

κινητήρα	της	μηχανής	Newcomen.	Στη	συνέχεια	παρουσιάζει	ένα	βίντεο	(ΦΠ2)16	στο	οποίο	

λαμβάνει	 χώρα	 μια	 αδιαβατική	 συμπίεση	 αερίου,	 που	 γίνεται	 απότομα	 σε	 ένα	 κατά	 το	

δυνατό	 θερμικά	 μονωμένο	 δοχείο	 που	 περιέχει	 ένα	 χαρτάκι.	 Λόγω	 της	 συμπίεσης	 στις	

συνθήκες	 αυτές,	 το	 χαρτάκι	 αναφλέγεται.	 Ακολουθεί	 συζήτηση	 γύρω	 από	 τα	

χαρακτηριστικά	ενός	αδιαβατικού	συστήματος	και	οι	μαθητές	καλούνται	μέσω	του	φύλλου	

εργασίας	(ΦΕ4)	να	χρησιμοποιήσουν	τις	ενεργειακές	έννοιες	που	διδάχθηκαν	στην	ενότητα	

ένα	για	 να	περιγράψουν	 το	φαινόμενο	και	στη	συνέχεια	 να	σχηματίσουν	 την	 ενεργειακή	

αλυσίδα	του.	Τέλος,	με	χρήση	της	προσομοίωσης	 (Π)	το	μοντελοποιημένο	φαινόμενο	της	

ισόθερμης	 εκτόνωσης	 παρουσιάζεται	 ταυτόχρονα	 με	 την	 ενεργειακή	 αλυσίδα	 της	

αδιαβατικής	συμπίεσης	(Μ3-ΑΣ).	Στο	σημείο	αυτό	εισάγεται	το	μέγεθος	της	μεταβολής	της	

εσωτερικής	ενέργειας	του	θερμοδυναμικού	συστήματος	και	αντιπαραβάλλεται	με	αυτό	της	

θερμότητας,	η	οποία	δε	συμμετέχει	στα	αδιαβατικά	συστήματα.	Στο	τέλος	της	υποενότητας	

δίνεται	στους	μαθητές	φύλλο	σημειώσεων	(ΦΣ4),	που	περιλαμβάνει	τις	απαντήσεις	για	όλα	

τα	ζητήματα	που	τέθηκαν	στην	τάξη.		

																																																								
16	https://www.youtube.com/watch?v=CU4dslenJbU	
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 Υποενότητα	2.2:	Η	αδιαβατική	μεταβολή	(ΙΙ)	5.3.2.2

Δραστηριότητα-πρόβλημα:	Γιατί	υγροποιήθηκε	ο	αέρας	στο	δοχείο;	

Η	Υποενότητα	2.2	επεκτείνει	 το	φαινομενολογικό	πεδίο	 (ΦΠ2)	 της	2.1,	προσθέτοντας	την	

αδιαβατική	εκτόνωση	σε	συνέχεια	μιας	αδιαβατικής	συμπίεσης.	Το	φαινομενολογικό	πεδίο	

που	παρουσιάζεται	 (ΦΠ3)17	οδηγεί	στην	υγροποίηση	 του	αερίου	μέσα	σε	 έναν	 κύλινδρο,	

όταν	 το	 συμπιεσμένο	 αέριο	 τελικά	 εκτονώνεται.	 Με	 τον	 τρόπο	 αυτό	 υπενθυμίζει	 στους	

μαθητές	 το	φαινόμενο	 που	 είχαν	 επεξεργαστεί	 στο	 προηγούμενο	 μάθημα	 και	 τους	 δίνει	

μια	 πρώτη	 ένδειξη	 της	 συμμετρίας	 μεταξύ	 των	 εμπλεκόμενων	 ενεργειακών	 μεταβλητών,	

καθώς	και	της	σύνδεσης	που	έχουν	οι	δύο	μεταβολές	σε	φαινομενολογικό	και	εννοιολογικό	

επίπεδο.	Όπως	και	στην	Υποενότητα	2.1,	οι	μαθητές	καλούνται	μέσω	του	φύλλου	εργασίας	

(ΦΕ5)	να	οικοδομήσουν	μια	μετάβαση	από	το	φαινόμενο	της	αδιαβατικής	εκτόνωσης	στην	

ενεργειακή	αλυσίδα	που	το	περιγράφει	(Μ3-ΑΕ).	Στη	συνέχεια	η	αλυσίδα	(Μ3-ΑΕ)	δίνεται	

μέσω	 της	 προσομοίωσης	 (Π)	 όπου	 το	 μοντελοποιημένο	 φαινόμενο	 της	 αδιαβατικής	

εκτόνωσης	παρουσιάζεται	ταυτόχρονα	με	την	ενεργειακή	αλυσίδα.	Επιπλέον	ζητούμενο	για	

τους	μαθητές,	που	εγκαθιδρύεται	μέσα	από	την	υποενότητα	αυτή,	είναι	η	τοποθέτηση	των	

συμβόλων	 των	 ενεργειακών	 μεγεθών	 που	 συμμετέχουν	 στην	 αλυσίδα	 (Ε10-β),	 η	 οποία	

συνδέεται	 με	 την	 επόμενη	 πρόκληση	 για	 τους	 μαθητές,	 που	 είναι	 ο	 σχηματισμός	 της	

μαθηματικής	 έκφρασης	 για	 την	 αδιαβατική	 εκτόνωση.	 Τέλος,	 οι	 μαθητές	 καλούνται	 να	

απαντήσουν	 για	 την	 ομοιότητα	ή	 την	 διαφορά	μεταξύ	 των	μαθηματικών	 εκφράσεων	 της	

αδιαβατικής	εκτόνωσης-συμπίεσης	(Ε12)	και	προκαλείται	συζήτηση	για	την	ενοποίηση	των	

αδιαβατικών	μεταβολών	σε	μία	μαθηματική	έκφραση,	η	οποία	παρουσιάζεται	ως	έκφραση	

της	διατήρησης	της	ενέργειας	μέσω	του	ΠΘΝ	για	τις	μεταβολές	αυτές.	Με	την	ολοκλήρωση	

της	υποενότητας,	οι	μαθητές	παραλαμβάνουν	το	σχετικό	φύλλο	σημειώσεων	(ΦΣ5).	

 Υποενότητα	2.3:	Η	ισόθερμη	μεταβολή	(Ι)	5.3.2.3

Δραστηριότητα-πρόβλημα:	Γιατί	κινήθηκε	το	έμβολο	(Ι);	

Η	Υποενότητα	2.3	διευρύνει	το	φαινομενολογικό	πεδίο	των	θερμοδυναμικών	μεταβολών,	

εισάγοντας	 την	 ισόθερμη	 εκτόνωση	ως	 μία	 ακόμα	 μεταβολή,	 πέρα	 από	 την	 αδιαβατική,	

που	 μπορεί	 να	 συμμετέχει	 στην	 κυκλική	 μεταβολή	 της	 μηχανής	 Newcomen.	 Ως	

αναπαράσταση	στο	 επίπεδο	 του	φαινομενολογικού	πεδίου,	παρουσιάζεται	μια	 ισόθερμη	

μεταβολή	 αερίου	 κλεισμένου	 σε	 σύριγγα	 σε	 θερμοκρασία	 περιβάλλοντος,	 το	 οποίο	

																																																								
17	https://www.youtube.com/watch?v=OXcYJnVCZpM	
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εκτονώνεται	 αργά	 με	 την	 αλλαγή	 στην	 πίεση	 του	 εμβόλου	 μέσω	 σταδιακής	 προσθήκης	

μαζών	 (ΦΠ4).	 Οι	 μαθητές	 καλούνται	 μέσω	 του	φύλλου	 εργασίας	 (ΦΕ6)	 να	 περιγράψουν	

τους	λόγους	για	τους	οποίους	το	έμβολο	κινήθηκε	και	να	συγκρίνουν	το	φαινόμενο	με	την	

αδιαβατική	εκτόνωση.	Όπως	και	στην	Υποενότητα	2.2,	οι	μαθητές	καλούνται	να	μεταβούν	

από	το	φαινόμενο	στην	ενεργειακή	αλυσίδα	που	το	περιγράφει,	χρησιμοποιώντας	και	τον	

κατάλληλο	 συμβολισμό	 για	 το	 χαρακτηρισμό	 των	 στοιχείων	 της	 (κουτιά	 και	 βέλη).	 Στη	

συνέχεια	 η	 διαπραγμάτευση	 των	 αναπαραστάσεων	 των	 μαθητών	 γίνεται	 μέσω	 της	

προσομοίωσης	 (Π),	 όπου	 το	 μοντελοποιημένο	 φαινόμενο	 της	 ισόθερμης	 εκτόνωσης	

παρουσιάζεται	ταυτόχρονα	με	την	ενεργειακή	αλυσίδα.	Τέλος,	ζητείται	από	τους	μαθητές	

να	 κατασκευάσουν	 τη	 μαθηματική	 έκφραση	 της	 ισόθερμης	 εκτόνωσης.	 Σχεδιάζεται	

συνεπώς	 και	 στην	 υποενότητα	 αυτή	 μια	 πορεία	 από	 το	 φαινομενολογικό	 πεδίο	 προς	 τη	

μαθηματική	αναπαράσταση,	μέσω	της	ενεργειακής	αλυσίδας.	Από	τη	δραστηριότητα	αυτή	

αναμένεται	οι	μαθητές	να	οικοδομήσουν	μια	ποσοτική	αναπαράσταση	του	φαινομένου	της	

ισόθερμης	εκτόνωσης	και,	μέσω	αυτής,	μια	διευρυμένη	ποσοτική	αναπαράσταση	του	ΠΘΝ.	

Με	 την	 ολοκλήρωση	 της	 υποενότητας,	 οι	 μαθητές	 παραλαμβάνουν	 το	 σχετικό	 φύλλο	

σημειώσεων	(ΦΣ6).	

 Υποενότητα	2.4:	Η	ισόθερμη	μεταβολή	(ΙΙ)	5.3.2.4

Δραστηριότητα-πρόβλημα:	Ποιο	άλλο	φαινόμενο	μπορεί	να	περιγράψει	η	
μαθηματική	έκφραση	της	ισόθερμης	εκτόνωσης;	
Η	 Υποενότητα	 2.4	 ακολουθεί	 μια	 αντίστροφη	 πορεία	 για	 την	 παρουσίαση	 μιας	 νέας	

θερμοδυναμικής	 μεταβολής,	 σε	 σχέση	 με	 την	 πορεία	 των	 Υποενοτήτων	 2.2	 και	 2.3.	 Στην	

υπό	συζήτηση	υποενότητα,	οι	μαθητές	καλούνται	απευθείας	από	το	φύλλο	εργασίας	(ΦΕ7)	

να	συλλογιστούν	αν	η	μαθηματική	έκφραση	για	 την	 ισόθερμη	εκτόνωση,	όπως	 την	είχαν	

κατασκευάσει	στην	Υποενότητα	2.3,	μπορεί	να	περιγράφει	και	κάποια	άλλη	μεταβολή	για	

το	θερμοδυναμικό	σύστημα	αερίου	μέσα	σε	δοχείο	με	έμβολο	(Ε15),	για	την	οποία	πρέπει	

να	υποθέσουν	τόσο	ένα	φαινόμενο	για	το	οποίο	θα	ισχύει,	όσο	και	μια	ενεργειακή	αλυσίδα	

που	 θα	 το	 αναπαριστά.	 Μόνο	 μετά	 την	 ολοκλήρωση	 της	 συζήτησης	 με	 τους	 μαθητές	

παρουσιάζεται	το	φαινομενολογικό	πεδίο	μιας	ισόθερμης	συμπίεσης	(ΦΠ5),	το	οποίο	είναι	

η	ποιοτικά	«αντεστραμμένη»	διαδικασία	της	ισόθερμης	εκτόνωσης	(ΦΠ6),	με	τη	σταδιακή	

αφαίρεση	 των	 μαζών	 από	 το	 έμβολο	 της	 σύριγγας	 με	 αέριο	 σε	 θερμοκρασία	

περιβάλλοντος.	 Η	 επιλογή	 της	 «εξέλιξης»	 του	 προηγούμενου	 φαινομένου	 εξυπηρετεί	 τη	
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συμμετρία	που	μπορούν	να	αξιοποιήσουν	οι	μαθητές	προκειμένου	να	οικοδομήσουν	την	

κατασκευή	της	ενεργειακής	αλυσίδας	(Μ4-ΙΣ)	που	παρουσιάζεται	μέσω	της	προσομοίωσης	

(Π),	αλλά	και	τη	μαθηματική	έκφραση,	η	οποία	σε	επίπεδο	συμβόλων	ταυτίζεται	με	αυτήν	

της	 ισόθερμης	εκτόνωσης.	 Τέλος,	συζητείται	η	 ενοποιημένη	μαθηματική	έκφραση	για	 τις	

ισόθερμες	 μεταβολές,	 η	 οποία	 συνιστά	 την	 ποσοτική	 εκδήλωση	 της	 διατήρησης	 της	

ενέργειας	 μέσω	 του	 ΠΘΝ	 για	 τα	 φαινόμενα	 αυτά.	 Το	 φύλλο	 σημειώσεων	 (ΦΣ7)	 που	

παίρνουν	 οι	 μαθητές	 στο	 τέλος	 της	 υποενότητας	 περιλαμβάνει	 το	 σύνολο	 των	

αναπαραστάσεων	 για	 την	 ισόθερμη	 συμπίεση,	 αλλά	 και	 την	 ενοποίηση	 των	 ισόθερμων	

μεταβολών	σε	μία	μαθηματική	έκφραση	του	ΠΘΝ.	

 Υποενότητα	2.5:	Η	ισοβαρής	μεταβολή	(Ι)	5.3.2.5

Δραστηριότητα-πρόβλημα:	Γιατί	κινήθηκε	το	έμβολο	(ΙΙ);	

Η	Υποενότητα	2.5	διευρύνει	το	φαινομενολογικό	πεδίο	των	θερμοδυναμικών	μεταβολών,	

εισάγοντας	την	ισοβαρή	ψύξη	ως	μία	ακόμα	μεταβολή,	πέρα	από	την	αδιαβατική	και	την	

ισόθερμη,	 που	 μπορεί	 να	 συμμετέχει	 στην	 κυκλική	 μεταβολή	 της	 μηχανής	 Newcomen.	

Παρουσιάζει	το	φαινόμενο	μιας	 ισοβαρούς	ψύξης	αερίου	σε	μικρό	δοχείο	που	συνδέεται	

σε	σύριγγα	με	έμβολο,	το	οποίο	κατεβαίνει	όταν	εμβαπτίζεται	σε	δεξαμενή	με	υγρό	νερό	

θερμοκρασίας	 λίγο	 μεγαλύτερης	 από	 το	 σημείο	 πήξης	 (ΦΠ6).	 Οι	 μαθητές	 καλούνται	 να	

σχεδιάσουν	 στο	 φύλλο	 εργασίας	 (ΦΕ8)	 την	 ενεργειακή	 αλυσίδα	 για	 την	 περιγραφή	 του	

φαινομένου	(Μ5-ΙΨ),	η	οποία	τελικά	δίνεται	μέσω	της	προσομοίωσης	(Π)	μετά	από	σχετική	

συζήτηση.	 Τέλος,	 τους	 ζητείται	 να	 δώσουν	 μια	 μαθηματική	 έκφραση	 για	 το	 φαινόμενο	

αυτό,	η	οποία	χαρακτηρίζεται	ως	η	ποσοτική	έκφραση	της	διατήρησης	της	ενέργειας	μέσω	

του	 ΠΘΝ.	 Με	 την	 ολοκλήρωση	 της	 υποενότητας,	 οι	 μαθητές	 λαμβάνουν	 ένα	 φύλλο	

σημειώσεων	(ΦΣ8)	με	το	σχετικό	περιεχόμενο	για	την	ισοβαρή	ψύξη	και	τον	ΠΘΝ.	

 Υποενότητα	2.6:	Η	ισοβαρής	μεταβολή	(ΙΙ)	5.3.2.6

Δραστηριότητα-πρόβλημα:	Τι	θα	συμβεί	αν	θερμάνουμε	ισοβαρώς	το	αέριο	του	
δοχείου;	
Με	 την	 υποενότητα	 2.6	 ολοκληρώνεται	 η	 Διδακτική	 Ενότητα	 2	 και	 κλείνει	 ο	 κύκλος	 της	

διδασκαλίας	 των	 επιμέρους	 θερμοδυναμικών	 μεταβολών	 που	 μπορούν	 να	 λαμβάνουν	

μέρος	στην	κυκλική	μεταβολή	της	μηχανής	Newcomen.	Στους	μαθητές	παρουσιάζεται	ένα	

φαινόμενο	ισοβαρούς	θέρμανσης	(ΦΠ7),	το	οποίο	είναι	το	ποιοτικά	«αντεστραμμένο»	της	

ισοβαρούς	 ψύξης	 (ΦΠ6)	 που	 είχαν	 παρακολουθήσει	 στην	 Υποενότητα	 2.5.	 Στη	 συνέχεια	
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ζητείται	 στους	 μαθητές	 μέσω	 του	 φύλλου	 εργασίας	 (ΦΕ9)	 να	 αναπαραστήσουν	 το	

φαινόμενο	 ως	 μια	 ενεργειακή	 αλυσίδα	 (Μ5-ΙΘ),	 η	 οποία,	 μετά	 από	 τη	 σχετική	

διαπραγμάτευση,	 δίνεται	 με	 τη	 βοήθεια	 της	 προσομοίωσης	 (Π).	 Η	 ιδιαιτερότητα	 της	

αλυσίδας	 αυτής	 είναι	 η	 διττή	 εμφάνιση	 της	 θερμότητας,	 η	 οποία	 μεταφέρεται	 από	 το	

περιβάλλον	 προς	 το	 θερμοδυναμικό	 σύστημα,	 αλλά	 ταυτόχρονα	 μια	 ποσότητά	 της	

μεταφέρεται	και	αντίστροφα.	Έτσι	οι	μαθητές	καλούνται	να	υπερβούν	το	γραμμικό	αιτιακό	

συλλογισμό	τους	για	την	πλήρη	ενεργειακή	αναπαράσταση	του	φαινομένου	αυτού.	Τέλος,	

σχηματίζουν	 τη	 μαθηματική	 έκφραση	 της	 ισοβαρούς	 θέρμανσης,	 η	 οποία	 μπορεί	 να	

περιλαμβάνει	 είτε	 το	 συμβολισμό	 για	 τη	 συνολική	 θερμότητα	 είτε	 για	 τις	 επιμέρους	

θερμότητες	 (εισερχόμενη-εξερχόμενη).	 Με	 τη	 σχετική	 συζήτηση	 που	 ακολουθεί	

συνοψίζονται	τόσο	οι	μαθηματικές	εκφράσεις	των	ισοβαρών	μεταβολών,	όσο	και	όλων	των	

άλλων	 μεταβολών	 που	 εισήχθησαν	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 Διδακτικής	 Ενότητας	 2,	 σε	 μία	

ενιαία	 μαθηματική	 έκφραση	 που	 περιγράφει	 τη	 διατήρηση	 της	 ενέργειας	 μέσω	 της	

γενικευμένης	 πλέον	 ποσοτικής	 διάστασης	 του	 ΠΘΝ.	 Στο	 τέλος	 της	 διδασκαλίας	 της	

υποενότητας	αυτής	οι	μαθητές	λαμβάνουν	φύλλο	σημειώσεων	 (ΦΣ9),	που	συνοψίζει	 την	

επιδιωκόμενη	σχολική	γνώση	για	την	 ισοβαρή	θέρμανση,	 τις	 ισοβαρείς	μεταβολές	γενικά	

και	τον	ΠΘΝ	ως	ενιαία	έκφραση	για	τη	διατήρηση	της	ενέργειας	σε	κάθε	θερμοδυναμική	

μεταβολή.	

5.3.3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ	ΕΝΟΤΗΤΑ	3:	ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ	ΜΙΑ	ΘΕΡΜΙΚΗ	ΜΗΧΑΝΗ	-	ΕΝΑ	
ΙΣΤΟΡΙΚΟ	ΠΡΟΒΛΗΜΑ	

Η	 Διδακτική	 Ενότητα	 3	 συνδέει	 τις	 έννοιες	 και	 τις	 παραστάσεις	 γύρω	 από	 το	

θερμοδυναμικό	 σύστημα	 και	 την	 κυκλική	 μεταβολή	 του,	 που	 εισήχθησαν	 στη	 Διδακτική	

Ενότητα	1	για	τη	μηχανή	Newcomen,	με	την	αναλυτική	επεξεργασία	των	θερμοδυναμικών	

μεταβολών,	η	οποία	έγινε	στη	Διδακτική	Ενότητα	2.	Συνιστά	μια	σύγκλιση	μεταξύ	των	δύο	

προηγούμενων	διδακτικών	ενοτήτων,	υπό	την	έννοια	ότι	στην	τελευταία	αυτή	ενότητα	οι	

μαθητές	θα	πρέπει	να	απαντήσουν	στο	επίμονο	ερώτημα	της	Διδακτικής	Ενότητας	2	για	τις	

επιμέρους	μεταβολές	που	συνθέτουν	το	θερμοδυναμικό	κύκλο	της	μηχανής	Newcomen	και	

να	εφαρμόσουν	τον	ΠΘΝ	για	να	περιγράψουν	την	κυκλική	μεταβολή	του	θερμοδυναμικού	

συστήματος	 του	 κινητήρα.	 Επιπρόσθετα	 καλούνται	 να	 οικοδομήσουν	 την	 έννοια	 της	

απόδοσης	 με	 σημείο	 αναφοράς	 της	 μηχανής	 Newcomen	 και	 να	 προτείνουν	 αλλαγές	

προκειμένου	αυτή	 να	 βελτιωθεί.	Με	αφορμή	 το	 εγχείρημα	αυτό,	 εισάγεται	 η	 θεωρητική	

μηχανή	Carnot,	η	οποία	συνιστά	για	τους	μαθητές	ένα	νέο	πεδίο	εφαρμογής	των	νοητικών	
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παραστάσεων	 που	 οικοδομήθηκαν	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας.	 Τα	

παραπάνω	περιλαμβάνονται	στο	φύλλο	σημειώσεων	(ΦΣ10)	που	λαμβάνουν	οι	μαθητές	με	

την	ολοκλήρωση	της	υποενότητας.	

 Υποενότητα	3.1:	Η	κυκλική	μεταβολή	της	μηχανής	Newcomen	5.3.3.1

Δραστηριότητα-πρόβλημα:	Ποιες	μεταβολές	εμφανίζονται	στη	μηχανή	Newcomen;	

Η	 Υποενότητα	 3.1	 επαναφέρει	 την	 έννοια	 της	 κυκλικής	 μεταβολής	 μέσω	 της	 γραφικής	

αναπαράστασης	 (ΓΑ1)	 για	 τη	 λειτουργία	 της	 μηχανής	 Newcomen	 και	 μέσω	 του	 φύλλου	

εργασίας	 (ΦΕ10)	 καλεί	 τους	 μαθητές	 να	 απαντήσουν	 στο	 ερώτημα	 του	 αριθμού	 των	

μεταβολών	που	λαμβάνουν	χώρα	σε	έναν	κύκλο	της	μηχανής	(Ε24-α).	Στη	συνέχεια	μέσω	

συζήτησης	 αποσαφηνίζονται	 τα	 «σημεία»	 εκείνα	 που	 κατά	 τη	 λειτουργία	 της	 μηχανής	

ορίζουν	 αλλαγή	 στη	 θερμοδυναμική	 μεταβολή	 και,	 με	 βάση	 τις	 περιγραφές	 αυτές,	 οι	

μαθητές	επιδιώκεται	 να	αναγνωρίσουν	 τη	διανομή	 της	ενέργειας	σε	κάθε	περίπτωση,	 να	

σχηματίσουν	 τις	 ενεργειακές	 αλυσίδες	 και	 να	 χαρακτηρίσουν	 ποιοτικά	 (λεκτικά)	 και	

ποσοτικά	(μαθηματικές	εκφράσεις)	τις	μεταβολές	που	συμβαίνουν	στον	κινητήρα.	Έχοντας	

σχηματίσει	 μια	 πλήρη	 εικόνα	 για	 τον	 κύκλο	 της	 μηχανής,	 επιχειρούν	 να	 εφαρμόσουν	 σε	

αυτόν	 τον	 ΠΘΝ.	 Στη	 διαπραγμάτευση	 που	 ακολουθεί	 τονίζεται	 ιδιαίτερα	 η	 μηδενική	

μεταβολή	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας	 σε	 μια	 κυκλική	 μεταβολή	 και,	 μέσα	 από	 την	

επισήμανση	 αυτή,	 επανέρχονται	 οι	 διαφοροποιήσεις	 του	 μεγέθους	 αυτού	 με	 τη	

θερμότητα.	 Με	 την	 ολοκλήρωση	 της	 υποενότητας,	 οι	 μαθητές	 λαμβάνουν	 φύλλο	

σημειώσεων	(ΦΣ10)	για	την	κυκλική	μεταβολή	του	κινητήρα	της	μηχανής	Newcomen.	

 Υποενότητα	3.2:	Η	απόδοση	της	μηχανής	Newcomen	5.3.3.2

Δραστηριότητα-πρόβλημα:	Ποια	είναι	η	απόδοση	της	μηχανής	Newcomen;	

Η	 Υποενότητα	 3.2	 επαναφέρει	 την	 έννοια	 της	 κυκλικής	 μεταβολής	 μέσω	 της	 γραφικής	

αναπαράστασης	 (ΓΑ1)	 για	 τη	 λειτουργία	 της	 μηχανής	 Newcomen	 και	 υπενθυμίζει	 στους	

μαθητές	 τη	μαθηματική	 έκφραση	 του	ΠΘΝ	που	 ισχύει	 σε	 ένα	θερμοδυναμικό	 κύκλο	 του	

κινητήρα.	 Μέσω	 του	 φύλλου	 εργασίας	 (ΦΕ11)	 οι	 μαθητές	 καλούνται	 να	 συγκρίνουν	 τη	

θερμότητα	 που	 εισέρχεται	 στον	 κινητήρα	 σε	 σχέση	 με	 αυτήν	 που	 εξέρχεται	 (Ε28)	 και	 η	

συζήτηση	 προσανατολίζεται	 στην	 έννοια	 της	 απόδοσης	 της	 μηχανής,	 οπού	 πρέπει	 να	

ληφθεί	 υπόψη	 και	 το	 έργο	 που	 παράγεται.	 Στη	 συνέχεια,	 οι	 μαθητές	 επιχειρούν	 να	

συμβιβάσουν	 την	 έννοια	 της	διατήρησης	 της	 ενέργειας	με	αυτήν	 της	απόδοσης,	η	οποία	

έμμεσα	 εκφράζει	 το	 ποσοστό	 απωλειών	 ενέργειας,	 και	 να	 σχηματίσουν	 μια	 μαθηματική	
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σχέση	 για	 τον	 υπολογισμό	 της	 σε	 έναν	 κύκλο	 της	 μηχανής	 μέσω	 των	 ενεργειακών	 του	

αλυσίδων.	Η	τελική	διαπραγμάτευση	στην	τάξη,	καθώς	και	το	φύλλο	σημειώσεων	(ΦΣ11)	

που	παίρνουν	οι	μαθητές,	περιλαμβάνει	όλα	τα	παραπάνω	ζητήματα.	

 Υποενότητα	3.3:	Η	απόδοση	της	μηχανής	Carnot	και	η	σύγκριση	με	της	5.3.3.3
Newcomen	

Δραστηριότητα-πρόβλημα:	Πώς	μπορεί	μια	μηχανή	να	πετύχει	καλύτερη	απόδοση	
από	της	Newcomen;	

Η	Υποενότητα	3.3	ολοκληρώνει	τη	διδακτική	ακολουθία	διευρύνοντας	τον	προβληματισμό	

γύρω	 από	 την	 έννοια	 απόδοση	 με	 την	 εισαγωγή	 της	 θεωρητικής	 μηχανής	 Carnot.	 Οι	

μαθητές	 προβληματίζονται	 με	 τη	 μικρή	 απόδοση	 της	 μηχανής	 Newcomen	 και	

προκαλούνται	μέσω	του	φύλλου	εργασίας	(ΦΕ12)	να	προτείνουν	αλλαγές	προκειμένου	να	

τη	βελτιώσουν.	Στη	συνέχεια	παρουσιάζεται	ως	παράδειγμα	ιδανικής	απόδοσης	η	μηχανή	

Carnot,	 οι	 θερμοδυναμικές	 μεταβολές	 της	 οποίας	 συγκρίνονται	 με	 αυτές	 της	 μηχανής	

Newcomen.	Οι	μαθητές	σχηματίζουν	τις	ενεργειακές	αλυσίδες	για	τη	νέα	μηχανή	και	μέσα	

από	 αυτές	 προσπαθούν	 να	 εξάγουν	 συμπεράσματα	 για	 τις	 διαφορές	 στην	 απόδοση	 των	

δύο	μηχανών.	Η	συζήτηση	ολοκληρώνεται	με	τις	διαφορές	ανάμεσα	στις	θερμοδυναμικές	

μεταβολές	 των	 δύο	 κύκλων	 και	 τις	 επιπτώσεις	 που	 έχουν	 στο	 ποσοτικό	 αποτέλεσμα	 της	

απόδοσης.	Στο	φύλλο	σημειώσεων	(ΦΣ12)	που	δίνεται	στους	μαθητές	περιλαμβάνεται	ένα	

κείμενο	για	τη	μηχανή	Carnot	με	πολιτισμικά	και	εννοιολογικά	στοιχεία,	καθώς	και	όλες	οι	

αναπαραστάσεις	 που	 συζητήθηκαν	 κατά	 την	 εφαρμογή	 της	 υποενότητας.	 Τέλος,	 γίνεται	

αναφορά	στο	δεύτερο	θερμοδυναμικό	νόμο,	ως	την	αρχή	που	περιορίζει	την	απόδοση	της	

μηχανής	να	φτάσει	το	100%.	Το	σχόλιο	αυτό	αποσκοπεί	στη	συνέχιση	της	διδασκαλίας	της	

θερμοδυναμικής	 στην	 ίδια	 κατεύθυνση	 όπου	 κινήθηκε	 και	 το	 σύνολο	 της	 διδακτικής	

ακολουθίας	που	παρουσιάζεται	στη	διατριβή	αυτή.	

5.4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	ΤΗΣ	ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ	ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ	
Στον	 Πίνακα	 5.5	 επιχειρείται	 μια	 σύνθεση	 των	 πτυχών	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας	 που	

αναφέρθηκαν	στο	κεφάλαιο	αυτό.	
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Πίνακας	5.5:	Συνοπτική	παρουσίαση	της	δομής,	του	περιεχομένου	και	των	στόχων	της	διδακτικής	ακολουθίας	

		 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ	
ΕΝΟΤΗΤΑ/ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-
ΠΡΟΒΛΗΜΑ	 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ	 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ	 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ	ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ	

1	

ΟΙ	ΘΕΡΜΙΚΕΣ	
ΜΗΧΑΝΕΣ																			
ΚΑΙ	Η	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	
ΕΞΗΓΗΣΗ	

		 		 		
Ενεργοποίηση	προ-ενεργειακών	συλλογισμών	
τύπου	"λειτουργίας"/	"διανομής"	-	Οικοδόμηση	
ενός	ποιοτικού	μοντέλου	ενεργειακής	αλυσίδας	

1.1	
Ιστορικές	αναφορές	
και	τεχνολογικό	
σύστημα	

Τι	είναι	και	πώς	
λειτουργεί	μια	
θερμική	μηχανή;	

Λειτουργία	
της	μηχανής	
Newcomen	

Δομή	και	λειτουργία	μιας	
θερμικής	μηχανής	(ατμομηχανή	
Newcomen)	

Οικοδόμηση	μιας	αναπαράστασης	της	δομής	και	
της	λειτουργίας	μιας	μηχανής	Newcomen	-	
Ενεργοποίηση	προ-ενεργειακών	συλλογισμών	
τύπου	"λειτουργίας"/"διανομής"	

1.2	Θερμικές	μηχανές	-	η	
ενεργειακή	εξήγηση	

Πώς	μπορούμε	να	
εξηγήσουμε	τη	
λειτουργία	της	
μηχανής	Newcomen	
χρησιμοποιώντας	
την	έννοια	της	
ενέργειας;	

Λειτουργία	
της	μηχανής	
Newcomen	

Σύνθετο	θερμοδυναμικό	σύστημα	
μηχανής	Newcomen	-	Μοντέλο	
ενεργειακής	αλυσίδας	(ποιοτική	
εξήγηση)	-	Έργο	και	θερμότητα	ως	
μεγέθη	μεταφοράς	ενέργειας	-	
Διατήρηση	της	ενέργειας	στα	
θερμοδυναμικά	συστήματα	

Οικοδόμηση	μιας	αναπαράστασης	της	δομής	και	
της	λειτουργίας	μιας	μηχανής	Newcomen	-	
Οικοδόμηση	της	έννοιας	του	θερμοδυναμικού	
συστήματος	(Ι)	-	Ενεργοποίηση	προ-ενεργειακών	
συλλογισμών	τύπου	"λειτουργίας"/"διανομής"	-	
Οικοδόμηση	μιας	ποιοτικής	αναπαράστασης	του	
μοντέλου	ενεργειακής	αλυσίδας	-	
Αποσταθεροποίηση	της	γραμμικότητας	της	
ενεργειακής	αλυσίδας	-	Οικοδόμηση	μιας	
ποιοτικής	αναπαράστασης	της	διατήρησης	της	
ενέργειας	σε	σύνθετο	φαινομενολογικό	σύστημα	

1.3	
Η	καρδιά	της	θερμικής	
μηχανής	-	ο	κινητήρας		

Πώς	λειτουργεί	ο	
κινητήρας	της	
μηχανής	
Newcomen;	

Λειτουργία	
του	κινητήρα	
της	μηχανής	
Newcomen	

Κινητήρας	Newcomen	ως	απλό	
θερμοδυναμικό	σύστημα	-	
Κυκλική	μεταβολή	(ποιοτική	
εξήγηση)	

Οικοδόμηση	της	έννοιας	του	θερμοδυναμικού	
συστήματος	(ΙΙ)	-	Οικοδόμηση	μιας	ποιοτικής	
αναπαράστασης	της	κυκλικής	μεταβολής	

2	

ΟΙ	ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ	
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΣΤΟΝ	
ΚΙΝΗΤΗΡΑ	
NEWCOMEN	ΚΑΙ	Ο	
ΠΡΩΤΟΣ	
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ	
ΝΟΜΟΣ	

		 		 		

Βελτίωση	της	έννοιας	του	θερμοδυναμικού	
συστήματος	(ΙΙ)	-	Οικοδόμηση	ενός	ημι-ποσοτικού	
μοντέλου	ενεργειακής	αλυσίδας	-	Οικοδόμηση	
μιας	ποσοτικής	αναπαράστασης	της	διατήρησης	
της	ενέργειας	ως	έκφραση	του	ΠΘΝ	-	Υπέρβαση	
γραμμικής	αιτιότητας	

2.1	Η	αδιαβατική	
μεταβολή	(Ι)	

Γιατί	έγινε	
ανάφλεξη	μέσα	στο	
δοχείο;	

Αδιαβατική	
συμπίεση	

Αδιαβατικό	θερμοδυναμικό	
σύστημα	(συμπίεση)	-	Μοντέλο	
ενεργειακής	αλυσίδας	(ημι-
ποσοτική	εξήγηση)	-	Μεταβολή	
της	εσωτερικής	ενέργειας	στο	
σύστημα	

Βελτίωση	της	έννοιας	του	θερμοδυναμικού	
συστήματος	(ΙΙ)	-	Οικοδόμηση	ενεργειακών	
συλλογισμών	τύπου	"διανομής"	-	Οικοδόμηση	της	
ημι-ποσοτικής	αναπαράστασης	του	μοντέλου	
ενεργειακής	αλυσίδας	(από	το	φαινόμενο	στην	
αλυσίδα)	-	Οικοδόμηση	μιας	ποιοτικής	
αναπαράστασης	της	διατήρησης	της	ενέργειας	

2.2	
Η	αδιαβατική	
μεταβολή	(ΙΙ)	

Γιατί	υγροποιήθηκε	
ο	αέρας	στο	δοχείο;	

Αδιαβατική	
συμπίεση	
και	
εκτόνωση	

Αδιαβατικό	θερμοδυναμικό	
σύστημα	(εκτόνωση)	-	Μοντέλο	
ενεργειακής	αλυσίδας	(ημι-
ποσοτική	εξήγηση)	-	Προσφορά	
ενέργειας	από/προς	το	σύστημα	
μέσω	του	έργου	-	Διατήρηση	της	
ενέργειας	ως	έκφραση	του	ΠΘΝ	

Βελτίωση	ενεργειακών	συλλογισμών	τύπου	
"διανομής"	-	Βελτίωση	μιας	ημι-ποσοτικής	
αναπαράστασης	του	μοντέλου	ενεργειακής	
αλυσίδας	(από	το	φαινόμενο	στην	αλυσίδα	και	στη	
μαθηματική	έκφραση)	-	Οικοδόμηση	μιας	
ποσοτικής	αναπαράστασης	της	διατήρησης	της	
ενέργειας	ως	έκφραση	του	ΠΘΝ	

2.3	H	ισόθερμη	μεταβολή	(Ι)	
Γιατί	κινήθηκε	το	
έμβολο	(Ι);	

Ισόθερμη	
εκτόνωση	

Μη	αδιαβατικό	θερμοδυναμικό	
σύστημα	(ισόθερμη	εκτόνωση)	-	
Μοντέλο	ενεργειακής	αλυσίδας	
(ημι-ποσοτική	εξήγηση)	-	
Προσφορά	ενέργειας	από/προς	
το	σύστημα	μέσω	της	θερμότητας	
-	Διατήρηση	της	ενέργειας	ως	
έκφραση	του	ΠΘΝ		

Βελτίωση	μιας	ημι-ποσοτικής	αναπαράστασης	του	
μοντέλου	ενεργειακής	αλυσίδας	(από	το	
φαινόμενο	στην	αλυσίδα	και	στη	μαθηματική	
έκφραση)	-	Βελτίωση	μιας	ποσοτικής	
αναπαράστασης	της	διατήρησης	της	ενέργειας	ως	
έκφραση	του	ΠΘΝ	

2.4	
H	ισόθερμη	μεταβολή	
(IΙ)	

Ποιο	άλλο	
φαινόμενο	μπορεί	
να	περιγράψει	η	
μαθηματική	
έκφραση	της	
ισόθερμης	
εκτόνωσης;	

Ισόθερμη	
συμπίεση	

Μη	αδιαβατικό	θερμοδυναμικό	
σύστημα	(ισόθερμη	συμπίεση)	-	
Μοντέλο	ενεργειακής	αλυσίδας	
(ημι-ποσοτική	εξήγηση)	-	
Προσφορά	ενέργειας	από/προς	
το	σύστημα	μέσω	της	θερμότητας	
και	του	έργου	-	Διατήρηση	της	
ενέργειας	ως	έκφραση	του	ΠΘΝ	

Βελτίωση	μιας	ημι-ποσοτικής	αναπαράστασης	του	
μοντέλου	ενεργειακής	αλυσίδας	(από	τη	
μαθηματική	έκφραση	στην	αλυσίδα	και	στο	
φαινόμενο)	-	Βελτίωση	μιας	ποσοτικής	
αναπαράστασης	της	διατήρησης	της	ενέργειας	ως	
έκφραση	του	ΠΘΝ	
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		 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ	
ΕΝΟΤΗΤΑ/ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-
ΠΡΟΒΛΗΜΑ	 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ	 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ	 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ	ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ	

2.5	H	ισοβαρής	μεταβολή	(Ι)		
Γιατί	κινήθηκε	το	
έμβολο	(ΙΙ);	

Ισοβαρής	
ψύξη	

Μη	αδιαβατικό	θερμοδυναμικό	
σύστημα	(ισοβαρής	ψύξη)	-	
Μοντέλο	ενεργειακής	αλυσίδας	
(ημι-ποσοτική	εξήγηση)	-	
Προσφορά	ενέργειας	από/προς	
το	σύστημα	(έργο-θερμότητα)	και	
αποθήκευση	ενέργειας	στο	
σύστημα	(μεταβολή	εσωτερικής	
ενέργειας)	-	Διατήρηση	της	
ενέργειας	ως	έκφραση	του	ΠΘΝ	
(πλήρης)	

Βελτίωση	μιας	ημι-ποσοτικής	αναπαράστασης	του	
μοντέλου	ενεργειακής	αλυσίδας	(από	το	
φαινόμενο	στην	αλυσίδα	και	στη	μαθηματική	
έκφραση)	-	Βελτίωση	μιας	ποσοτικής	
αναπαράστασης	της	διατήρησης	της	ενέργειας	ως	
έκφραση	του	ΠΘΝ	

2.6	H	ισοβαρής	μεταβολή	(ΙΙ)		

Τι	θα	συμβεί	αν	
θερμάνουμε	
ισοβαρώς	το	αέριο	
του	δοχείου;	

Ισοβαρής	
θέρμανση	

Μη	αδιαβατικό	θερμοδυναμικό	
σύστημα	(ισοβαρής	θέρμανση)	-	
Μοντέλο	ενεργειακής	αλυσίδας	
(ημι-ποσοτική	εξήγηση)	-	
Προσφορά	ενέργειας	από/προς	
το	σύστημα	(έργο-θερμότητα)	και	
αποθήκευση	ενέργειας	στο	
σύστημα	(μεταβολή	εσωτερικής	
ενέργειας)	-	Διατήρηση	της	
ενέργειας	ως	έκφραση	του	ΠΘΝ	
(πλήρης)	

Βελτίωση	μιας	ημι-ποσοτικής	αναπαράστασης	του	
μοντέλου	ενεργειακής	αλυσίδας	(από	το	
φαινόμενο	στην	αλυσίδα	και	στη	μαθηματική	
έκφραση)	-	Βελτίωση	μιας	ποσοτικής	
αναπαράστασης	της	διατήρησης	της	ενέργειας	ως	
έκφραση	του	ΠΘΝ	-	Υπέρβαση	γραμμικής	
αιτιότητας	

3	

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ	ΜΙΑ	
ΘΕΡΜΙΚΗ	ΜΗΧΑΝΗ	-	
ΕΝΑ	ΙΣΤΟΡΙΚΟ	
ΠΡΟΒΛΗΜΑ	

		 		 		

Εφαρμογή	του	βελτιωμένου	μοντέλου	
ενεργειακής	αλυσίδας	στη	σύνθεση	μεταβολών	-	
Γενίκευση	μιας	ποσοτικής	αναπαράστασης	της	
διατήρησης	της	ενέργειας	ως	έκφραση	του	ΠΘΝ	
κατά	τη	σύνθεση	μεταβολών	

3.1	
Η	κυκλική	μεταβολή	
της	μηχανής	
Newcomen	

Ποιες	μεταβολές	
εμφανίζονται	στη	
μηχανή	Newcomen;	

Λειτουργία	
του	κινητήρα	
της	μηχανής	
Newcomen	

Κυκλική	μεταβολή	σε	μηχανή	
Newcomen	-	Εφαρμογή	του	
μοντέλου	της	ενεργειακής	
αλυσίδας	και	της	μαθηματικής	
έκφρασης	ΠΘΝ	για	αδιαβατική	
και	την	ισοβαρή	μεταβολή	-	
Διατήρηση	της	ενέργειας	ως	
έκφραση	του	ΠΘΝ	

Οικοδόμηση	μιας	ποσοτικής	αναπαράστασης	της	
κυκλικής	μεταβολής	-	Εφαρμογή	του	βελτιωμένου	
μοντέλου	ενεργειακής	αλυσίδας	κατά	τη	σύνθεση	
μεταβολών	-	Οικοδόμηση	μιας	ποσοτικής	
αναπαράστασης	της	διατήρησης	της	ενέργειας	ως	
έκφραση	του	ΠΘΝ	κατά	τη	σύνθεση	μεταβολών	-	
Υπέρβαση	γραμμικής	αιτιότητας	κατά	τη	σύνθεση	
μεταβολών	

3.2	Η	απόδοση	της	μηχανής	Newcomen	

Ποια	είναι	η	
απόδοση	της	
μηχανής	
Newcomen;	

Λειτουργία	
του	κινητήρα	
της	μηχανής	
Newcomen	

Κυκλική	μεταβολή	σε	μηχανή	
Newcomen	-	Εφαρμογή	του	
μοντέλου	της	ενεργειακής	
αλυσίδας	και	της	μαθηματικής	
έκφρασης	ΠΘΝ	για	αδιαβατική-
ισοβαρή	και	την	κυκλική	
μεταβολή	-	Απόδοση	μηχανής	
(ποιοτική-ποσοτική	εξήγηση)	

Βελτίωση	μιας	ποσοτικής	αναπαράστασης	της	
κυκλικής	μεταβολής	-	Εφαρμογή	του	βελτιωμένου	
μοντέλου	ενεργειακής	αλυσίδας	κατά	τη	σύνθεση	
μεταβολών	-	Βελτίωση	μιας	ποσοτικής	
αναπαράστασης	της	διατήρησης	της	ενέργειας	ως	
έκφραση	του	ΠΘΝ	κατά	τη	σύνθεση	μεταβολών	-	
Υπέρβαση	γραμμικής	αιτιότητας	κατά	τη	σύνθεση	
μεταβολών	

3.3	

Η	απόδοση	της	
μηχανής	Carnot	και	η	
σύγκριση	με	της	
Newcomen	

Πώς	μπορεί	μια	
μηχανή	να	πετύχει	
καλύτερη	απόδοση	
από	της	Newcomen;		

Λειτουργία	
του	κινητήρα	
της	μηχανής	
Newcomen	

Κυκλική	μεταβολή	σε	μηχανή	
Carnot	-	Εφαρμογή	του	μοντέλου	
της	ενεργειακής	αλυσίδας	και	της	
μαθηματικής	έκφρασης	ΠΘΝ	για	
αδιαβατική-ισόθερμη	και	κυκλική	
μεταβολή	-	Απόδοση	μηχανής	
(ποιοτική-ποσοτική	εξήγηση)	

Βελτίωση	της	έννοιας	του	θερμοδυναμικού	
συστήματος	(σύγκριση	συστημάτων)	-	Βελτίωση	
μιας	ποσοτικής	αναπαράστασης	της	κυκλικής	
μεταβολής	-	Εφαρμογή	του	βελτιωμένου	μοντέλου	
ενεργειακής	αλυσίδας	κατά	τη	σύνθεση	
μεταβολών	-	Υπέρβαση	γραμμικής	αιτιότητας	κατά	
τη	σύνθεση	μεταβολών	-	Γενίκευση	μιας	ποσοτικής	
αναπαράστασης	της	διατήρησης	της	ενέργειας	ως	
έκφραση	του	ΠΘΝ	
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6 Η	ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΚΑΙ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΤΗΣ	

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ	ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ	

Η	μεθοδολογία	 της	παρούσας	 έρευνας	 εξετάζεται	σε	δύο	 επίπεδα.	 Το	πρώτο	αφορά	στο	

επίπεδο	 της	 εφαρμογής	 και	 το	 δεύτερο	 στο	 επίπεδο	 της	 αξιολόγησης	 της	 διδακτικής	

ακολουθίας.	Το	ερευνητικό	μεθοδολογικό	σχήμα	παρουσιάζεται	συνοπτικά	στο	Σχήμα	6.1.	

	
Σχήμα	6.1:	Το	μεθοδολογικό	πλαίσιο	της	εφαρμογής	και	αξιολόγησης	της	διδακτικής	ακολουθίας.	

Προσαρμογή	από	Δόση	(2014,	p.	119)	

Στις	παραγράφους	που	ακολουθούν	θα	αναλυθούν	 τα	χαρακτηριστικά	 του	δείγματος	 της	

έρευνας,	οι	συνθήκες	εφαρμογής	της,	καθώς	και	η	ερευνητική	στρατηγική	και	οι	τεχνικές	

για	 την	 εφαρμογή	 της.	 Επιπλέον	 θα	 πραγματοποιηθεί	 η	 περιγραφή	 των	 μεταβλητών	 της	

έρευνας	 και	 των	 εργαλείων	 τους:	 (α)	 η	 ανεξάρτητη	 μεταβλητή	 και	 τα	 εργαλεία	 για	 την	

εφαρμογή	της	και	(β)	η	εξαρτημένη	μεταβλητή	και	τα	εργαλεία	για	τη	συλλογή,	οργάνωση,	

παρουσίαση	και	αξιολόγηση	των	δεδομένων	που	σχετίζονται	με	αυτήν.	

6.1 ΤΟ	ΔΕΙΓΜΑ	ΤΗΣ	ΕΡΕΥΝΑΣ	
Το	 δείγμα	 της	 έρευνας	 αποτελείται	 από	 συνολικά	 19	 μαθητές	 και	 μαθήτριες,	 από	 τους	

οποίους	 8	 είναι	 κορίτσια	 και	 11	 είναι	 αγόρια.	 Πρόκειται	 για	 μαθητές	 της	 Β’	 Λυκείου,	

συνεπώς	ήταν	16-17	χρονών	 (χρονολογία	γέννησης	 το	2002)	 την	περίοδο	διεξαγωγής	 της	

έρευνας.	 Όλοι	 παρακολουθούσαν	 μετά	 από	 δική	 τους	 επιλογή	 την	 Ομάδα	

Προσανατολισμού	Θετικών	 Σπουδών.	 Οι	 19	 αυτοί	 μαθητές	 και	 μαθήτριες	 συνιστούν	 ένα	

από	τα	τέσσερα	τμήματα	του	Θετικού	Προσανατολισμού	(με	περίπου	αντίστοιχο	πληθυσμό	

μαθητών	το	καθένα)	ενός	ιδιωτικού	σχολείου	της	Αθήνας.	

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ	

ΕΠΙΠΕΔΟ			ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	

ερευνητική	
στρατηγική	
εφαρμογής	

δείγμα	και	
συνθήκες	
εφαρμογής	

περιγραφή	
μεταβλητών	

ερευνητικές	
τεχνικές	και	
εργαλεία	

ΕΠΙΠΕΔΟ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	

τεχνικές	
αξιολόγησης	

στατιστικά	
εργαλεία	
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Πρόκειται	για	ένα	«βολικό»	δείγμα	από	την	άποψη	ότι	η	ερευνήτρια	είχε	εύκολη	πρόσβαση	

σε	αυτό	(Cohen,	Manion,	&	Morrison,	2007),	καθώς	της	ανατέθηκε	η	διδασκαλία	σε	αυτό	

από	 τη	 διεύθυνση	 του	 σχολείου	 στην	 έναρξη	 του	 σχολικού	 έτους.	 Ταυτόχρονα	 όμως	

πληρούσε	και	ορισμένα	επιθυμητά	κριτήρια	για	την	εφαρμογή	της	διδακτικής	ακολουθίας,	

όπως	 (α)	 η	 έκφραση	 αυξημένου	 ενδιαφέροντος	 για	 τις	 θετικές	 επιστήμες,	 η	 οποία	

εξασφαλίζεται	εν	μέρει	με	την	επιλογή	του	Θετικού	Προσανατολισμού,	και	(β)	η	εξοικείωση	

των	μαθητών	με	την	προηγμένη	υλικοτεχνική	υποδομή	που	εξασφαλίζει	το	σχολείο,	ώστε,	

αφενός,	να	αποφευχθεί	ο	εντυπωσιασμός	από	τα	εργαλεία	της	διδακτικής	ακολουθίας	και,	

αφετέρου,	να	είναι	πράγματι	εφικτή	η	εφαρμογή	της	με	τα	επιλεγμένα	μέσα.	

Παρότι	το	δείγμα	ήταν	«βολικό»,	η	τοποθέτηση	των	19	μαθητών	στο	συγκεκριμένο	τμήμα	

έγινε	 «τυχαία»	 από	 την	 άποψη	 ότι	 το	 μόνο	 κριτήριο	 για	 την	 ομαδοποίηση	 αυτή	 είναι	 η	

αλφαβητική	σειρά	των	επωνύμων	τους.	Επιπλέον,	ενώ	στην	πλειονότητά	τους	οι	μαθητές	

προέρχονται	 από	 υψηλά	 και	 πολύ	 υψηλά	 κοινωνικο-οικονομικά	 στρώματα,	 υπάρχει	 ένα	

ποσοστό	των	μαθητών	(περίπου	20%	κατά	μέσο	όρο	σε	όλες	τις	βαθμίδες)	που	βρίσκονται	

στο	 σχολείο	 με	 υποτροφία	 διδάκτρων,	 η	 οποία	 δίνεται	 με	 κριτήριο	 την	 οικονομική	

κατάσταση	 της	 οικογένειας	 και	 τις	 επιδόσεις	 του	 μαθητή	 σε	 εισαγωγικές	 εξετάσεις.	

Συνεπώς	αναμένεται	 μέσα	στο	συγκεκριμένο	 τμήμα	 να	υπάρχουν	 και	 ορισμένοι	 μαθητές	

που	προέρχονται	από	χαμηλά	ή	μεσαία	κοινωνικο-οικονομικά	στρώματα,	η	ταυτότητα	των	

οποίων	 όμως	 είναι	 άγνωστη	 στην	 εκπαιδευτική	 και	 μαθητική	 κοινότητα,	 για	 λόγους	

προστασίας	 προσωπικών	 δεδομένων.	 Τέλος,	 ενώ	 οι	 περισσότεροι	 μαθητές	 επέλεξαν	 το	

Θετικό	Προσανατολισμό	με	σκοπό	να	τον	ακολουθήσουν	και	στην	Γ’	Λυκείου,	μια	μερίδα	

μαθητών,	 κατά	 την	 περίοδο	 διεξαγωγής	 της	 έρευνας	 τουλάχιστον,	 είχε	 εκδηλώσει	

ενδιαφέρον	για	διαφορετικό	Προσανατολισμό	(κυρίως	Οικονομίας	και	Πληροφορικής)	για	

την	 ερχόμενη	 σχολική	 χρονιά,	 συνεπώς	 το	 δείγμα	 δεν	 αποτελείται	 εξολοκλήρου	 από	

μαθητές	που	θεωρούν	τη	φυσική	ένα	«εύκολο»	ή	«σημαντικό»	αντικείμενο,	παρόλα	αυτά	

το	προτίμησαν	σε	σχέση	με	τα	θεωρητικά	μαθήματα.	

6.2 ΟΙ	ΣΥΝΘΗΚΕΣ	ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΤΗΣ	ΕΡΕΥΝΑΣ	
Η	 εφαρμογή	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας	 έλαβε	 χώρα	 τους	 μήνες	 Ιανουάριο-Φεβρουάριο	

του	 2019	 και	 διήρκεσε	 σχεδόν	 5	 εβδομάδες.	 Καθώς	 το	 εννοιολογικό	 περιεχόμενο	 της	

διδακτικής	 ακολουθίας	 είναι	 συμβατό	 με	 μέρος	 από	 αυτό	 που	 ορίζεται	 στο	 αναλυτικό	

πρόγραμμα	 για	 την	 ενότητα	 της	 θερμοδυναμικής	 (Υπουργείο	 Παιδείας	 Έρευνας	 και	
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Θρησκευμάτων,	 2018a),	 η	 διδακτική	 ακολουθία	 ουσιαστικά	 αντικατέστησε	 την	

παραδοσιακή	διδασκαλία,	με	ανακατάταξη	στη	σειρά	των	αντικειμένων	προς	διδασκαλία,	

και	 διεξήχθη	 τις	 κανονικές	 ώρες	 μαθημάτων.	 Η	 Φυσική	 Θετικού	 Προσανατολισμού	

καταλαμβάνει	 χρόνο	 τριών	 διδακτικών	περιόδων	 (45’)	 την	 εβδομάδα	 και	 κατά	συνέπεια,	

λαμβάνοντας	 υπόψη	 δύο	 μέρες	 κατά	 τις	 οποίες	 δεν	 πραγματοποιήθηκε	 το	 μάθημα,	 η	

διδακτική	ακολουθία	κατανεμήθηκε	χρονικά	με	τον	τρόπο	που	φαίνεται	στον	Πίνακα	6.1.	
Πίνακας	6.1:	Η	κατανομή	των	υποενοτήτων	της	διδακτικής	ακολουθίας	σε	εβδομάδες.	

ΕΒΔΟΜΑΔΑ	 1η	 2η	 3η	 4η	 5η	

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ	 1.1,	1.2,	1.3	 2.1,	2.2,	2.3	 2.4	 2.5,	2.6,	3.1	 3.2,	3.3	

	
Το	 σύνολο	 της	 εφαρμογής	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας,	 καθώς	 και	 ο	 διαμοιρασμός	 και	 η	

συλλογή	 των	 ερωτηματολογίων	 και	 των	φύλλων	 εργασίας-	 σημειώσεων	 (βλ.	Παράγραφο	

5.2.3	 και	 5.2.4),	 πραγματοποιήθηκαν	 αποκλειστικά	 από	 την	 εκπαιδευτικό/ερευνήτρια	

προκειμένου	να	διασφαλιστεί	η	σταθερότητα	της	πρακτικής	της	διδάσκουσας.	

Πριν	 από	 την	 πρώτη	 εφαρμογή	 της	 ακολουθίας	 δόθηκαν	 περιορισμένες	 πληροφορίες	

στους	 μαθητές	 για	 τα	 επερχόμενα	 μαθήματα.	 Ενημερώθηκαν	 από	 την	

εκπαιδευτικό/ερευνήτρια	 ότι	 θα	 ακολουθούσε	 μια	 διαφορετική	 προσέγγιση	 για	 την	

εισαγωγή	στην	ενότητα	της	θερμοδυναμικής,	στην	οποία	οι	μαθητές	θα	αξιολογούνταν	για	

τη	 συμμετοχή	 τους	 στην	 τάξη	 (συζήτηση	 και	 συμπλήρωση	 φύλλων	 εργασίας).	 Η	

διευκρίνηση	 αυτή	 δόθηκε	 προκειμένου	 να	 είναι	 ενεργοί	 κατά	 τη	 διεξαγωγή	 των	

μαθημάτων,	 παρότι	 δε	 θα	 εξετάζονταν	 τυπικά	σε	αυτά	 για	 τη	 διαμόρφωση	 της	 σχολικής	

βαθμολογίας	 τους.	 Σε	 περίπτωση	 παντελούς	 απουσίας	 βαθμολογικής	 επιβράβευσης	 ή	

ποινής,	 ο	 κίνδυνος	 να	 «αποσυνδεθούν»	 κατά	 την	 εφαρμογή	 της	 ακολουθίας	 θεωρήθηκε	

υπαρκτός,	καθώς	η	συμμετοχή	τους	δεν	ήταν	εθελοντική,	αλλά	υποχρεωτική	(οι	απουσίες	

σημειώνονταν	 επίσημα),	 και	 συχνά	 η	 αξιολόγησή	 τους	 αποτελεί	 αυτοσκοπό	 για	 τους	

ίδιους.	Ταυτόχρονα,	η	ανεξαρτησία	από	την	επίσημη	βαθμολόγηση	με	κάποιο	τελικό	τεστ	ή	

με	τακτική	προφορική	«εξέταση»,	όπως	συνηθίζεται,	κρίνεται	απαραίτητη	προκειμένου	οι	

μαθητές	να	εστιάσουν	στη	δραστηριότητά	τους	μέσα	στην	τάξη	και	όχι	να	αναβάλλουν	την	

ενασχόλησή	τους	με	τη	διδαχθείσα	γνώση	«για	το	σπίτι»,	όπου	οι	εξωτερικοί	παράγοντες	

για	 την	 προετοιμασία	 του	 παιδιού	 εν	 όψει	 μιας	 γραπτής	 ή	 προφορικής	 δοκιμασίας	 στο	

επόμενο	μάθημα	είναι	ανεξέλεγκτοι.	
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Σε	 σχέση	 με	 την	 επίδραση	 των	 προηγούμενων	 σχολικών	 μαθησιακών	 εμπειριών	 των	

μαθητών	 με	 την	 ενότητα	 της	 θερμοδυναμικής,	 μέχρι	 τη	 συγκεκριμένη	 περίοδο	 δεν	

εμφανίζεται	 συστηματικά	 ως	 διδακτέα	 γνώση	 σε	 καμία	 από	 τις	 προηγούμενες	 τάξεις.	

Αποσπασματικά	 εμφανίζονται	 ορισμένες	 πληροφορίες	 για	 τη	 θερμοκρασία	 και	 τη	

θερμότητα	στη	Φυσική	της	Α’	και	της	Β’	Γυμνασίου,	θεμελιώδη	μικροσκοπικά	μοντέλα	στη	

Χημεία	της	Β’	Γυμνασίου	(Υπουργείο	Παιδείας	Έρευνας	και	Θρησκευμάτων,	2018b)	και	της	

Α’	 Λυκείου	 και	 καταστατική	 εξίσωση	 των	 ιδανικών	 αερίων	 στη	 Χημεία	 της	 Α’	 Λυκείου	

(Υπουργείο	 Παιδείας	 Έρευνας	 και	 Θρησκευμάτων,	 2018a).	 Η	 διδακτική	 ακολουθία	 που	

παρουσιάζεται	 στη	 διατριβή	 αυτή	 αποτέλεσε	 για	 τους	 μαθητές	 την	 πρώτη	 συστηματική	

επαφή	 με	 το	 πλαίσιο	 της	 θερμοδυναμικής	 και	 ειδικά	 αυτό	 της	 μακροσκοπικής	

θερμοδυναμικής,	κατά	συνέπεια	η	επίδραση	των	πρότερων	σχολικών	γνώσεων	πάνω	στην	

εξαρτημένη	μεταβλητή	μπορούν	να	θεωρηθούν	αμελητέες	και	δεν	απειλούν	την	εσωτερική	

εγκυρότητα	της	έρευνας.	

6.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ	KAI	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΤΗΣ	
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ	ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ	

Η	μεθοδολογία	της	εκπαιδευτικής	έρευνας	έχει	πολλές	και	διαφορετικές	προσεγγίσεις	με	

σκοπό	 τη	 συλλογή	 δεδομένων,	 τα	 οποία	 να	 είναι	 κατάλληλα	 για	 την	 αξιολόγηση	 μιας	

διδακτικής	παρέμβασης	και	την	εξαγωγή	συμπερασμάτων	μέσα	από	αυτά.	Στην	παρούσα	

διατριβή	αξιοποιείται	η	πειραματική	προσέγγιση,	σύμφωνα	με	την	οποία	η	λειτουργία	του	

«ελέγχου»	 οδηγεί	 σε	 μια	 «καθαρή	 αιτιότητα»,	 απαλλαγμένη	 από	 αντίπαλες	 αιτίες	 ή	

εξηγήσεις,	που	δύναται	να	ερμηνεύσει	τα	όποια	αποτελέσματα	έχουν	προκύψει	(Cohen	et	

al.,	2007;	H.	W.	Smith,	1991).	Όπως	αναφέρουν	οι	Cohen	et	al.	(2007,	p.	361):	

Το	ουσιώδες	χαρακτηριστικό	της	πειραματικής	έρευνας	είναι	ότι	οι	ερευνητές	ηθελημένα	
ελέγχουν	 και	 χειρίζονται	 τις	 συνθήκες	 οι	 οποίες	 καθορίζουν	 τα	 γεγονότα	 για	 τα	 οποία	
ενδιαφέρονται.	 Στην	 απλούστερη	 μορφή	 του	 ένα	 πείραμα	 εμπεριέχει	 την	 αλλαγή	 στην	
τιμή	μιας	μεταβλητής	–η	οποία	καλείται	ανεξάρτητη	μεταβλητή–	και	την	παρατήρηση	της	
επίδρασης	 αυτής	 της	 αλλαγής	 πάνω	 σε	 μια	 άλλη	 μεταβλητή	 –η	 οποία	 καλείται	
εξαρτημένη	μεταβλητή.	

Οι	 εμπειρικές	 πειραματικές	 εκπαιδευτικές	 μελέτες	 διαφέρουν	 από	 τις	 επιστημονικές	

πειραματικές	μελέτες,	οι	οποίες	διεξάγονται	συνήθως	στα	εργαστήρια,	κυρίως	ως	προς	τη	

συγκρότηση	του	δείγματος	υπό	εξέταση.	Στο	πραγματικά	επιστημονικό	πείραμα	η	επιλογή	

του	 δείγματος	 γίνεται	 τυχαία,	 ενώ	 στα	 εκπαιδευτικά	 πλαίσια	 οι	 έρευνες	 είναι	 οιονεί	
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πειραματικές,	 υπό	 την	 έννοια	 ότι	 ο	 ερευνητής	 μελετά	 αυτούσιες	 ομάδες,	 οι	 οποίες	

οργανώθηκαν	με	τρόπο	όχι	τυχαίο	(Cohen	et	al.,	2007).	Επιπλέον	σημαντική	διαφορά	είναι	

ο	βαθμός	ελέγχου	της	επίδρασης	της	εξαρτημένης	μεταβλητής	πάνω	στην	ανεξάρτητη.	Ενώ	

στο	 εργαστήριο	 οι	 συνθήκες	 διεξαγωγής	 ενός	 πειράματος	 είναι	 συγκεκριμένες,	 στο	

εκπαιδευτικό	περιβάλλον	αυτό	δεν	είναι	συνήθως	εφικτό:	οι	συμμετέχοντες	στην	έρευνα	

(μαθητές,	 εκπαιδευτικοί),	 η	 υλικοτεχνική	 υποδομή	 κλπ.	 μπορούν	 επίσης	 να	 επιδράσουν	

πάνω	 στην	 εξαρτημένη	 μεταβλητή	 και	 να	 θέσουν	 υπό	 αμφισβήτηση	 την	 αξιοπιστία	 της	

έρευνας.	

Για	 τους	 σκοπούς	 της	 διατριβής	 αυτής,	 η	 πειραματική	 έρευνα	 αξιοποιείται	 με	 δύο	

διαφορετικές	 προσεγγίσεις,	 οι	 οποίες	 μπορούν	 να	 συνυπάρξουν	 αρμονικά	 τόσο	 για	 την	

εφαρμογή	όσο	και	 για	 την	αξιολόγηση	της	διδακτικής	ακολουθίας.	Η	πρώτη	είναι	η	προ-

πειραματική	 έρευνα	 (Παράγραφος	 6.3.1)	 και	 η	 δεύτερη	 η	 έρευνα	 μεμονωμένης	

περίπτωσης	(Παράγραφος	6.3.2).	Η	επιλογή	των	συγκεκριμένων	μεθόδων	συνάδει	με	τους	

διδακτικούς	στόχους	 της	ακολουθίας	 (βλ.	Παράγραφο	5.1)	που	προτείνεται	στη	διατριβή	

αυτή.	Ζητούμενο	από	τις	μεθοδολογίες	έρευνας	που	χρησιμοποιούνται	είναι	η	εφαρμογή	

και	η	αξιολόγηση	να	προσφέρουν	ανατροφοδότηση	για	το	σχεδιασμό	της	ακολουθίας	κι	όχι	

να	 συμβάλλουν	 στη	 σύγκρισή	 της	 με	 μία	 αντίστοιχη	 ακολουθία	 (παρόμοιας	 ή	 άλλης	

αντίληψης	του	αναλυτικού	προγράμματος).	

6.3.1 ΤΟ	ΠΡΟ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ	ΣΧΕΔΙΟ	ΕΡΕΥΝΑΣ	
Στο	προ-πειραματικό	σχέδιο,	 κατά	 τη	φάση	της	εφαρμογής,	η	ερευνήτρια	πραγματοποιεί	

τη	 μέτρηση	 (Ο1)	 μιας	 εξαρτημένης	 μεταβλητής	 πάνω	 σε	 μία	 πειραματική	 ομάδα,	 στη	

συνέχεια	εφαρμόζει	έναν	πειραματικό	χειρισμό	(Χ),	ο	οποίος	έχει	το	ρόλο	της	ανεξάρτητης	

μεταβλητής,	 και	 στο	 τέλος	 επαναλαμβάνει	 τη	 μέτρηση	 (Ο2)	 της	 εξαρτημένης	 μεταβλητής	

πάνω	στην	ίδια	πειραματική	ομάδα.	Στη	φάση	της	αξιολόγησης	εκτιμάται	η	μεταβολή	στις	

τιμές	 των	μετρήσεων	 (Ο1)	και	 (Ο2),	η	οποία	αποδίδεται	στην	επίδραση	του	πειραματικού	

χειρισμού	(Χ).	Το	σχέδιο	«διπλής	μέτρησης»	αποδίδεται	συνοπτικά	Σχήμα	6.2.	

	

	
Σχήμα	6.2:	Το	σχέδιο	διπλής	μέτρησης.	Αναπαραγωγή	από	Cohen	et	al.	(2007,	p.	364)	

Πειραματική	Ομάδα	 Ο1	 Χ	 Ο2	
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Για	 τη	 συλλογή	 δεδομένων	 και	 την	 αξιολόγηση	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας,	 το	 προ-

πειραματικό	 σχέδιο	 πραγματοποιεί	 τις	 μετρήσεις	 (Ο1)	 και	 (Ο2)	 με	 τη	 χρήση	

ερωτηματολογίου,	το	οποίο	θα	αναλυθεί	στην	Παράγραφο	6.5.1.1.	

6.3.2 ΤΟ	ΣΧΕΔΙΟ	ΕΡΕΥΝΑΣ	ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ	ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ	
Το	 σχέδιο	 έρευνας	 μεμονωμένης	 περίπτωσης	 αποτελεί	 μια	 πειραματική	 τεχνική	 για	 την	

αξιολόγηση	 των	 παρεμβάσεων	 σε	 ένα	 συγκεκριμένο	 υποκείμενο	 ή,	 πιο	 συχνά	 για	 την	

εκπαιδευτικής	έρευνας,	σε	μια	συγκεκριμένη	ομάδα.	Μέσω	της	έρευνας	αυτής	μπορούν	να	

αξιολογηθούν	 παρεμβάσεις	 οι	 οποίες	 επαναλαμβάνονται	 κατά	 διαστήματα.	 Κατά	

συνέπεια,	 το	 σχέδιο	 έρευνας	 μεμονωμένης	 περίπτωσης	 προϋποθέτει	 τη	 διεξαγωγή	

συστηματικών	μετρήσεων	μέσα	σε	μια	 ικανή	χρονική	περίοδο	πάνω	στα	 ίδια	υποκείμενα	

(Cohen	et	al.,	2007).	

Η	διδακτική	ακολουθία	που	προτείνεται	περιλαμβάνει	12	φύλλα	εργασίας	(βλ.	Παράγραφο	

5.3)	 τα	 οποία	 δίνονται	 στους	 μαθητές	 συστηματικά	 μέσα	 σε	 σχετικά	 μεγάλο,	 για	 τα	

εκπαιδευτικά	 δεδομένα,	 χρονικό	 διάστημα	 (2-3	 φορές	 την	 εβδομάδα	 για	 διάστημα	 5	

εβδομάδων)	 και,	 εκτός	 από	 εργαλείο	 για	 την	 εφαρμογή,	 μπορούν	 επιλεκτικά	 να	

αξιοποιηθούν	 επιπλέον	 ως	 εργαλείο	 αξιολόγησης	 της	 ακολουθίας	 (Παράγραφος	 6.5.1.2)	

στο	πλαίσιο	της	έρευνας	μεμονωμένης	περίπτωσης.	

Σύμφωνα	 με	 την	 πειραματική	 έρευνα	 απαιτείται	 ο	 καθορισμός	 των	 μεταβλητών	 του	

πειράματος,	οι	οποίες	διακρίνονται	σε	ανεξάρτητες	και	εξαρτημένες.	Παρότι	αξιοποιείται	η	

σύνθεση	 δύο	 ερευνητικών	 μεθοδολογιών	 (προ-πειραματική	 και	 μεμονωμένης	

περίπτωσης),	η	ανεξάρτητη	και	η	εξαρτημένη	μεταβλητή	είναι	μονοσήμαντα	ορισμένες.	

6.4 Η	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ:	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΙ	ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ	
ΕΡΓΑΛΕΙΑ	

Η	 διδακτική	 ακολουθία	 για	 τη	 διατήρηση	 της	 ενέργειας	 μέσω	 του	 ΠΘΝ	 για	 τις	

θερμοδυναμικές	 μεταβολές	 (βλ.	 Παράγραφο	 2.2.2.3)	 αποτελείται	 από	 δώδεκα	

υποενότητες,	 οι	 οποίες	 ως	 σύνολο,	 αλλά	 και	 η	 κάθε	 μία	 ξεχωριστά,	 συνιστούν	 την	

ανεξάρτητη	 μεταβλητή	 της	 εν	 λόγω	 εκπαιδευτικής	 πειραματικής	 έρευνας.	 Η	 εφαρμογή	

κάθε	 υποενότητας	 συνοδεύεται	 από	 ένα	 ερευνητικό	 πρωτόκολλο,	 το	 οποίο	 απαρτίζεται	

από	δύο	διακριτά	πλαίσια:	(α)	το	πλαίσιο	της	πράξης,	που	αφορά	στη	διδασκαλία,	και	(β)	

το	πλαίσιο	 της	θεωρίας,	που	αφορά	στη	διδακτική	 των	φυσικών	 επιστημών.	 Στο	πλαίσιο	

της	 πράξης	 ορίζονται	 ρητά	 οι	 ενέργειες	 της	 εκπαιδευτικού	 και	 περιγράφονται	 οι	
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αναμενόμενες	 ενέργειες	 των	 μαθητών	 (Δελέγκος,	 2012;	 Δόσης,	 2014).	 Το	 πλαίσιο	 της	

θεωρίας	συγκροτείται	σε	συνάρτηση	με	το	τρίπτυχο	για	τη	λειτουργικότητα	των	γνώσεων	

(φαινομενολογικό	 πεδίο,	 θεωρία	 και	 μοντέλο,	 βλ.	 Παράγραφο	 4.3)	 και	 κατά	 συνέπεια	

συμπεριλαμβάνει	 το	 φαινομενολογικό	 πεδίο	 (πραγματικό	 ή	 «πραγματιστικό»)	 που	

αξιοποιείται,	 το	 εννοιολογικό	 πλαίσιο	 προς	 οικοδόμηση	 (σχολική	 γνώση)	 και	 την	

προσδοκώμενη	εξέλιξη	των	νοητικών	παραστάσεων	των	μαθητών	(μέσω	των	μοντέλων).	Τα	

δύο	 πλαίσια	 της	 πράξης	 και	 της	 θεωρίας	 είναι	 εσωτερικά	 δεμένα	 από	 την	 απαίτηση	 το	

πρώτο	 να	 λειτουργήσει	 για	 την	 επίτευξη	 του	 δεύτερου,	 δηλαδή	 προκαθορισμένες	

δραστηριότητες	 κατά	 τη	 διδασκαλία	 να	 οδηγήσουν	 σε	 συγκεκριμένη	 προσδοκώμενη	

νοητική	εξέλιξη	των	μαθητών	(Tiberghien,	1997).	Στον	Πίνακα	6.2	απεικονίζεται	ένα	από	τα	

δώδεκα	ερευνητικά	πρωτόκολλα,	αυτό	 της	Υποενότητας	2.1:	Η	αδιαβατική	μεταβολή	 (Ι)	 -	

συμπίεση,	 το	 οποίο	 και	 παρουσιάζεται	 αναλυτικά	 στη	 συνέχεια.	 Όλα	 τα	 ερευνητικά	

πρωτόκολλα	παρατίθενται	στο	Παράρτημα	(4).	

Η	 Υποενότητα	 2.1	 καθοδηγείται	 από	 τη	 δραστηριότητα-πρόβλημα	 «Γιατί	 έγινε	 ανάφλεξη	

μέσα	στο	δοχείο;»	προκειμένου	να	εισάγει	 τη	θερμοδυναμική	μεταβολή	της	αδιαβατικής	

συμπίεσης.	 Οι	 δύο	 πρώτες	 στήλες	 αφορούν	 το	 πλαίσιο	 της	 πράξης,	 με	 την	 πρώτη	

(Δραστηριότητες	Εκπαιδευτικού)	 να	περιγράφει	 τις	προκαθορισμένες	δραστηριότητες	 της	

εκπαιδευτικού/ερευνήτριας	και	τη	δεύτερη	 (Αναμενόμενες	Δραστηριότητες	Μαθητών)	τις	

αναμενόμενες	δραστηριότητες	των	μαθητών.	

Το	πρωτόκολλο	υπαγορεύει	στην	εκπαιδευτικό/ερευνήτρια	την	παρουσίαση	ενός	βίντεο	με	

επίδειξη	μιας	αδιαβατικής	συμπίεσης.	Το	βίντεο	συνοδεύεται	από	διευκρινίσεις	σχετικά	με	

τα	χαρακτηριστικά	των	αδιαβατικών	συστημάτων,	στη	βάση	της	μη	ανταλλαγής	ενέργειας	

μεταξύ	αυτών	και	του	θερμικού	περιβάλλοντος.	Στη	συνέχεια	η	εκπαιδευτικός/ερευνήτρια	

δίνει	στους	μαθητές	από	ένα	φύλλο	εργασίας	και	τους	ζητά	να	δουλέψουν	ατομικά	για	να	

απαντήσουν	 στο	 ερώτημα	 του	 φύλλου.	 Στη	 συνέχεια	 προκαλεί	 συζήτηση	 πάνω	 στις	

απαντήσεις	 των	 μαθητών	 και	 παρουσιάζει	 την	 ενεργειακή	 αλυσίδα	 της	 αδιαβατικής	

συμπίεσης	με	παράλληλη	εισαγωγή	της	μεταβολής	της	εσωτερικής	ενέργειας	(με	ποιοτικό	

ορισμό	 και	 με	 συμβολισμό)	 ως	 μέγεθος	 αποθήκευσης	 ενέργειας	 σε	 ένα	 θερμοδυναμικό	

σύστημα	και	σε	αντιπαραβολή	με	τη	θερμότητα,	που	είναι	μέγεθος	μεταφοράς	ενέργειας	

και	δε	συμμετέχει	στις	αδιαβατικές	μεταβολές.	Τέλος,	μοιράζει	φύλλο	σημειώσεων	σε	κάθε	

μαθητή.	
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Πίνακας	6.2:	Το	ερευνητικό	πρωτόκολλο	της	Υποενότητας	2.1:	Η	αδιαβατική	μεταβολή	(Ι)	–	συμπίεση.	

	
Από	 τη	 μεριά	 τους	 οι	 μαθητές	 αναμένεται	 να	 απαντήσουν	 γραπτά	 στην	 ερώτηση	 του	

φύλλου	 εργασίας	 μετά	 από	 την	 παρακολούθηση	 του	 βίντεο	 και	 των	 διευκρινίσεων.	

Ακολούθως	 αναμένεται	 να	 συμμετέχουν	 ενεργά	 στη	 συζήτηση	 που	 προκαλεί	 η	

εκπαιδευτικός/ερευνήτρια	με	άξονα	τις	απαντήσεις	που	έχουν	καταγράψει,	αλλά	και	με	τη	

διεύρυνσή	τους	μέσω	της	παρουσίασης	της	έγκυρης	ενεργειακής	αλυσίδας	για	τη	διανομή	

της	ενέργειας	κατά	τη	διάρκεια	μιας	αδιαβατικής	συμπίεσης	(με	την	παράλληλη	εισαγωγή	

της	μεταβολής	της	εσωτερικής	ενέργειας).	

Οι	τρεις	επόμενες	στήλες	(τρίτη,	τέταρτη	και	πέμπτη)	περιγράφουν	το	θεωρητικό	πλαίσιο	

της	διδακτικής	 των	φυσικών	επιστημών.	Η	 τρίτη	στήλη	 (Φαινομενολογικό	Πεδίο/Γραφική	

Αναπαράσταση)	 αναφέρεται	 στο	 φαινομενολογικό	 πεδίο	 που	 αξιοποιείται	 στην	

υποενότητα,	 η	 τέταρτη	 στήλη	 (Σχολική	 Γνώση:	 Εννοιολογικό	 Πλαίσιο	 προς	 Οικοδόμηση)	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	

ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΟ	ΠΕΔΙΟ	/																																			

ΓΡΑΦΙΚΗ	ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΣΧΟΛΙΚΗ	ΓΝΩΣΗ:	

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ	

ΠΡΟΣ	ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ	ΕΞΕΛΙΞΗ	

ΝΟΗΤΙΚΩΝ	ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ	

ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

1.	Παρουσιάζει	μια	αδιαβατική	συμπίεση	
(ΦΠ2)	ως	μία	από	τις	μεταβολές	που	
είναι	μπορεί	να	συμμετέχει	στην	κυκλική	
μεταβολή	της	μηχανής	Newcomen	
εισάγoντας	την	έννοια	του	αδιαβατικού	
συστήματος	ως	σύστημα	που	δεν	
ανταλλάσσει	θερμότητα	(Q)	με	το	
περιβάλλον

(ΦΠ2)	Βίντεο	με	αδιαβατική	
συμπίεση

Αδιαβατικό	
θερμοδυναμικό	σύστημα	/	
Αδιαβατική	συμπίεση

Βελτίωση	της	έννοιας	του	
θερμοδυναμικού	
συστήματος	(απλό)

2.	Ζητά	από	τους	μαθητές	να	
συμπληρώσουν	φύλλο	εργασίας	(ΦΕ4)	

με	το	ερώτήμα	Ε9

(Ε9)	Στο	βίντεο	παρακολουθήσατε	τη	
συμπίεση	του	αερίου	που	βρίσκεται	
μέσα	σε	κυλινδρικό	δοχείο,	όταν	το	
έμβολο	κινήθηκε	απότομα	προς	τα	κάτω.	
Στην	παρακάτω	εικόνα	φαίνονται	δυο	
στιγμιότυπα	από	το	φαινόμενο	αυτό	
(πριν	και	μετά	τη	συμπίεση).	(α)	
Εξηγήστε	επιγραμματικά	το	φαινόμενο	
χρησιμοποιώντας	ενεργειακές	έννοιες.	
(β)	Σχεδιάστε	μια	ενεργειακή	αλυσίδα	
για	το	φαινόμενο	αυτό.

1.	Να	συμπληρώσουν	το	ΦΕ4	
απαντώντας	στο	ερώτημα	Ε9

Οικοδόμηση	ενεργειακών	
συλλογισμών	τύπου	
"διανομής"

3.	Προκαλεί	συζήτηση	σχετική	με	τις	
απαντήσεις	των	μαθητών	και	εισάγει	την	
ενεργειακή	αλυσίδα	του	φαινομένου	της	
αδιαβατικής	συμπίεσης	(Μ3-ΑΣ)	μέσω	
της	υπολογιστικής	προσομοίωσης	(Π)	/	
εισάγει	την	έννοια	της	μεταβολής	της	
εσωτερικής	ενέργειας	(ΔU)	ως	μέγεθος	
αποθήκευσης	ενέργειας	
αντιπαραβάλλοντάς	το	μεγεθος	
μεταφοράς	ενέργειας	της	θερμότητας	
(Q)	/	δίνει	φύλλο	σημειώσεων	(ΦΣ4)

2.	Να	λάβουν	μέρος	στην	
προκαλούμενη	από	την	
εκπαιδευτικό	συζήτηση	για	τη	
διανομή	της	ενέργειας	σε	ένα	
αδιαβατικό	σύστημα	και	την	
αναπαράστασή	της	
(ενεργειακή	αλυσίδα)

Ημι-ποσοτικό	μοντέλο	
ενεργειακής	αλυσίδας	
(Μ3-ΑΣ)	/	Μεταβολή	της	
εσωτερικής	ενέργειας	στο	
σύστημα

Οικοδόμηση	της	ημι-
ποσοτικής	αναπαράστασης	
του	μοντέλου	ενεργειακής	
αλυσίδας	(από	το	
φαινόμενο	στην	αλυσίδα)	/	
Οικοδόμηση	μιας	ποιοτικής	
αναπαράστασης	της	
διατήρησης	της	ενέργειας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑ	4:	Γιατί	έγινε	ανάφλεξη	μέσα	στο	δοχείο;

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ	(ΠΡΑΞΗ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ	ΦΥΣΙΚΩΝ	ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	(ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ)
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αφορά	 στα	 εννοιολογικά	 στοιχεία	 που	 εισάγονται	 και	 η	 πέμπτη	 στήλη	 (Προσδοκώμενη	

Εξέλιξη	Νοητικών	Παραστάσεων	Μαθητών/τριών)	πραγματεύεται	τη	γνωστική	πρόοδο	που	

αναμένεται	από	την	υλοποίηση	της	συγκεκριμένης	υποενότητας.	

Όπως	έχει	προαναφερθεί,	το	φαινομενολογικό	πεδίο	στην	περίπτωση	αυτή	παρουσιάζεται	

μέσω	 βίντεο	 στο	 οποίο	 έχει	 καταγραφεί	 η	 εκτέλεση	 μιας	 αδιαβατικής	 συμπίεσης	 ενός	

αερίου	 σε	 δοχείο	 με	 κινητό	 έμβολο.	 Η	 σχολική	 γνώση	 αφορά	 στην	 εισαγωγή	 της	

ενεργειακής	αλυσίδας	για	το	φαινόμενο	αυτό	ως	μοντέλο	κατάλληλο	για	την	ημι-ποσοτική	

αναπαράσταση	 της	 διανομής	 της	 ενέργειας	 στο	 σύστημα	 και	 στο	 περιβάλλον	 του.	 Η	

αναπαράσταση	 αυτή	 ενισχύεται	 με	 την	 εισαγωγή	 του	 μεγέθους	 της	 μεταβολής	 της	

εσωτερικής	 ενέργειας	 του	 αερίου.	 Τέλος,	 η	 επιδιωκόμενη	 εξέλιξη	 των	 νοητικών	

παραστάσεων	 είναι	 σε	 άμεση	 συνάφεια	 με	 το	 φαινόμενο	 και	 το	 μοντέλο	 που	

παρουσιάστηκαν,	 καθώς	 αναμένεται	 οι	 μαθητές	 να	 βελτιώσουν	 την	 αναπαράσταση	 της	

ενεργειακής	αλυσίδας,	 η	οικοδόμηση	 της	οποίας	 έχει	 ενταχθεί	 στην	αντίστοιχη	στήλη	σε	

προηγούμενες	υποενότητες	(1.2	και	1.3).	

6.5 Η	ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ:	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΙ	ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ	
ΕΡΓΑΛΕΙΑ	

Η	εξαρτημένη	μεταβλητή	για	αυτήν	την	πειραματική	εκπαιδευτική	έρευνα	είναι	οι	νοητικές	

παραστάσεις	 των	μαθητών	 για	 τη	διατήρηση	 της	 ενέργειας	όπως	αυτή	 εκφράζεται	 μέσω	

του	ΠΘΝ	για	τις	θερμοδυναμικές	μεταβολές.	Με	βάση	το	σχεδιασμό	και	την	εφαρμογή	της	

διδακτικής	ακολουθίας,	αναμένεται	η	γνωστική	πρόοδος	των	μαθητών	για	τα	εννοιολογικά	

χαρακτηριστικά	 της	 ενέργειας	 στο	 πλαίσιο	 της	 θερμοδυναμικής.	 Η	 όποια	 μεταβολή	 στην	

εξαρτημένη	 μεταβλητή	 υποστηρίζεται	 πως	 προκύπτει	 ως	 αποτέλεσμα	 του	 πειραματικού	

της	 χειρισμού	 μέσω	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας	 (ανεξάρτητη	 μεταβλητή).	 Οι	 παράγοντες	

που	άπτονται	 της	εγκυρότητας	των	επιλεγμένων	μεθόδων	της	έρευνας	 (όπως	η	γνωστική	

συγκρότηση	 του	 δείγματος,	 το	 εκπαιδευτικό	 υλικό,	 οι	 χειρισμοί	 της	 ερευνήτριας	 στην	

υλοποίηση	 της	 συγκεκριμένης	 ακολουθίας,	 η	 γνωστική	 ωρίμανση	 του	 δείγματος	 στο	

χρονικό	 διάστημα	 της	 εφαρμογής)	 έτυχαν	 κατάλληλης	 αντιμετώπισης,	 ώστε	 να	

ελαχιστοποιηθούν	 οι	 επιδράσεις	 τους	 στη	 διαμόρφωση	 των	 διαφορών	 των	 τιμών	 της	

εξαρτημένης	μεταβλητής.		
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Παρακάτω	παρουσιάζονται	 τα	εργαλεία	συλλογής	δεδομένων	και	οι	ερευνητικές	 τεχνικές	

αξιολόγησης,	 καθώς	 και	 τα	 ερευνητικά	 εργαλεία	 οργάνωσης,	 παρουσίασης	 και	

αξιολόγησης	της	εξαρτημένης	μεταβλητής.	

6.5.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ	ΣΥΛΛΟΓΗΣ	ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΚΑΙ	ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ	
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΤΗΣ	ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ	

Τα	 ερευνητικά	 εργαλεία	 συλλογής	 δεδομένων	 για	 τη	 διδακτική	 ακολουθία	 είναι	 το	

ερωτηματολόγιο	 προελέγχου	 και	 μετελέγχου	 (κοινό)	 και	 τα	 φύλλα	 εργασίας	 που	

συμπληρώνονται	στην	τάξη	και	συλλέγονται	μόλις	συμπληρωθούν	όλες	οι	ερωτήσεις.	Όλοι	

οι	 μαθητές	 συμπλήρωσαν	 το	 ερωτηματολόγιο	 προελέγχου,	 το	 οποίο	 δόθηκε	 για	 μία	

διδακτική	ώρα	την	εβδομάδα	πριν	την	έναρξη	της	εφαρμογής	της	ακολουθίας,	καθώς	και	

το	ερωτηματολόγιο	μετελέγχου,	το	οποίο	δόθηκε	μία	εβδομάδα	μετά	την	ολοκλήρωση	της	

ακολουθίας,	 προκειμένου	 να	 περιοριστούν	 οι	 επιδράσεις	 εξωτερικών	 παραγόντων	 πάνω	

στην	 εξαρτημένη	 μεταβλητή	 στο	 μεσοδιάστημα.	 Καθώς	 η	 διδακτική	 ακολουθία	 λάμβανε	

χώρα	 στην	 κανονική	 ροή	 του	 σχολικού	 προγράμματος	 και	 για	 μεγάλη	 χρονική	 διάρκεια,	

υπήρξαν	 ορισμένες	 απουσίες	 μαθητών	με	αποτέλεσμα	 να	μη	 συμπληρωθούν	από	όλους	

όλα	τα	φύλλα	εργασίας	(έως	και	τρεις	απόντες).	Οι	απόντες	είχαν	πρόσβαση	την	ίδια	μέρα	

στο	φύλλο	 εργασίας	 (το	 οποίο	 όμως	 δε	 συλλέγεται	 σε	 επόμενο	 μάθημα)	 και	 στο	φύλλο	

σημειώσεων	για	την	υποενότητα	που	είχε	καλυφθεί	στην	τάξη	μέσω	του	λογαριασμού	τους	

στην	ιστοσελίδα	του	σχολείου.	

 Ερωτηματολόγιο	6.5.1.1

Καθώς	η	μέθοδος	εφαρμογής	 της	διδακτικής	ακολουθίας	που	έχει	 επιλεγεί	 είναι	 το	προ-

πειραματικό	σχέδιο	(βλ.	Παράγραφο	6.3.1)	επιβάλλεται	η	χρήση	μιας	τεχνικής	αξιολόγησης	

των	δεδομένων	τόσο	πριν	όσο	και	μετά	την	εφαρμογή	της	διδακτικής	ακολουθίας.	Με	τον	

τρόπο	 αυτό	 μπορεί	 να	 εκτιμηθεί	 ο	 βαθμός	 επίδρασης	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας	 ως	

ανεξάρτητης	 μεταβλητής	 πάνω	 στις	 νοητικές	 παραστάσεις	 των	 μαθητών,	 δηλαδή	 στην	

εξαρτημένη	μεταβλητή.	Για	το	σκοπό	αυτό	χρησιμοποιείται	ένα	ερωτηματολόγιο,	το	οποίο	

καλούνται	οι	μαθητές	να	συμπληρώσουν	στα	στάδια	προελέγχου	και	μετελέγχου,	δηλαδή	

πριν	 (pre-test)	 και	 μετά	 (post-test)	 από	 την	 εφαρμογή	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας,	 όπως	

καθορίζει	 το	 μεθοδολογικό	 σχήμα	 του	 προ-πειραματικού	 σχεδίου	 με	 μία	 πειραματική	

ομάδα	(Cohen	et	al.,	2007).	
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Ως	 προς	 τις	 νοητικές	 παραστάσεις	 του	 δείγματος,	 η	 όποια	 αλλαγή	 επικεντρώνεται	 στην	

εννοιολογική	 διάσταση	 της	 επιστημονικής	 γνώσης	 με	 πολύ	 μικρές	 αναφορές	 στη	

μεθοδολογική	και	πολιτισμική	της	διάσταση,	που	δρουν	επικουρικά,	καθώς	οι	στόχοι	 της	

διδακτικής	 ακολουθίας	 είναι	 μόνο	 εννοιολογικοί	 (βλ.	 Παράγραφο	 5.1).	 Συνεπώς,	 το	

ερωτηματολόγιο	 έχει	 δομηθεί	 με	 τον	 ίδιο	 προσανατολισμό	 και	 περιλαμβάνει	 μία	

διερευνητική	 ερώτηση	 μεθοδολογικού-πολιτισμικού	 χαρακτήρα	 (Τ1)	 και	 οκτώ	 ερωτήσεις	

εννοιολογικού	 χαρακτήρα	 (Τ2-Τ9),	 οι	 οποίες	 είναι	 και	 το	 αντικείμενο	 μελέτης	 για	 την	

αξιολόγηση	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας.	 Το	 σύνολο	 των	 ερωτήσεων	 Τ2-Τ9	 αφορούν	 τη	

διανομή	και	τη	διατήρηση	της	ενέργειας	σε	θερμοδυναμικά	συστήματα,	είτε	πρόκειται	για	

τη	 μηχανή	 και	 τον	 κινητήρα	Newcomen	 (T2-T3)	 είτε	 για	 αέριο	 σε	 δοχείο	 με	 έμβολο	 που	

υπόκειται	 θερμοδυναμικές	 μεταβολές	 (Τ4-Τ9).	 Το	 ερωτηματολόγιο	 αυτό	 βρίσκεται	 στο	

Παράρτημα	(5).	

Οι	 τρεις	 πρώτες	 ερωτήσεις	 χαρακτηρίζονται	 από	 μια	 ενότητα	 περιεχομένου	 («μηχανή	

Newcomen»)	καθώς	αφορούν	τη	δομή	και	τη	λειτουργία	της	μηχανής	Newcomen	και	του	

κινητήρα	 της.	 Σε	 αυτές	 συμπεριλαμβάνεται	 η	 μοναδική	 ερώτηση	 της	 μεθοδολογικής-

πολιτισμικής	συνιστώσας	(Τ1),	η	οποία	συμβάλλει	στη	γνωριμία	των	μαθητών	με	τη	μηχανή	

και	 στην	 «έμπρακτη»	 αναγνώριση	 της	 δομής	 της.	 Στόχος	 της	 ερώτησης	 αυτής	 είναι	 να	

αποτελέσει	 προπύργιο	 για	 την	 πληρέστερη	 αιτιολόγηση	 των	 απαντήσεων	 στις	 επόμενες	

δύο	ερωτήσεις	για	τη	μηχανή	που	ακολουθούν	και	για	το	λόγο	αυτό	τα	αποτελέσματά	της	

δεν	αξιολογούνται.	Οι	δύο	ερωτήσεις	που	ακολουθούν	είναι	ανοιχτού	τύπου,	στις	οποίες	οι	

μαθητές	 ενθαρρύνονται	 να	 χρησιμοποιήσουν	 ενεργειακούς	 όρους	 και	 σχηματικές	

αναπαραστάσεις	για	να	περιγράψουν	τη	λειτουργία	της	μηχανής	(Τ2)	και	του	κινητήρα	της	

(Τ3).	

Οι	 ερωτήσεις	 της	 επόμενης	 ενότητας	 (Τ4-Τ9)	 εστιάζουν	 στο	φαινομενολογικό	 πεδίο	 ενός	

αερίου	περιορισμένου	σε	κυλινδρικό	δοχείο	με	έμβολο	(«αέριο	σε	δοχείο	με	έμβολο»),	σε	

διάφορες	εκδοχές	(με	εικόνα)	που	εξυπηρετούν	κάθε	φορά	την	αντίστοιχη	μεταβολή.	Όλες	

οι	ερωτήσεις	είναι	κλειστού	τύπου	με	αιτιολόγηση,	όπου	δίνονται	τρεις	επιλογές	(Α),	(Β)	ή	

(Γ)	με	λεκτικές	περιγραφές	για	τη	διανομή	ενέργειας	στο	σύστημα	και	στο	περιβάλλον	του	

και	μία	επιλογή	«Δε	γνωρίζω»	(Δ).	Οι	πιθανές	απαντήσεις	επιλέχθηκαν	να	δίνουν	ποιοτικές	

περιγραφές	έτσι	ώστε,	αφενός	στον	προέλεγχο,	να	είναι	κατανοητές	για	τους	μαθητές	που	

δεν	έχουν	ακόμα	έρθει	σε	επαφή	με	τη	θερμοδυναμική	και,	αφετέρου	στον	μετέλεγχο,	να	

αποφευχθεί	η	«αυτοματοποίηση»	που	μπορεί	να	προκύψει	από	τη	χρήση	ορολογιών	και	



	 161	

μαθηματικών	 εκφράσεων	 των	 θερμοδυναμικών	 μεταβολών.	 Στον	 Πίνακα	 6.3	

παρουσιάζεται	συνοπτικά	η	δομή	του	ερωτηματολογίου.	
Πίνακας	6.3:	Η	δομή	του	ερωτηματολογίου	

(οι	επιστημονικά	αποδεκτές	απαντήσεις	σημειώνονται	με	διαφορετικό	χρώμα)	

ΕΡΩΤΗΣΗ	(Τ)	
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	
ΕΡΩΤΗΣΗΣ	

ΤΥΠΟΣ	
ΕΡΩΤΗΣΗΣ	 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	

Μ
Η
ΧΑ

Ν
Η
	

N
EW

CO
M
EN

	

Τ1	 					ΜΗΧΑΝΗ	NEWCOMEN	

ΑΝΟΙΧΤΗ	 	Τ2	 ΜΗΧΑΝΗ	NEWCOMEN	

Τ3	 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	NEWCOMEN	

ΑΕ
ΡΙ
Ο
	Σ
Ε	
ΔΟ

ΧΕ
ΙΟ
			
			
			
Μ
Ε	

ΕΜ
ΒΟ

ΛΟ
	

Τ4	 ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ	ΣΥΜΠΙΕΣΗ	

ΚΛΕΙΣΤΗ	ΜΕ	
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ	

(Α)/(Β)/(Γ)/(Δ)	

Τ5	 ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ	ΕΚΤΟΝΩΣΗ	 (Α)/(Β)/(Γ)/(Δ)	

Τ6	 ΙΣΟΘΕΡΜΗ	ΕΚΤΟΝΩΣΗ	 (Α)/(Β)/(Γ)/(Δ)	

Τ7	 ΙΣΟΧΩΡΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	 (Α)/(Β)/(Γ)/(Δ)	

Τ8	 ΙΣΟΒΑΡΗΣ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	 (Α)/(Β)/(Γ)/(Δ)	

Τ9	 ΙΣΟΒΑΡΗΣ	ΣΥΜΠΙΕΣΗ	 (Α)/(Β)/(Γ)/(Δ)	

Καθώς	 όλες	 οι	 ερωτήσεις	 απαιτούν	 ανοιχτή	 απάντηση	 ή	 αιτιολόγηση	 που	 αφορά	 στη	

διανομή	και	διατήρηση	της	ενέργειας	στα	θερμοδυναμικά	συστήματα,	διαμορφώνεται	ένα	

ενιαίο	 πρότυπο	 κατηγοριών	 για	 την	 αξιολόγηση	 των	 απαντήσεων	 αυτών.	 Οι	 κατηγορίες	

που	 χρησιμοποιούνται	 είναι	 a	 priori	 επιλεγμένες,	 λαμβάνοντας	 υπόψη	 κυρίως	 από	 τα	

πορίσματα	της	ανάλυσης	των	νοητικών	παραστάσεων	(βλ.	Παράγραφο	3.3),	αλλά	και	της	

επιστημολογικής	 ανάλυσης	 (βλ.	 Παράγραφο	 2.3).	 Επιπρόσθετα,	 το	 γενικό	 σχήμα	 των	

κατηγοριών	 αυτών	 αποδεικνύεται	 επαρκές	 και	 ικανοποιητικό	 σε	 προηγούμενες	 έρευνες	

της	 διδακτικής	 στις	 οποίες	 απαιτούνταν	 η	 ανάλυση	 των	 απαντήσεων	 των	 μαθητών	 (πχ.	

Δελέγκος,	 2012;	 Δόσης,	 2014;	 Σισσαμπέρη,	 2015).	 Σε	 πρώτο	 επίπεδο	 καταγράφεται	 η	

κατηγορία	 της	 νοητικής	 παράστασης	 που	 χρησιμοποιούν	 οι	 μαθητές	 σε	 κάθε	 απάντηση,	

ενώ	 σε	 δεύτερο	 επίπεδο	 οι	 κατηγορίες	 ομαδοποιούνται	 με	 βάση	 την	 επάρκειά	 τους	 ως	

εξηγητικά	πλαίσια	και	καταγράφεται	η	βαθμολόγηση	που	τους	αντιστοιχεί.	Στον	Πίνακα	6.4	

παρουσιάζεται	η	κατηγοριοποίηση	των	αιτιολογήσεων	και	ο	χαρακτηρισμός	της	επάρκειάς	

τους	μαζί	με	το	βαθμό	(score)	που	του	αντιστοιχεί	(σε	παρένθεση).	

Τα	βασικά	κριτήρια	για	την	ένταξη	μιας	απάντησης	σε	κάποια	κατηγορία	αρχικά	είναι	(α)	η	

χρήση	στοιχείων	του	μοντέλου	ενεργειακής	αλυσίδας	 (κατηγορίες	Α1,	Α2	και	Β)	και	 (β)	η	

χρήση	στοιχείων	εκτός	του	μοντέλου	ενεργειακής	αλυσίδας	(κατηγορίες	Π,	Δ	και	Φ).	Στη	
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Πίνακας	6.4:	Κατηγοριοποίηση	των	απαντήσεων	των	μαθητών	και	χαρακτηρισμός	της	επάρκειάς	τους	με	βαθμολόγηση	
για	το	μοντέλο	ενεργειακής	αλυσίδας.	Προσαρμογή	από	Δελέγκο	(2012,	p.	71)	

ΣΥΜΒΟΛΟ	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	
ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	(ΒΑΘΜΟΣ)		

Α1	
Σωστή	και	πλήρης	παρουσίαση	εννοιολογικών	στοιχείων	
του	μοντέλου	ενεργειακής	αλυσίδας	 ΕΠΑΡΚΗΣ	(4)	

Α2	
Σωστή,	αλλά	ελλιπής	παρουσίαση	εννοιολογικών	
στοιχείων	του	μοντέλου	ενεργειακής	αλυσίδας	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	(3)	

Β	 Λανθασμένη	παρουσίαση	εννοιολογικών	στοιχείων	του	
μοντέλου	ενεργειακής	αλυσίδας	

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	(2)	

Π	 Διατύπωση	που	περιλαμβάνει	αποκλειστικά	προ-
ενεργειακά	στοιχεία	

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	(2)	

Δ	 Διατύπωση	που	περιλαμβάνει	μη-ενεργειακά	ή	
μαθηματικοποιημένα	επεξηγηματικά	στοιχεία	

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	(3)	

Φ	 Διατύπωση	που	περιλαμβάνει	φαινομενολογικά	στοιχεία	
του	προβλήματος	ή/και	ταυτολογικές	εξηγήσεις	

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	(2)	

Κ	 Καμία	αιτιολόγηση	ή	δήλωση	άγνοιας	 ΚΑΜΙΑ	(1)	

συνέχεια,	 για	 τις	 κατηγορίες	Α1,	Α2	 και	 Β	αξιολογείται	 η	 ορθότητα	 και	 η	πληρότητα	 των	

στοιχείων	 του	 μοντέλου,	 ενώ	 για	 τις	 κατηγορίες	 Π,	 Δ	 και	 Φ	 αξιολογούνται	 τα	 κύρια	

χαρακτηριστικά	 του	 εναλλακτικού	 επεξηγηματικού	 πλαισίου.	 Τέλος,	 στην	 κατηγορία	 Κ	

εντάσσονται	 οι	 περιπτώσεις	 που	 υπάρχει	 απουσία	 απάντησης	 ή	 δήλωση	 άγνοιας.	

Αναλυτικότερα,	 οι	 κατηγορίες	 του	 Πίνακα	 6.4	 συγκεντρώνουν	 τα	 παρακάτω	

χαρακτηριστικά	(Δελέγκος,	2012;	Δόσης,	2014):	

þ Α1:	 Νοητική	 παράσταση	 που	 είναι	 σύμφωνη	 με	 τα	 εννοιολογικά	 στοιχεία	 του	

προτεινόμενου	μοντέλου	ενεργειακής	αλυσίδας.	Οι	περιγραφές	μπορούν	 να	είναι	 είτε	

λεκτικές	 είτε	 σχηματικές	 και	 να	 συμπληρώνονται	 από	 τις	 κατάλληλες	 μαθηματικές	

εκφράσεις.	Η	κατηγορία	αυτή	θεωρείται	η	μόνη	που	παρουσιάζει	επάρκεια	απάντησης. 

þ Α2:	 Νοητική	 παράσταση	 που	 περιέχει	 σωστά,	 αλλά	 ελλιπή	 εννοιολογικά	 στοιχεία	 του	

προτεινόμενου	μοντέλου	ενεργειακής	αλυσίδας.	Οι	περιγραφές	μπορούν	 να	είναι	 είτε	

λεκτικές	 είτε	 σχηματικές	 και	 να	 συμπληρώνονται	 από	 τις	 κατάλληλες	 μαθηματικές	

εκφράσεις,	 όπως	 και	 στην	 προηγούμενη	 κατηγορία	 (Α1).	 Στην	 κατηγορία	 αυτή	

εντάσσονται	 οι	 αιτιολογήσεις	 που	 παραλείπουν	 ένα	 ή	 περισσότερα	 εννοιολογικά	

στοιχεία	 σε	 μία	 κατά	 τ’	 άλλα	 ορθή	 αναπαράσταση	 του	 μοντέλου	 της	 ενεργειακής	

αλυσίδας	 και	 για	 τους	 λόγους	 αυτούς	 χαρακτηρίζονται	 ως	 αιτιολογήσεις	 ενδιάμεσης	

επάρκειας. 

þ Β:	Νοητική	παράσταση	που	βασίζεται	στο	προτεινόμενο	μοντέλο	ενεργειακής	αλυσίδας,	

αλλά	περιέχει	λανθασμένα	εννοιολογικά	στοιχεία.	Στις	περιπτώσεις	αυτής	διαφαίνεται	
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μια	προσπάθεια	να	εξυπηρετηθούν	τα	εννοιολογικά	χαρακτηριστικά	του	μοντέλου,	αλλά	

η	 λανθασμένη	 χρήση	 τους	 οδηγεί	 συνήθως	 σε	 πλήρη	 αλλοίωση	 της	 ενεργειακής	

αναπαράστασης.	 Για	 το	 λόγο	αυτό	 η	 αιτιολογήσεις	 της	 κατηγορίας	 αυτής	 θεωρούνται	

ανεπαρκείς. 

þ Π:	 Νοητική	 παράσταση	 που	 δε	 βασίζεται	 στο	 προτεινόμενο	 μοντέλο	 ενεργειακής	

αλυσίδας	 και	 παρουσιάζει	 προ-ενεργειακά	 εννοιολογικά	 στοιχεία.	 Οι	 αιτιολογήσεις	

αυτές	 χρησιμοποιούν	 την	 έννοια	 της	 ενέργειας,	 αλλά	 αποδίδουν	 σε	 αυτήν	 τα	

χαρακτηριστικά	 οποιασδήποτε	 «δραστηριότητας»	 (βλ.	 Παράγραφο	 3.2.3).	 Κατά	

συνέπεια,	 συνήθως	 αποτυγχάνουν	 να	 δώσουν	 συνεκτικές	 ή	 πλήρης	 εξηγήσεις	 για	 τα	

φαινόμενα	και	γι’	αυτό	αξιολογούνται	ως	ανεπαρκείς	αναπαραστάσεις. 

þ Δ:	 Νοητική	 παράσταση	 που	 δε	 βασίζεται	 στο	 προτεινόμενο	 μοντέλο	 ενεργειακής	

αλυσίδας	 και	 παρουσιάζει	 μη-ενεργειακά	 εννοιολογικά	 στοιχεία	 ή	 πλήρως	

μαθηματικοποιημένα	εννοιολογικά	στοιχεία.	Όπως	θα	συζητηθεί	και	στην	ενότητα	των	

αποτελεσμάτων	 (βλ.	 Ενότητα	 7.1),	 στην	 κατηγορία	 αυτή	 εμφανίζονται	 ορισμένα	 μη-

ενεργειακά	πλαίσια	(βλ.	Παράγραφο	3.2.4)	στον	προέλεγχο,	αλλά	σχεδόν	εξαλείφονται	

στον	 μετέλεγχο.	 Ταυτόχρονα,	 στον	 μετέλεγχο	 εμφανίζονται	 ορισμένα	 πλήρως	

μαθηματικοποιημένα	 πλαίσια,	 τα	 οποία	 είναι	 ανύπαρκτα	 κατά	 τον	 προέλεγχο.	 Τα	 μη-

ενεργειακά	 πλαίσια	 που	 παρουσιάζονται	 στον	 προέλεγχο	 κρίνονται	 ως	 ενδιάμεσης	

επάρκειας,	καθώς	συνήθως	τα	εννοιολογικά	τους	στοιχεία	δεν	είναι	λανθασμένα,	αλλά	

ταυτόχρονα	 δεν	 παρέχουν	 και	 ολοκληρωμένες	 εξηγήσεις.	 Τα	 μαθηματικοποιημένα	

πλαίσια	 που	 εντάσσονται	 στον	 μετέλεγχο	 συνήθως	 συνάδουν	 με	 τις	 ποσοτικές	

εκφράσεις	 της	 ενεργειακής	 αντίληψης,	 παρόλα	 αυτά,	 όταν	 στέκονται	 αυτόνομα,	 δεν	

εκφράζουν	αναγκαία	την	επαρκή	οικοδόμηση	του	εννοιολογικού	ενεργειακού	μοντέλου	

(βλ.	 Παράγραφο	 4.3.2.1),	 γι’	 αυτό	 και	 αξιολογούνται	 επίσης	 ως	 αναπαραστάσεις	

ενδιάμεσης	επάρκειας. 

þ Φ:	 Νοητική	 παράσταση	 που	 δε	 βασίζεται	 στο	 προτεινόμενο	 μοντέλο	 ενεργειακής	

αλυσίδας	και	παρουσιάζει	φαινομενολογικά	στοιχεία	ή	ταυτολογίες	για	το	υπό	εξέταση	

φαινόμενο.	 Οι	 αιτιολογήσεις	 αυτές	 αρκούνται	 στην	 περιγραφή	 του	 επιπέδου	 των	

αντικειμένων-γεγονότων,	 χωρίς	 να	 προσφέρουν	 άλλες	 εξηγήσεις	 πέρα	 από	 αυτές	 που	

μπορούν	 να	 εξακριβωθούν	 από	 τις	 αισθήσεις	 μας	 (φαινομενολογία)	 (βλ.	 Παράγραφο	

3.2.4.3)	 ή	 περιγράφονται	 ήδη	 κατά	 την	 παρουσίαση	 του	 φαινομένου	 (ταυτολογία).	

Ειδικά	 για	 τον	 μετέλεγχο,	 οι	 ονομαστικές	 περιγραφές	 των	 μεταβολών	 θεωρούνται	
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φαινομενολογικές	αν	δε	συνοδεύονται	από	ενδιάμεσες	ή	επαρκείς	αιτιολογήσεις,	καθώς	

πιθανά	 δείχνουν	 έναν	 «αυτοματισμό»	 από	 τη	 μεριά	 των	 μαθητών.	 Αυτές	 οι	

αιτιολογήσεις	είναι	ανεπαρκείς. 

þ Κ:	 Καμία	 απάντηση	 ή	 δήλωση	 άγνοιας,	 συνεπώς	 σε	 αυτές	 τις	 περιπτώσεις	 δεν	

εκφράζεται	βαθμός	επάρκειας. 

Στους	 παρακάτω	 πίνακες	 δίνονται	 οι	 κατηγορίες	 με	 ενδεικτικούς	 χαρακτηρισμούς	

αιτιολογήσεων	για	δύο	ερωτήσεις:	της	ερώτησης	Τ3	(Πίνακας	6.5)	από	την	πρώτη	ενότητα	

ερωτήσεων	 («μηχανή	 Newcomen»)	 και	 της	 ερώτησης	 Τ4	 (Πίνακας	 6.6)	 από	 τη	 δεύτερη	

ενότητα	 ερωτήσεων	 («αέριο	 σε	 δοχείο	 με	 έμβολο»).	 Για	 τις	 συγκεκριμένες	 ερωτήσεις	

παραθέτονται	 τόσο	 οι	 απαντήσεις	 από	 το	 τεστ	 προελέγχου	 (PR)	 όσο	 και	 από	 το	 τεστ	

μετελέγχου	 (PS).	 Να	 σημειωθεί	 ότι	 οι	 κατηγορίες	 που	 περιλαμβάνουν	 το	 μοντέλο	

ενεργειακής	αλυσίδας	(Α1,	Α2	και	Β)	δεν	εμφανίζονται	στον	προέλεγχο,	καθώς	το	μοντέλο	

είναι	 ακόμα	 άγνωστο	 στους	 μαθητές.	 Ενδεικτικές	 αποδεκτές	 απαντήσεις	 για	 όλες	 τις	

ερωτήσεις	βρίσκονται	στο	απαντητικό	φύλλο	που	παρατίθεται	στο	Παράρτημα	(6).	

	

	

	
Πίνακας	6.5:	Παραδείγματα	των	απαντήσεων	των	μαθητών	για	την	ερώτηση	T3	(κινητήρας	Newcomen)	στον	

προέλεγχο	και	στον	μετέλεγχο.	

ΣΥΜΒΟΛΟ	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΣΤΟΝ	ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ	
ΕΡΩΤΗΣΗ	Τ3	(ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ)	

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΣΤΟ	ΜΕΤΕΛΕΓΧΟ	
ΕΡΩΤΗΣΗ	Τ3	(ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ)	

Α1	 ΔΕΝ	ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ	

Προσφέρεται	 ενέργεια	 σε	 μορφή	
θερμότητας	από	το	B	(δεξαμενή)	στο	αέριο.	
Η	 εσωτερική	 ενέργεια	 του	 αερίου	
αυξάνεται	 και	 προσφέρεται	 ενέργεια	 σε	
μορφή	 έργου	 στο	 έμβολο	 το	 οποίο	
ανεβαίνει	 αλλά	 και	 θερμότητα	 στο	
περιβάλλον.	(PS18_03)	

𝑄!" = 𝛥𝑈 −𝑊 − 𝑄!"#	⟺	𝑄 = 𝛥𝑈 −𝑊	
με	𝑄!" > 𝑄!"#	

	



	 165	

Α2	 ΔΕΝ	ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ	

(To	έμβολο)	δέχεται	W	από	το	αέριο	(C)	και	
κινείται	πάνω,	το	αέριο	χάνεται	και	κινείται	
κάτω.	(PS05_03)	

	

Β	 ΔΕΝ	ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ	

Το	 έμβολο	 ασκεί	 έργο	 στο	 αέριο	 και	 έτσι	
αυξάνεται	ή	μειώνεται	ο	όγκος	του	ανάλογα	
με	 την	 μεταβολή	 που	 υφίστανται.	
Παράλληλα	 δίνει	 και	 θερμότητα	 στην	
αντλία	αλλά	απελευθερώνει	θερμότητα	στο	
περιβάλλον.	(PS10_03)	

Π	

Χωρίς	 αυτή	 τη	 λειτουργία	 δε	 θα	
μπορούσε	να	λειτουργήσει	αφού	είναι	
η	 μόνη	 ενέργεια	 και	 σαν	 «καύσιμο»	
που	βοηθάει	να	κουνηθεί.	(PR13_03)	

Η	 λειτουργία	 του	 εμβόλου	 (C-D)	 είναι	
καθοριστική,	 καθώς	 με	 την	 παραγωγή	
ενέργειας	 «σπρώχνεται»	 ο	 βραχίονας	 από	
την	 αντίθετη	 πλευρά	 με	 αποτέλεσμα	 να	
κατεβαίνει	η	αντλία.	Προσφέρεται	ενέργεια	
και	ο	όγκος	αυξάνεται.	(PS11_03)	

Δ	 (ΔΕΝ	ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ)	

1	à	Ισοβαρής	εκτόνωση/θέρμανση:	
𝛥𝑈!" + 𝑄!" +𝑊!":	𝛥𝑈 > 0,𝑄 > 0,𝑊 < 0	

2	à	Αδιαβατική	ψύξη/εκτόνωση:						
𝛥𝑈!" = 𝑊!":	𝛥𝑈!" < 0,𝑄!" < 0,𝑊!" < 0	

3	à	Ισοβαρής	ψύξη/συμπίεση:														
𝛥𝑈 = 𝑄 +𝑊:	𝛥𝑈 < 0,𝑄 < 0,𝑊 > 0		

4	à	Αδιαβατική	συμπίεση/ψύξη:						
𝛥𝑈 = 𝑊:	𝛥𝑈 > 0,𝑄 > 0,𝑊 > 0			

(PS06_03)					

Φ	

Στο	C	(κυλινδρικό	δοχείο)	θα	πηγαίνει	
ο	ατμός.	Το	D	(έμβολο)	θα	βοηθάει	
στο	να	μην	απελευθερωθεί	ο	ατμός	
από	άλλο	σημείο	εκτός	από	το	σωλήνα	
που	συνδέεται	στο	C.	Ακόμα,	το	
έμβολο	θα	βοηθάει	στο	να	κινείται	η	
ατμομηχανή.	(PR05_03)	

Αρχικά:	 Εισέρχεται	 ο	 θερμός	 αέρας	 και	 το	
έμβολο	 ανεβαίνει:	 ισοβαρής	 εκτόνωση/	
θέρμανση.	 Δεύτερον:	 ο	 αέρας	 ψύχεται	 με	
το	 κρύο	 νερό	αλλά	 το	 έμβολο	συνεχίζει	 να	
ανεβαίνει:	 αδιαβατική	 εκτόνωση/	 ψύξη.	
Τρίτον:	 ο	 αέρας	 ψύχεται	 απότομα	 οπότε	
πλέον	 το	 έμβολο	 κατεβαίνει:	 ισοβαρής	
ψύξη/	 συμπίεση.	 Τέταρτον:	 το	 έμβολο	
κατεβαίνει	απότομα	και	η	θερμοκρασία	του	
εμβόλου	 ανεβαίνει:	 αδιαβατική	 συμπίεση/	
θέρμανση.	(PS14_03)	

Κ	
ΚΑΜΙΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	

(PR02_03,	PR04_03,	PR18_03)	 ΚΑΜΙΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	(PS15_03)	
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Πίνακας	6.6:	Παραδείγματα	των	απαντήσεων	των	μαθητών	για	την	ερώτηση	T4	(αδιαβατική	συμπίεση)	στον	
προέλεγχο	και	στον	μετέλεγχο.	

ΣΥΜΒΟΛΟ	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΣΤΟΝ	ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ	
ΕΡΩΤΗΣΗ	Τ4	(ΑΔΙΑΒ.	ΣΥΜΠΙΕΣΗ)	

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΣΤΟ	ΜΕΤΕΛΕΓΧΟ	
ΕΡΩΤΗΣΗ	Τ4	(ΑΔΙΑΒ.	ΣΥΜΠΙΕΣΗ)	

Α1	 ΔΕΝ	ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ	

Εφόσον	το	δοχείο	είναι	θερμομονωτικό	και	
ασκείται	απότομα	δύναμη	στο	έμβολο,	τότε	
έχουμε	 το	 φαινόμενο	 της	 αδιαβατικής	
συμπίεσης/θέρμανσης	και	ισχύει	ότι:		

	

Άρα	το	έμβολο	προσφέρει	ενέργεια	(W)	στο	
αέριο.	(PS01_04)	

Α2	 ΔΕΝ	ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ	
Εφόσον	ασκούμε	δύναμη	στο	 έμβολο,	 τότε	
το	έμβολο	προσφέρει	έργο	στον	αέρα,	άρα	
το	 έμβολο	 προσφέρει	 ενέργεια	 στο	 αέριο.	
(PS07_04)	

Β	 ΔΕΝ	ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ	

Επειδή	το	έμβολο	λόγω	του	έργου	που	του	
προσφέρεται	 ,	 η	 ενέργεια	μετατρέπεται	 σε	
𝛥𝑈	αέρα	και	θερμότητα.	(PS09_04)	

	

Π	

Το	έμβολο	κινείται	προς	το	αέριο	με	τη	
βοήθεια	 κάποιας	 δύναμης	 που	 το	
κίνησε.	 Έτσι,	 προσφέρει	 κάποια	
ενέργεια	στο	αέριο	αφού	κινείται	προς	
αυτό	συμπιέζοντάς	το.	(PR08_04)	

Προσφέρει,	 διότι	 χρησιμοποιούμε	 την	
πίεση	 που	 αυτό	 προκύπτει	 στο	 έμβολο	 να	
κινηθεί.	(PS16_04)	

Δ	

Αφού	με	τη	δύναμη	που	του	ασκούμε	
ο	 αέρας	 «συμπυκνώνεται»	 με	
αποτέλεσμα	να	έρχονται	τα	μόριά	του	
πιο	 κοντά	 το	 ένα	 στο	 άλλο.	 Έτσι,	 το	
έμβολο	 φαίνεται	 να	 δέχεται	 μια	
δύναμη	 το	 οποίο	 το	 κάνει	 να	
προσφέρει	 ενέργεια	 στο	 έμβολο.	
(PR12_04)	

Έχω	αδιαβατική	μεταβολή.	 𝑄 = 0 .	
Ο	 όγκος	 του	 αερίου	 ελαττώνεται:	 έχω	
αδιαβατική	συμπίεση	 𝑊 > 0 .	
Από	 τον	 1ο	 Θερμοδυναμικό	 νόμο	 ισχύει	
𝛥𝑈 = 𝑄 +𝑊 ⟺ 𝛥𝑈 = 𝑊									

(PS02_04)					

Φ	 Δεν	κινείται,	ώσπου	να	έρθει	το	αέριο	
και	να	το	ωθήσει.	(PR03_04)	

Με	τη	βοήθεια	του	εμβόλου	γίνονται	όλα.	
(PS13_04)						

Κ	 ΚΑΜΙΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	
(PR06_04,	PR18_04)	 ΚΑΜΙΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	(ΔΕΝ	ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ)	
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 Φύλλα	εργασίας	6.5.1.2

Καθώς	 οι	 μαθητές	 καταγράφουν	 συνεχώς	 τις	 ιδέες	 τους	 στα	 φύλλα	 εργασίας,	 αυτά	

μπορούν	 επιπρόσθετα	 να	 λειτουργήσουν	 ως	 ένα	 εργαλείο	 όχι	 μόνο	 για	 την	 εφαρμογή,	

αλλά	και	για	την	αξιολόγηση	της	διδακτικής	ακολουθίας	τόσο	για	το	σύνολο	των	μαθητών	

όσο	 και	 για	 τον	 καθένα	 ξεχωριστά.	 Μέσα	 από	 αυτά	 μπορεί	 να	 φανεί	 η	 εξέλιξη	 των	

νοητικών	παραστάσεων	σε	ορισμένα	ζητούμενα	με	κοινό	παρονομαστή	που	τίθενται	κατά	

τη	 διάρκεια	 όλης	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας.	 Κατά	 συνέπεια	 γίνεται	 επιλογή	 και	

κατηγοριοποίηση	 ορισμένων	 από	 τις	 33	 ερωτήσεις	 που	 συνολικά	 περιλαμβάνονται	 στα	

φύλλα	εργασίας	(βλ.	Παράρτημα	(2)),	ώστε	να	συγκροτηθούν	ομάδες	ερωτήσεων	με	κοινά	

χαρακτηριστικά,	 οι	 απαντήσεις	 στις	 οποίες	 πιθανά	 φανερώνουν	 εξέλιξη	 για	 τις	

συγκεκριμένες	 νοητικές	 παραστάσεις.	 Στο	 πλαίσιο	 αυτό	 ερευνώνται	 επιπλέον	 οι	 πιθανές	

αλλαγές	 στις	 αιτιολογήσεις	 ανά	 μαθητή	 και	 ανά	 ομάδες	 μαθητών,	 όπως	 καθορίζει	 το	

μεθοδολογικό	 σχήμα	 της	 έρευνας	 της	 μεμονωμένης	 περίπτωσης	 (Cohen	 et	 al.,	 2007)	

(Παράγραφος	6.3.2).	

Οι	 δύο	 κύριες	 ομάδες	 ερωτήσεων	 που	 αναδύονται	 αφορούν	 (α)	 στην	 κατασκευή	 της	

ενεργειακής	αλυσίδας	για	τα	εξεταζόμενα	φαινόμενα	και	(β)	στον	επακόλουθο	σχηματισμό	

της	κατάλληλης	μαθηματικής	έκφρασης	του	ΠΘΝ.	Οι	ερωτήσεις	(Ε)	των	φύλλων	εργασίας	

που	 περιλαμβάνονται	 στις	 δύο	 αυτές	 ομάδες	 παρουσιάζονται	 στον	 Πίνακα	 6.7.	 Όλες	 οι	

ερωτήσεις	είναι	ανοιχτού	τύπου.	

Πίνακας	6.7:	Οι	ερωτήσεις	κατασκευής	ενεργειακής	αλυσίδας	και	μαθηματικής	έκφρασης	που	αξιολογούνται	από	τα	
φύλλα	εργασίας	

	 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ	
ΑΛΥΣΙΔΑΣ	

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ	
ΕΚΦΡΑΣΗΣ	

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΕΡΩΤΗΣΗΣ	 ΕΡΩΤΗΣΗ	(Ε)	

ΜΗΧΑΝΗ	NEWCOMEN	 Ε6	 	

ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ	ΣΥΜΠΙΕΣΗ	 Ε9	 	

ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ	ΕΚΤΟΝΩΣΗ	 Ε10	 Ε11	

ΙΣΟΘΕΡΜΗ	ΕΚΤΟΝΩΣΗ	 Ε13	 Ε14	

ΙΣΟΘΕΡΜΗ	ΣΥΜΠΙΕΣΗ	 Ε16	 	

ΙΣΟΒΑΡΗΣ	ΣΥΜΠΙΕΣΗ	 Ε18	 Ε19	

ΙΣΟΒΑΡΗΣ	ΕΚΤΟΝΩΣΗ	 Ε21	 Ε22	
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Στον	Πίνακα	6.8	δίνονται	 ενδεικτικά	οι	παρουσιάσεις	 της	ενεργειακής	αλυσίδας	για	κάθε	

κατηγορία	για	την	ερώτηση	Ε18.	Πρέπει	να	σημειωθεί	ότι	το	παράδειγμα	για	την	κατηγορία	

Δ	 απουσιάζει,	 διότι	 στην	 Ε18	 δεν	 υπήρξαν	 απαντήσεις	 μη-ενεργειακού	 ή	 καθαρά	

μαθηματικού	πλαισίου,	όπως	και	σε	καμία	άλλη	από	τις	ερωτήσεις	για	την	παρουσίαση	του	

μοντέλου	ενεργειακής	αλυσίδας	στα	φύλλα	εργασίας.	

Πίνακας	6.8:	Παραδείγματα	των	απαντήσεων	των	μαθητών	για	το	μοντέλο	ενεργειακής	αλυσίδας	ανά	κατηγορία	για	
την	Ε18.	

ΣΥΜΒΟΛΟ	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	

ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	ΑΛΥΣΙΔΑ	
ΕΡΩΤΗΣΗ	Ε18	(ΙΣΟΒΑΡΗΣ	ΣΥΜΠΙΕΣΗ)	

Α1	

											(Φ08_04_02)	

Α2	

											(Φ08_07_02)	

Β	

											(Φ08_12_02)	

Π	

											(Φ08_10_02)	

Δ	 																																																			(ΔΕΝ	ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ)	

Φ	

												(Φ08_01_02)	

Κ	 ΚΑΜΙΑ	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ																									(ΔΕΝ	ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ)	

Για	την	αξιολόγηση	των	απαντήσεων	στις	ερωτήσεις	κατασκευής	της	ενεργειακής	αλυσίδας	

χρησιμοποιούνται	οι	κατηγοριοποιήσεις	που	αξιοποιήθηκαν	για	τις	αιτιολογήσεις	στα	τεστ	

προελέγχου	 και	 μετελέγχου	 (Πίνακας	 6.4).	 Για	 την	 αξιολόγηση	 των	 απαντήσεων	 στις	

ερωτήσεις	 κατασκευής	 μαθηματικής	 έκφρασης	 για	 τον	 ΠΘΝ	 χρησιμοποιείται	 ένα	

διαφορετικό	 σχήμα,	 κατάλληλο	 για	 το	 χαρακτηρισμό	 του	 επιπέδου	 ορθότητας	 και	
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πληρότητας	 της	 μαθηματικής	 έκφρασης,	 καθώς	 και	 ο	 αντίστοιχος	 βαθμός	 επάρκειας	 της	

απάντησης.		
Πίνακας	6.9:	Κατηγοριοποίηση	των	παρουσίασης	των	μαθητών	και	χαρακτηρισμός	της	επάρκειάς	τους	με	

βαθμολόγηση	για	την	κατασκευή	μαθηματικής	έκφρασης.	

ΣΥΜΒΟΛΟ	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	
ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	(ΒΑΘΜΟΣ)		

Σ	
Σωστή	και	πλήρης	παρουσίαση	της	μαθηματικής	
έκφρασης	του	ΠΘΝ	 ΕΠΑΡΚΗΣ	(4)	

Μ	
Εν	μέρει	σωστή	παρουσίαση	της	μαθηματικής	έκφρασης	
του	ΠΘΝ,	με	λανθασμένη	χρήση	προσήμων	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	(3)	

Λ	
Λανθασμένη	παρουσίαση	της	μαθηματικής	έκφρασης	
του	ΠΘΝ	 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	(2)	

Κ	 Καμία	παρουσίαση	ή	δήλωση	άγνοιας	 ΚΑΜΙΑ	(1)	

Αναλυτικότερα,	 οι	 κατηγορίες	 του	 Πίνακα	 6.9	 συγκεντρώνουν	 τα	 ακόλουθα	

χαρακτηριστικά:	

þ Σ:	Σωστή	και	πλήρης	παρουσίαση	της	μαθηματικής	έκφρασης	του	ΠΘΝ.	Τα	ενεργειακά	

μεγέθη	 που	 συμμετέχουν,	 καθώς	 και	 τα	 πρόσημά	 τους,	 είναι	 ορθά	 επιλεγμένα	 και	

τοποθετημένα	 για	 την	 περιγραφή	 της	 συγκεκριμένης	 θερμοδυναμικής	 μεταβολής.	 Η	

παρουσίαση	αυτή	χαρακτηρίζεται	από	επάρκεια. 

þ Μ: Εν	μέρει	σωστή	παρουσίαση	της	μαθηματικής	έκφρασης	του	ΠΘΝ.	Η	έκφραση	είναι	

καθ’	 όλα	 σωστή	 εκτός	 από	 ένα	 ή	 περισσότερα	 πρόσημα	 στα	 ενεργειακά	 μεγέθη	 που	

συμμετέχουν.	Αυτή	η	κατηγορία	αντικατοπτρίζει	ποιοτική	οικοδόμηση	του	ΠΘΝ	για	την	

αντίστοιχη	 θερμοδυναμική	 μεταβολή,	 η	 οποία	 όμως	 υστερεί	 στην	 ενσωμάτωση	 της	

σύμβασης	των	προσήμων.	Η	επάρκεια	της	παρουσίασης	αυτής	κρίνεται	ως	ενδιάμεση. 

þ Λ: Λανθασμένη	παρουσίαση	της	μαθηματικής	έκφρασης	του	ΠΘΝ	ως	προς	την	επιλογή	

των	 ενεργειακών	 μεγεθών	 που	 συμμετέχουν	 ή	 ως	 προς	 την	 μεταξύ	 τους	 σχέση.	 Η	

παρουσίαση	αυτή	χαρακτηρίζεται	από	ανεπάρκεια. 

þ Κ:	Καμία	παρουσίαση	μαθηματικής	έκφρασης	ή	δήλωση	άγνοιας,	συνεπώς	σε	αυτές	τις	

περιπτώσεις	δεν	εκφράζεται	βαθμός	επάρκειας. 

Στον	 Πίνακα	 6.10	 δίνονται	 οι	 κατηγορίες	 με	 ενδεικτικές	 παρουσιάσεις	 της	 μαθηματικής	

έκφρασης	του	ΠΘΝ	για	τις	ερωτήσεις	Ε19	αντίστοιχα.	
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Πίνακας	6.10:	Παραδείγματα	των	απαντήσεων	των	μαθητών	για	τη	μαθηματική	έκφραση	του	ΠΘΝ	ανά	κατηγορία	για	
την	Ε19.	

ΣΥΜΒΟΛΟ	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	

ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΓΙΑ	ΤΗ	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ	ΕΚΦΡΑΣΗ	
ΕΡΩΤΗΣΗ	Ε19	(ΙΣΟΒΑΡΗΣ	ΣΥΜΠΙΕΣΗ)	

Σ	 𝑊 = 𝛥𝑈 − 𝑄				(Φ08_04_03)	

Μ	 𝛥𝑈 + 𝑄 = 𝑊				(Φ08_07_03)	

Λ	 𝑈! =
!
!
									(Φ08_12_03)	

Κ	 ΚΑΜΙΑ	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ			(ΔΕΝ	ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ)	

6.5.2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ	ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ	ΚΑΙ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΤΗΣ	
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ	

Τα	 δεδομένα	 που	 συλλέχθηκαν	 από	 τα	 ερωτηματολόγια	 προελέγχου-μετελέγχου	

αναλύονται	 σε	 δύο	 διαφορετικές	 διαστάσεις,	 που	 περιλαμβάνει	 τρία	 στάδια	 ελέγχου	

(οριζόντια)	 και	 τρία	 επίπεδα	 ανάλυσης	 (κάθετα).	 Η	 ανάλυση	 αφορά	 τόσο	 τις	 ερωτήσεις	

ανοιχτού	 τύπου	 (Τ2-Τ3)	 όσο	 και	 τις	 ερωτήσεις	 κλειστού	 τύπου	 με	 αιτιολόγηση	 (Τ4-Τ9),	

όπου	 εξετάζονται	 ξεχωριστά	 και	 σε	 συνδυασμό	 οι	 επιλογές.	 Στη	 διατριβή	 αυτή	 θα	

αναφέρονται	ως	«απαντήσεις	κλειστού	τύπου»	οι	απαντήσεις	των	μαθητών	στην	πολλαπλή	

επιλογή	 των	 ερωτήσεων	 κλειστού	 τύπου,	 ενώ	 οι	 αιτιολογήσεις	 σε	 αυτές	 θα	

χαρακτηρίζονται	ως	«απαντήσεις	ανοιχτού	τύπου»,	όπως	και	οι	απαντήσεις	στις	ερωτήσεις	

Τ2-Τ3.	 Η	 σύνοψη	 του	 σχεδίου	 ανάλυσης	 των	 δεδομένων	 του	 ερωτηματολογίου	

παρουσιάζεται	 στον	 Πίνακα	 6.11.	 Η	 μεθοδολογία	 αυτή	 είναι	 συμβατή	 με	 το	 προ-

πειραματικό	σχέδιο	της	έρευνας	(βλ.	Παράγραφο	6.3.1).	

Πίνακας	6.11:	Η	ανάλυση	των	δεδομένων	του	ερωτηματολογίου	ανά	ερώτηση.	Οι	συντεταγμένες	περιγράφουν	τη	
σύμπραξη	ενός	σταδίου	ελέγχου	και	ενός	επιπέδου	ανάλυσης	(στάδιο,	επίπεδο).	

	 	 ΕΠΙΠΕΔΟ	
ΑΝΑΛΥΣΗΣ	1	

ΕΠΙΠΕΔΟ	
ΑΝΑΛΥΣΗΣ	2	

ΕΠΙΠΕΔΟ	
ΑΝΑΛΥΣΗΣ	3	

	 	 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	
ΚΛΕΙΣΤΟΥ	ΤΥΠΟΥ	

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	
ΑΝΟΙΧΤΟΥ	ΤΥΠΟΥ	

ΒΑΘΜΟΣ	
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	

ΣΤΑΔΙΟ	
ΕΛΕΓΧΟΥ	1	 ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ	 (1,1)	 (1,2)	 (1,3)	

ΣΤΑΔΙΟ	
ΕΛΕΓΧΟΥ	2	 ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ	 (2,1)	 (2,2)	 (2,3)	

ΣΤΑΔΙΟ	
ΕΛΕΓΧΟΥ	3	 ΣΥΓΚΡΙΣΗ	 (3,1)	 (3,2)	 (3,3)	
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Θέσεις	Σταδίου	Ελέγχου	1:	Το	Στάδιο	Ελέγχου	1	και	το	Επίπεδο	Ανάλυσης	1	του	παραπάνω	

πίνακα	έχουν	ως	«σημείο	τομής»	τη	θέση	(1,1).	Στη	θέση	αυτή	τοποθετείται	η	ανάλυση	των	

αποτελεσμάτων	που	προκύπτουν	στον	προέλεγχο	για	τις	απαντήσεις	των	μαθητών.	Αυτές	

αφορούν	 τις	 απαντήσεις	 κλειστού	 τύπου	 (Τ4-Τ9).	 Τα	 αποτελέσματα	 των	 σωστών	

απαντήσεων	 συνοψίζονται	 ανά	 θερμοδυναμική	 μεταβολή	 (Τ4-Τ5:	 αδιαβατική,	 Τ6:	

ισόθερμη,	 Τ7:	 ισόχωρη	 και	 Τ8-Τ9:	 ισοβαρής).	 Στις	 περιπτώσεις	 που	 υπάρχουν	 δύο	

ερωτήσεις	για	την	ίδια	μεταβολή	(δηλαδή	στην	αδιαβατική	και	στην	ισοβαρή)	υπολογίζεται	

ο	 μέσος	 όρος	 των	 σωστών	 απαντήσεων.	 Αυτή	 η	 επιλογή	 θεωρείται	 έγκυρη,	 εφόσον	 η	

τυπική	 απόκλιση	 μεταξύ	 των	 τιμών	 είναι	 αρκούντως	 μικρή.	 Η	 θέση	 (1,2)	 του	 παραπάνω	

πίνακα	 αφορά	 την	 ταξινόμηση	 σε	 κατηγορίες	 των	 νοητικών	 παραστάσεων	 που	

εμφανίζονται	 στις	 απαντήσεις	 ανοιχτού	 τύπου	 (Τ2-Τ9).	 Επιπλέον	 γίνεται	 σύνθεση	 των	

αποτελεσμάτων	αυτών	με	τα	δεδομένα	από	τη	θέση	(1,1).	Η	θέση	(1,3)	δίνονται	σχετίζεται	

τους	βαθμούς	επάρκειας	των	απαντήσεων	ανοιχτού	τύπου	που	δόθηκαν	στη	θέση	(1,2),	οι	

οποίοι	 αντιστοιχούν	 σε	 κατηγορίες	 νοητικών	 παραστάσεων	 όπως	 περιγράφονται	 στον	

Πίνακα	 6.4.	 Όπως	 και	 στη	 θέση	 (1,2),	 γίνεται	 επιπλέον	 σύνθεση	 των	 αποτελεσμάτων	 με	

αυτά	από	τη	θέση	(1,1).		

Θέσεις	 Σταδίου	 Ελέγχου	 2:	 Η	 επεξεργασία	 που	 ακολουθείται	 για	 την	 ανάλυση	 των	

δεδομένων	στον	προέλεγχο,	δηλαδή	στις	θέσεις	(1,1),	(1,2)	και	(1,3),	επαναλαμβάνεται	για	

το	 Στάδιο	 Ελέγχου	 2,	 που	 αφορά	 στο	 μετέλεγχο,	 για	 τις	 θέσεις	 (2,1),	 (2,2)	 και	 (2,3)	

αντίστοιχα	του	Πίνακα	6.11.	

Θέσεις	 Σταδίου	 Ελέγχου	 3:	 Στο	 Στάδιο	 Ελέγχου	 3	 παρουσιάζονται	 οι	 μεταβάσεις	 στις	

απαντήσεις	 κλειστού	 τύπου,	 στις	 απαντήσεις	 ανοιχτού	 τύπου	 (κατηγορίες	 νοητικών	

παραστάσεων)	και	στο	βαθμό	επάρκειάς	τους	στις	θέσεις	 (3,1),	 (3,2)	και	 (3,3)	αντίστοιχα,	

με	 χρήση	 «πινάκων	 μετάβασης»	 προκειμένου	 να	 αναλυθούν	 διεξοδικά	 οι	 μεταβολές	

προελέγχου-μετελέγχου.	Ειδικά	για	τη	θέση	(3,2),	παράλληλα	με	τους	ποσοτικούς	πίνακες	

συχνοτήτων	δίνεται	και	ένας	πίνακας	μετάβασης	με	ποιοτικά	δεδομένα	από	τις	απαντήσεις	

ανοιχτού	 τύπου	 των	 μαθητών	 στον	 προέλεγχο	 σε	 σύγκριση	 με	 τις	 αντίστοιχες	 από	 το	

μετέλεγχο.	

Τα	 δεδομένα	 που	 συλλέχθηκαν	 από	 τα	 φύλλα	 εργασίας	 (ερωτήσεις	 για	 ενεργειακές	

αλυσίδες	 και	 μαθηματικές	 εκφράσεις,	 βλ.	 Πίνακα	 6.7)	 αναλύονται	 σε	 δύο	 διαφορετικές	

διαστάσεις,	που	περιλαμβάνει	τρία	στάδια	ελέγχου	(οριζόντια)	και	δύο	επίπεδα	ανάλυσης	

(κάθετα).	 Η	 σύνοψη	 του	 σχεδίου	 ανάλυσης	 των	 δεδομένων	 των	 φύλλων	 εργασίας	
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παρουσιάζεται	στον	Πίνακα	6.12.	Η	μεθοδολογία	αυτή	είναι	συμβατή	με	το	σχέδιο	έρευνας	

μεμονωμένης	περίπτωσης	(Παράγραφος	6.3.2).	
Πίνακας	6.12:	Η	ανάλυση	των	δεδομένων	των	φύλλων	εργασίας	ανά	ερώτηση.	Οι	συντεταγμένες	περιγράφουν	τη	

σύμπραξη	ενός	σταδίου	ελέγχου	και	ενός	επιπέδου	ανάλυσης	(στάδιο,	επίπεδο).	

	 ΕΠΙΠΕΔΟ	
ΑΝΑΛΥΣΗΣ	1	

ΕΠΙΠΕΔΟ	
ΑΝΑΛΥΣΗΣ	2	

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	
ΑΝΟΙΧΤΟΥ	ΤΥΠΟΥ	

ΒΑΘΜΟΣ	
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	

ΣΤΑΔΙΟ	
ΕΛΕΓΧΟΥ	1	

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	
ΑΛΥΣΙΔΑ	 (1,1)	 (1,2)	

ΣΤΑΔΙΟ	
ΕΛΕΓΧΟΥ	2	

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ	
ΕΚΦΡΑΣΗ	 (1,2)	 (2,2)	

ΣΤΑΔΙΟ	
ΕΛΕΓΧΟΥ	3	

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ	 (1,2)	 (2,3)	

Θέσεις	Σταδίου	Ελέγχου	1:	Στη	θέση	(1,1)	και	στη	θέση	(1,2)	εξετάζονται	οι	απαντήσεις	στις	

επιλεγμένες	 ερωτήσεις	 για	 την	 ενεργειακή	 αλυσίδα	 ως	 προς	 (α)	 την	 κατηγορία	 των	

νοητικών	παραστάσεων	και	(β)	το	βαθμό	επάρκειας	αυτών	των	παραστάσεων,	αντίστοιχα.	

Θέσεις	 Σταδίου	 Ελέγχου	 2:	 Η	 επεξεργασία	 που	 ακολουθείται	 για	 την	 ανάλυση	 των	

δεδομένων	 από	 τις	 ερωτήσεις	 ενεργειακής	 αλυσίδας,	 δηλαδή	 στις	 θέσεις	 (1,1)	 και	 (1,2)	

επαναλαμβάνεται	 για	 το	 Στάδιο	 Ελέγχου	 2,	 που	 αφορά	 στην	 κατασκευή	 μαθηματικών	

εκφράσεων,	για	τις	θέσεις	(2,1)	και	(2,2)	αντίστοιχα	του	Πίνακα	6.12.	

Θέσεις	Σταδίου	Ελέγχου	3:	Στο	Στάδιο	Ελέγχου	3	γίνεται	σύνθεση	των	αποτελεσμάτων	από	

τα	 Στάδια	 1	 και	 2,	 προκειμένου	 να	 σχηματιστεί	 μια	 εικόνα	 για	 τη	 συσχέτιση	 μεταξύ	

ενεργειακής	 αλυσίδας	 και	 μαθηματικής	 έκφρασης	 ως	 προς	 τις	 κατηγορίες	 και	 τους	

βαθμούς	επάρκειας	των	νοητικών	παραστάσεων,	στις	θέσεις	(3,1)	και	(3,2)	αντίστοιχα.		

Τέλος,	χρησιμοποιούνται	οι	παραπάνω	αναλύσεις	προκειμένου	να	δοθεί	μια	ενιαία	εικόνα	

μεταξύ	 προελέγχου,	 φύλλων	 εργασίας	 και	 μετελέγχου	 για	 όλο	 το	 δείγμα.	 Κατόπιν,	

συγκροτούνται	 ομάδες	 μαθητών	 με	 κριτήριο	 το	 μέσο	 όρο	 του	 βαθμού	 επάρκειας	 στα	

παραπάνω	στάδια,	από	τις	οποίες	ερευνώνται	μεμονωμένες	περιπτώσεις	μαθητών	για	να	

αναδείξουν	τα	ποιοτικά	και	τα	ποσοτικά	χαρακτηριστικά	της	ομάδας	που	εντάσσονται.	

Προκειμένου	να	γίνει	επεξεργασία	και	παρουσίαση	των	δεδομένων	που	συλλέχθηκαν	για	

την	 εξαρτημένη	 μεταβλητή,	 χρησιμοποιείται	 μια	 μεγάλη	 ποικιλία	 εργαλείων.	 Ο	 αριθμός	

των	 συμμετεχόντων	 στην	 έρευνα	 (𝑛 = 19) 	και	 η	 φύση	 των	 ερωτήσεων	 του	
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ερωτηματολογίου	 και	 των	φύλλων	 εργασίας	 (κυρίως	ανοιχτού	 τύπου)	οδηγούν	καταρχάς	

στην	ποιοτική	ανάλυση	 των	δεδομένων,	 τα	οποία	μπορούν	σε	ορισμένες	περιπτώσεις	 να	

ποσοτικοποιηθούν.	 Προκειμένου	 να	 οργανωθεί	 ο	 σημαντικός	 όγκος	 των	 ποιοτικών	

δεδομένων	χρησιμοποιήθηκε	το	λογισμικό	NVivo	(v.	12),	στο	οποίο	ενσωματώθηκαν	όλα	τα	

έντυπα	που	συλλέχθηκαν.	Το	εργαλείο	αυτό	εξυπηρέτησε	στην	καταγραφή	των	διάφορων	

κατηγοριοποιήσεων	(πχ.	ανά	περίπτωση	μαθητή,	ανά	κατηγορία	νοητικής	παράστασης	για	

την	ενεργειακή	αλυσίδα),	αλλά	και	στην	άμεση	αντιστοίχιση	της	κάθε	απάντησης	από	τα	

έντυπα	με	αυτές.	Επιπλέον	επέτρεψε	την	αλάθητη	καταμέτρηση	των	τιμών	που	προέκυψαν	

σε	 όλες	 τις	 κατηγορίες,	 αλλά	 και	 τη	 δημιουργία	 διασταυρώσεων	 μεταξύ	 των	 διάφορων	

κατηγοριών	 (πχ.	 κωδικός	 μαθητή-αριθμός	 συνολικών	 απαντήσεων	 στην	 κατηγορία	 Α1,	

σωστή	 επιλογή	 στην	 ερώτηση	 κλειστού	 τύπου-κατηγορία	 απάντησης).	 Το	 λογισμικό	

επιτρέπει	την	εξαγωγή	πινάκων	με	τις	πληροφορίες	αυτές.	

Οι	πίνακες	που	προήλθαν	από	τις	αναζητήσεις	καταγραφών	ή	διασταυρώσεων	στο	NVivo	

αξιοποιήθηκαν	μέσα	σε	υπολογιστικά	περιβάλλοντα	επεξεργασίας	ποσοτικών	δεδομένων.	

Τέτοιο	περιβάλλον	πρώτης	γραμμής	που	χρησιμοποιήθηκε	είναι	το	Microsoft	Excel	 (2011)	

και	στη	συνέχεια,	 για	περαιτέρω	αναλύσεις,	 χρησιμοποιήθηκε	 το	στατιστικό	πακέτο	SPSS	

Statistics	 (v.	 25).	 Αμφότερα	 τα	 προγράμματα	 επιστρατεύτηκαν	 για	 την	 περιγραφική	

στατιστική	ανάλυση	και	την	παρουσίαση	των	δεδομένων.	Για	τα	όλα	τα	στάδια	ελέγχου	και	

τα	επίπεδα	ανάλυσης	των	δεδομένων	πλην	αυτού	του	Σταδίου	Ελέγχου	3	του	Πίνακα	6.11,	

τα	τυπικά	εργαλεία	της	περιγραφικής	στατιστικής	θεωρούνται	επαρκή	για	την	αποτύπωση	

των	απαντήσεων	του	δείγματος.	Οι	πίνακες	που	παρουσιάζονται	είναι	πίνακες	συχνοτήτων,	

συσχετίσεων	με	χρήση	𝜒!-test18,	μέσου	όρου	και	τυπικής	απόκλισης,	καθώς	και	στατιστικής	

περίληψης	5	σημείων.	Τα	γραφήματα	που	χρησιμοποιούνται	είναι	ραβδογράμματα	(απλά,	

συγκριτικά	και	αθροιστικά),	θηκογράμματα	και	γραφικές	παραστάσεις.	Ειδικά	για	το	Στάδιο	

Ελέγχου	3	του	Πίνακα	6.11,	τα	δεδομένα	μπορούν	επιπλέον	να	αξιολογηθούν	μέσω	του	μη-

παραμετρικού19	τεστ	Wilcoxon	(με	τη	βοήθεια	του	SPSS),	καθώς	πρόκειται	για	τη	σύγκριση	

μεταξύ	 δύο	 δειγμάτων	 μεταβλητών	 διαστήματος	 (ποσοτικές),	 οι	 οποίες	 θεωρούνται	

συσχετισμένες	(Field,	2009).	Τέλος,	χρησιμοποιείται	το	στατιστικό	τεστ	k-means	clustering	

																																																								
18 	Το	 τεστ	𝜒! 	(chi-squared)	 είναι	 στατιστικό	 εργαλείο	 κατάλληλο	 για	 την	 περιγραφή	 σχέσεων	 μεταξύ	
κατηγορικών	μεταβλητών	(Field,	2009).	
19	Λόγω	 του	 μικρού	 δείγματος,	 η	 κανονική	 κατανομή	 των	 απαντήσεων	 δεν	 μπορεί	 να	 βεβαιωθεί,	 συνεπώς	
είναι	υποχρεωτική	η	χρήση	μη-παραμετρικών	τεστ	στατιστικής	(Field,	2009).	
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για	τη	συγκρότηση	ομάδων	μαθητών	με	κοινά	χαρακτηριστικά	στους	βαθμούς	επάρκειας	

των	απαντήσεών	τους	(Na,	Xumin,	&	Yong,	2010).	
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	7	
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7 Η	ΓΝΩΣΤΙΚΗ	ΠΡΟΟΔΟΣ	ΤΩΝ	ΜΑΘΗΤΩΝ	

Το	κεφάλαιο	αυτή	παρουσιάζει	τα	αποτελέσματα	για	τη	γνωστική	πρόοδο	των	μαθητών	για	

τον	 ΠΘΝ	 (εξαρτημένη	 μεταβλητή)	 μετά	 από	 την	 εφαρμογή	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας	

(ανεξάρτητη	μεταβλητή).	Στις	επόμενες	παραγράφους	παρουσιάζονται	και	αναλύονται	 τα	

αποτελέσματα	 από	 το	 ερωτηματολόγιο	 προελέγχου-μετελέγχου	 (Παράγραφος	 7.1),	 τα	

φύλλα	 εργασίας	 (Παράγραφος	 7.2)	 και	 τη	 σύγκλιση	 ερωτηματολογίου-φύλλων	 εργασίας	

(Παράγραφος	 7.3).	 Τα	 αποτελέσματα	 κάθε	 παραγράφου	 αξιολογούνται	 ξεχωριστά	

(Παράγραφοι	7.1.4,	7.2.4	και	7.3.3	αντίστοιχα).	

7.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΑΠΟ	ΤΟ	ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ	
Για	αξιολόγηση	της	διδακτικής	ακολουθίας,	 εξετάζονται	αναλυτικά	 τα	αποτελέσματα	που	

αναφέρονται	στον	Πίνακα	6.11.	Αφορούν	τις	απαντήσεις	κλειστού	τύπου	των	μαθητών,	τις	

κατηγορίες	 των	 νοητικών	 παραστάσεων	 που	 σχηματίζονται	 από	 τις	 απαντήσεις	 ανοιχτού	

τύπου	 και	 το	 βαθμό	 επάρκειας	 των	 απαντήσεων,	 όπως	 αυτές	 προκύπτουν	 από	 το	 κοινό	

ερωτηματολόγιο	που	συμπληρώθηκε	στον	προέλεγχο	και	στον	μετέλεγχο.	

7.1.1 ΤΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΑΠΟ	ΤΟ	ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ	ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ	
Στις	παραγράφους	που	ακολουθούν	παρουσιάζονται	τα	αποτελέσματα	που	βρίσκονται	στο	

Στάδιο	Ελέγχου	1	του	Πίνακα	6.11.	

 Οι	απαντήσεις	κλειστού	τύπου	στον	προέλεγχο	7.1.1.1

Στην	παράγραφο	αυτή	εξετάζονται	τα	αποτελέσματα	που	βρίσκονται	στο	Στάδιο	Ελέγχου	1	

και	στο	Επίπεδο	Ανάλυσης	1,	δηλαδή	στη	θέση	(1,1),	του	Πίνακα	6.11.	Αυτά	αφορούν	στις	

απαντήσεις	 κλειστού	 (Τ4-Τ9).	 Παρακάτω	 παρουσιάζονται	 τα	 αποτελέσματα	 από	 τις	

απαντήσεις	κλειστού	τύπου	(βλ.	Πίνακα	7.1	με	συχνότητες),	καθώς	μόνο	αυτές	επιτρέπουν	

την	 άμεση	 ποσοτική	 αξιολόγησή	 τους	 ανά	 ερώτηση,	 ενώ	 οι	 απαντήσεις	 ανοιχτού	 τύπου	

μπορούν	 να	 συνοψιστούν	 ποσοτικά	 μόνο	 μετά	 από	 την	 ένταξή	 τους	 σε	 κατηγορίες	

νοητικών	παραστάσεων	(βλ.	Παράγραφο	7.1.1.2).	
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Πίνακας	7.1:	Σωστές	και	λανθασμένες	απαντήσεις	στις	ερωτήσεις	κλειστού	τύπου	(Τ4-Τ9)	του	ερωτηματολογίου	
προελέγχου	(PR)	(πίνακας	συχνοτήτων).	

	 Τ4(PR)	 Τ5(PR)	 Τ6(PR)	 Τ7(PR)	 Τ8(PR)	 Τ9(PR)	

ΣΩΣΤΗ	 7	 7	 4	 3	 7	 8	

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ	 9	 10	 14	 13	 9	 7	

ΑΓΝΟΙΑ/ΚΑΜΙΑ	 3	 2	 1	 3	 3	 4	

ΣΥΝΟΛΟ	 19	 19	 19	 19	 19	 19	

	
Από	τον	παραπάνω	πίνακα	προκύπτει	ότι	σε	κάθε	ερώτηση	περισσότεροι	από	τους	μισούς	

μαθητές	(63,2%-84,2%)	είτε	απαντούν	λανθασμένα	είτε	δηλώνουν	άγνοια	ή	δεν	απαντούν	

καθόλου.	 Η	 κατανομή	 των	 απαντήσεών	 τους	 συνοψίζονται	 στον	 ακόλουθο	 πίνακα	

συχνοτήτων	(Πίνακας	7.2).	

Πίνακας	7.2:	Κατανομή	των	απαντήσεων	από	τις	ερωτήσεις	κλειστού	τύπου	(Τ4-Τ9)	του	ερωτηματολογίου	προελέγχου	
(PR)	(πίνακας	συχνοτήτων).	Η	σωστή	απάντηση	σημειώνεται	με	διαφορετικό	χρώμα.	

	 Τ4(PR)	 Τ5(PR)	 Τ6(PR)	 Τ7(PR)	 Τ8(PR)	 Τ9(PR)	

Α	 7	 5	 4	 9	 9	 8	

Β	 8	 7	 10	 3	 0	 1	

Γ	 1	 5	 4	 4	 7	 6	

Δ	 2	 1	 0	 1	 1	 2	

ΚΑΜΙΑ	 1	 1	 1	 2	 2	 2	

ΣΥΝΟΛΟ	 19	 19	 19	 19	 19	 19	

	

Η	ερώτηση	Τ4	αφορά	την	αδιαβατική	συμπίεση	ενός	αερίου	για	την	οποία	οι	μαθητές	που	

επιλέγουν	 τη	 σωστή	 απάντηση	 (μεταφορά	 ενέργειας	 από	 το	 έμβολο	 στο	 αέριο)	 είναι	

οριακά	 λιγότεροι	 από	 αυτούς	 που	 επιλέγουν	 την	 ακριβώς	 αντίστροφη	 πορεία	 για	 τη	

διανομή	 της	 ενέργειας.	 Για	 το	 ίδιο	 φαινόμενο,	 στην	 ερώτηση	 Τ5	 η	 πλειονότητα	 των	

μαθητών	 (52%)	 θεωρούν	 ότι	 η	 ενέργεια	 του	 αερίου	 είτε	 δε	 μεταβάλλεται	 είτε	 είναι	

μικρότερη	μετά	από	 τη	συμπίεση,	 ενώ	 το	37%	επιλέγει	σωστά	 την	αύξηση	 της	 ενέργειας	

του	αερίου.	

Στην	 περίπτωση	 της	 ισόθερμης	 εκτόνωσης	 της	 ερώτησης	 Τ6	 συγκεντρώθηκαν	 οι	

περισσότερες	λανθασμένες	απαντήσεις	(σε	σχέση	με	όλες	τις	ερωτήσεις	κλειστού	τύπου),	

από	τις	οποίες	οι	περισσότερες	(52%)	αφορούν	στην	επιλογή	της	μεταφοράς	ενέργειας	από	

το	νερό	προς	το	έμβολο,	αλλά	και	προς	το	αέριο.	Για	την	ισόχωρη	θέρμανση	της	ερώτησης	

Τ7,	 περισσότερο	 από	 το	 47%	 απαντά	 πως	 η	 ενέργεια	 από	 τη	 συσκευή	 θέρμανσης	

διανέμεται	αποκλειστικά	προς	το	αέριο.	
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Η	 προηγούμενη	 διάταξη	 διαφοροποιείται	 ελαφρώς	 στην	 ερώτηση	 Τ8,	 καθώς	 το	 έμβολο	

επιτρέπεται	 πλέον	 να	 κινηθεί	 και	 συνεπώς	 πραγματευόμαστε	 ένα	 φαινόμενο	 ισοβαρούς	

εκτόνωσης.	 Και	 στην	 ερώτηση	 αυτή	 οι	 περισσότερες	 απαντήσεις	 (47%)	 συγκεντρώνονται	

στην	 επιλογή	 που	 εξαιρεί	 τον	 ατμοσφαιρικό	 αέρα	 ως	 αποδέκτη	 ενέργειας,	 ταυτόχρονα	

όμως	 ικανοποιητικό	 ποσοστό	 (37%)	 έχει	 σημειώσει	 τη	 σωστή	 απάντηση.	 Τέλος,	 στην	

ερώτηση	Τ9,	που	αφορά	μια	ισοβαρή	συμπίεση	ως	συνέχεια	της	προηγούμενης	ερώτησης,	

οι	μαθητές	συγκεντρώνουν	το	μεγαλύτερο	ποσοστό	επιτυχίας	 (42%)	σε	σχέση	με	όλες	τις	

άλλες	 ερωτήσεις	 πολλαπλής	 επιλογής,	 απαντώντας	 ότι	 η	 ενέργεια	 που	 προσφέρει	 το	

έμβολο	κατά	την	κάθοδό	του	είναι	μικρότερη	από	αυτήν	που	του	προσφέρθηκε	κατά	την	

άνοδό	του.	Το	36%	απαντά	πως	η	ενέργεια	πριν	και	μετά	είναι	ίση,	ενώ	αξιοσημείωτο	είναι	

το	ποσοστό	που	δήλωσε	άγνοια	ή	δε	διάλεξε	καμία	από	τις	τέσσερις	πιθανές	απαντήσεις	

(21%).	

Το	 Γράφημα	 7.1	 παρουσιάζει	 τα	 ποσοστά	 επιτυχούς	 επιλογής	 όπως	 συνοψίζονται	 ανά	

θερμοδυναμική	μεταβολή	 (τυπική	απόκλιση	μεταξύ	 των	αδιαβατικών	μεταβολών	𝑠 = 0%	

και	 μεταξύ	 των	 ισοβαρών	𝑠 = 3,7%).	 Άμεσα	 διαπιστώνεται	 ότι	 τα	 ποσοστά	 είναι	 γενικά	

χαμηλά,	 με	 τις	 περισσότερες	 επιτυχίες	 να	 σημειώνονται	 στην	 ισοβαρή	 μεταβολή	 (40%),	

ενώ	η	ισόχωρη	προβληματίζει	περισσότερο	με	μόλις	το	17%	των	μαθητών	να	δίνουν	σωστή	

απάντηση.	

	
Γράφημα	7.1:	Σύνοψη	ανά	μεταβολή	για	τις	σωστές	απαντήσεις	στις	τις	ερωτήσεις	κλειστού	τύπου	(Τ4-Τ9)	του	

ερωτηματολογίου	προελέγχου	(γράφημα	ποσοστιαίων	συχνοτήτων).	

 Οι	απαντήσεις	ανοιχτού	τύπου	στον	προέλεγχο	7.1.1.2

Στην	 παράγραφο	 αυτή	 εξετάζονται	 τα	 αποτελέσματα	 που	 βρίσκονται	 στη	 θέση	 (1,2)	 του	

Πίνακα	 6.11.	 Αυτά	 αφορούν	 στις	 ερωτήσεις	 ανοιχτού	 τύπου	 (Τ2-Τ9).	 Παρακάτω	
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παρουσιάζονται	τα	αποτελέσματα	από	την	ταξινόμηση	των	απαντήσεων	των	μαθητών	σε	

κατηγορίες	 νοητικών	 παραστάσεων	 (βλ.	 Πίνακα	 7.3	 με	 συχνότητες),	 όπως	 αυτές	

συγκροτήθηκαν	 σύμφωνα	 με	 την	 ανάλυση	 στην	 Παράγραφο	 6.5.1.1.	 Υπενθυμίζεται	 στο	

σημείο	 αυτό	 ότι	 οι	 κατηγορίες	 νοητικών	 παραστάσεων	 που	 αφορούν	 στο	 μοντέλο	 της	

ενεργειακής	αλυσίδας	(Α1,	Α2	και	Β)	δεν	εμφανίζονται	στον	προέλεγχο,	καθώς	οι	μαθητές	

δεν	 έχουν	 συγκροτημένη	 αντίληψη	 για	 το	 μοντέλο	 αυτό	 πριν	 από	 την	 εφαρμογή	 της	

διδακτικής	ακολουθίας	(βλ.	Πίνακα	6.4).	

Πίνακας	7.3:	Κατανομή	των	κατηγοριών	των	νοητικών	παραστάσεων	από	τις	ερωτήσεις	ανοιχτού	τύπου	(Τ2-Τ3)	και	τις	
αιτιολογήσεις	των	ερωτήσεων	κλειστού	τύπου	(Τ4-Τ9)	του	ερωτηματολογίου	προελέγχου	(PR)	(πίνακας	συχνοτήτων).	

	 T2(PR)	 T3(PR)	 T4(PR)	 T5(PR)	 T6(PR)	 T7(PR)	 T8(PR)	 T9(PR)	

Π	 12	 13	 11	 11	 8	 8	 9	 10	

Δ	 1	 0	 1	 1	 3	 0	 1	 1	

Φ	 5	 3	 5	 5	 4	 4	 3	 2	

Κ	 1	 3	 2	 2	 4	 7	 6	 6	

ΣΥΝΟΛΟ	 19	 19	 19	 19	 19	 19	 19	 19	

	
Όπως	 διαπιστώνεται	 από	 τους	 παραπάνω	πίνακες,	 για	 την	 ερμηνεία	 της	 λειτουργίας	 της	

μηχανής	 Newcomen	 και	 του	 κύκλο	 του	 κινητήρα	 της,	 καθώς	 και	 για	 τις	 διάφορες	

θερμοδυναμικές	 μεταβολές,	 η	 κατηγορία	 των	 προ-ενεργειακών	 παραστάσεων	

συγκεντρώνει	 τα	 μεγαλύτερα	 ποσοστά	 (42%-68%)	 μεταξύ	 όλων	 των	 ερωτήσεων.	

Ακολουθούν	οι	φαινομενολογικές	εξηγήσεις	(10%-26%)	και,	τέλος,	οι	λιγότερες	απαντήσεις	

δίνονται	στην	κατηγορία	των	εναλλακτικών	μη-ενεργειακών	πλαισίων	(5%-16%).	Σημαντικά	

είναι	 τα	 ποσοστά	 των	 μαθητών	 που	 δε	 δίνουν	 καμία	 αιτιολόγηση	 (5%-37%).	 Επιπλέον	

μπορεί	 να	 σημειωθεί	 ότι	 εμφανίζεται	 απόλυτη	 ταύτιση	 στα	 ποσοστά	 των	 μαθητών	 ανά	

κατηγορία	 νοητικής	 παράστασης	 για	 τις	 δύο	 ερωτήσεις	 που	 αφορούν	 στην	 αδιαβατική	

μεταβολή	(Τ4-Τ5).	

Στον	 Πίνακα	 7.4	 αξιοποιούνται	 τα	 αποτελέσματα	 από	 την	 ανάλυση	 των	 δεδομένων	 της	

Παραγράφου	7.1.1.1	για	να	γίνει	αντιστοίχιση	ανάμεσα	στις	σωστές/λανθασμένες	επιλογές	

των	 ερωτήσεων	 κλειστού	 τύπου	 (Τ4-Τ9)	 με	 τις	 αντίστοιχες	 απαντήσεις	 ανοιχτού	 τύπου	

ταξινομημένες	στις	κατηγορίες	των	νοητικών	παραστάσεων.	

	

	



	 180	

Πίνακας	7.4:	Συσχέτιση	των	επιλογών	από	τις	ερωτήσεις	κλειστού	τύπου	με	τις	αιτιολογήσεις	τους	(Τ4-Τ9)	για	τις	
κατηγορίες	των	νοητικών	παραστάσεων	από	το	ερωτηματολόγιο	προελέγχου	(PR)	(πίνακας	συχνοτήτων).	

Τ4(PR)	 Π	 Δ	 Φ	 Κ	 ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΩΣΤΗ	 3	 1	 3	 0	 7	

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ	 7	 0	 2	 0	 9	

ΑΓΝΟΙΑ/ΚΑΜΙΑ	 1	 0	 0	 2	 3	

ΣΥΝΟΛΟ	 11	 1	 5	 2	 19	
	

Τ5(PR)	 Π	 Δ	 Φ	 Κ	 ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΩΣΤΗ	 5	 1	 1	 0	 7	

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ	 5	 0	 4	 1	 10	

ΑΓΝΟΙΑ/ΚΑΜΙΑ	 1	 0	 0	 1	 2	

ΣΥΝΟΛΟ	 11	 1	 5	 2	 19	
	

Τ6(PR)	 Π	 Δ	 Φ	 Κ	 ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΩΣΤΗ	 2	 0	 0	 2	 4	

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ	 6	 3	 4	 1	 14	

ΑΓΝΟΙΑ/ΚΑΜΙΑ	 0	 0	 0	 1	 1	

ΣΥΝΟΛΟ	 8	 3	 4	 4	 19	
	

Τ7(PR)	 Π	 Δ	 Φ	 Κ	 ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΩΣΤΗ	 2	 0	 0	 1	 3	

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ	 6	 0	 4	 3	 13	

ΑΓΝΟΙΑ/ΚΑΜΙΑ	 0	 0	 0	 3	 3	

ΣΥΝΟΛΟ	 8	 0	 4	 7	 19	
	

Τ8(PR)	 Π	 Δ	 Φ	 Κ	 ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΩΣΤΗ	 4	 1	 1	 1	 7	

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ	 4	 0	 2	 3	 9	

ΑΓΝΟΙΑ/ΚΑΜΙΑ	 1	 0	 0	 2	 3	

ΣΥΝΟΛΟ	 9	 1	 3	 6	 19	
	

Τ9(PR)	 Π	 Δ	 Φ	 Κ	 ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΩΣΤΗ	 3	 1	 2	 2	 8	

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ	 7	 0	 0	 0	 7	

ΑΓΝΟΙΑ/ΚΑΜΙΑ	 0	 0	 0	 4	 4	

ΣΥΝΟΛΟ	 10	 1	 2	 6	 19	

Για	 όλες	 τις	 ερωτήσεις	 υπάρχει	 ιδιαίτερος	 διασκορπισμός	 στις	 κατηγορίες	 νοητικών	

παραστάσεων	 είτε	 αυτές	 συνδέονται	 με	 σωστή	 είτε	 με	 λανθασμένη	 απάντηση	 στην	

ερώτηση	 κλειστού	 τύπου.	 Διαφαίνεται	 μια	 τάση	 οι	 μαθητές	 που	 έχουν	 κάνει	 σωστή	

επιλογή	 να	 τη	 συνοδεύουν	 κυρίως	 με	 προ-ενεργειακές	 εξηγήσεις	 σε	 ποσοστό	 που	
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κυμαίνεται	 από	 38%	 (Τ9)	 έως	 71%	 (Τ5).	 Από	 την	 άλλη	 μεριά,	 οι	 λανθασμένες	 επιλογές	

συγκεντρώνουν	 επίσης	 στην	 ίδια	 κατηγορία	 τα	 μεγαλύτερα	 ποσοστά	 τους,	 τα	 οποία	

φτάνουν	 μέχρι	 και	 το	 100%	 στην	 ερώτηση	 Τ9	 για	 την	 ενέργεια	 στην	 ισοβαρή	 συμπίεση,	

αλλά	 επιπλέον	 σημαντικά	 ποσοστά	 σημειώνει	 και	 η	 κατηγορία	 των	 φαινομενολογικών	

εξηγήσεων	(43%	στην	ερώτηση	(Τ9).	

 Ο	βαθμός	επάρκειας	των	απαντήσεων	στον	προέλεγχο	7.1.1.3
Στην	παράγραφο	αυτή	 εξετάζονται	 τα	αποτελέσματα	που	βρίσκονται	στη	θέση	 (1,3),	 του	

Πίνακα	 6.11.	 Αυτά	 αφορούν	 στις	 απαντήσεις	 ανοιχτού	 τύπου	 (Τ2-Τ9).	 Παρακάτω	

παρουσιάζονται	τα	αποτελέσματα	(Πίνακας	7.5	με	συχνότητες)	από	την	κατηγοριοποίηση	

των	 απαντήσεων	 των	 μαθητών	 με	 βάση	 την	 επάρκεια	 της	 νοητικής	 παράστασης	 που	

χρησιμοποιούν,	 όπως	 αυτή	 καθορίστηκε	 σύμφωνα	 με	 την	 ανάλυση	 στην	 Παράγραφο	

6.5.1.1.	 Υπενθυμίζεται	 στο	 σημείο	 αυτό	 ότι	 στον	 προέλεγχο	 δεν	 εμφανίζονται	 επαρκείς	

απαντήσεις,	 καθώς	 οι	 μαθητές	 δεν	 έχουν	 συγκροτημένη	 αντίληψη	 για	 το	 μοντέλο	 των	

ενεργειακών	αλυσίδων	πριν	από	την	εφαρμογή	της	διδακτικής	ακολουθίας	(Πίνακας	6.4).	
Πίνακας	7.5:	Κατανομή	των	κατηγοριών	του	βαθμού	επάρκειας	των	απαντήσεων	από	τις	ερωτήσεις	ανοιχτού	τύπου	
(Τ2-Τ3)	και	τις	αιτιολογήσεις	των	ερωτήσεων	κλειστού	τύπου	(Τ4-Τ9)	του	ερωτηματολογίου	προελέγχου	(PR)	(πίνακας	

συχνοτήτων).	

	 T2(PR)	 T3(PR)	 T4(PR)	 T5(PR)	 T6(PR)	 T7(PR)	 T8(PR)	 T9(PR)	

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 1	 0	 1	 1	 3	 0	 1	 1	

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 17	 16	 16	 16	 12	 12	 12	 12	

ΚΑΜΙΑ	 1	 3	 2	 2	 4	 7	 6	 6	

ΣΥΝΟΛΟ	 19	 19	 19	 19	 19	 19	 19	 19	

	
Από	τον	παραπάνω	πίνακα	προκύπτει	πως	για	την	ερμηνεία	της	λειτουργίας	της	μηχανής	

Newcomen	και	του	κύκλου	του	κινητήρα	της,	καθώς	και	για	τις	διάφορες	θερμοδυναμικές	

μεταβολές,	 γενικά	οι	απαντήσεις	 κρίνονται	ανεπαρκείς	ως	προς	 την	αιτιολόγησή	 τους	με	

ποσοστά	 που	 κυμαίνονται	 από	 63%	 έως	 90%.	 Οι	 απαντήσεις	 με	 ενδιάμεσο	 βαθμό	

επάρκειας	 είναι	 ανύπαρκτες	 σε	 δύο	 περιπτώσεις,	 ενώ	 γενικά	 βρίσκονται	 στο	 5%	 με	

εξαίρεση	μια	ερώτηση	(Τ6)	που	φτάνουν	στο	16%.	

Στον	 Πίνακα	 7.6	 αξιοποιούνται	 τα	 αποτελέσματα	 από	 την	 ανάλυση	 των	 δεδομένων	 της	

Παραγράφου	7.1.1.1	για	να	γίνει	αντιστοίχιση	ανάμεσα	στις	σωστές/λανθασμένες	επιλογές	

των	ερωτήσεων	κλειστού	τύπου	(Τ4-Τ9)	με	το	βαθμό	επάρκειας	των	αιτιολογήσεων	τους.		
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Πίνακας	7.6:	Συσχέτιση	των	επιλογών	από	τις	ερωτήσεις	κλειστού	τύπου	με	τις	αιτιολογήσεις	τους	(Τ4-Τ9)	για	το	βαθμό	
επάρκειας	των	απαντήσεων	από	το	ερωτηματολόγιο	προελέγχου	(PR)	(πίνακας	συχνοτήτων).	

Τ4(PR)	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΩΣΤΗ	 1	 6	 0	 7	

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ	 0	 9	 0	 9	

ΑΓΝΟΙΑ/ΚΑΜΙΑ	 0	 1	 2	 3	

ΣΥΝΟΛΟ	 1	 16	 2	 19	
	

Τ5(PR)	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΩΣΤΗ	 1	 6	 0	 7	

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ	 0	 9	 1	 10	

ΑΓΝΟΙΑ/ΚΑΜΙΑ	 0	 1	 1	 2	

ΣΥΝΟΛΟ	 1	 16	 2	 19	
	

Τ6(PR)	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΩΣΤΗ	 0	 2	 2	 4	

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ	 3	 10	 1	 14	

ΑΓΝΟΙΑ/ΚΑΜΙΑ	 0	 0	 1	 1	

ΣΥΝΟΛΟ	 3	 12	 4	 19	
	

Τ7(PR)	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΩΣΤΗ	 0	 2	 1	 3	

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ	 0	 10	 3	 13	

ΑΓΝΟΙΑ/ΚΑΜΙΑ	 0	 0	 3	 3	

ΣΥΝΟΛΟ	 0	 12	 7	 19	
	

Τ8(PR)	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΩΣΤΗ	 1	 5	 1	 7	

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ	 0	 6	 3	 9	

ΑΓΝΟΙΑ/ΚΑΜΙΑ	 0	 1	 2	 3	

ΣΥΝΟΛΟ	 1	 12	 6	 19	
	

Τ9(PR)	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΩΣΤΗ	 1	 5	 2	 8	

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ	 0	 7	 0	 7	

ΑΓΝΟΙΑ/ΚΑΜΙΑ	 0	 0	 4	 4	

ΣΥΝΟΛΟ	 1	 12	 6	 19	

Οι	 απαντήσεις	 που	 συνδέονται	 με	 τη	 σωστή	 επιλογή	 στην	 ερώτηση	 κλειστού	 τύπου	 σε	

πολύ	μικρά	ποσοστά	εμπίπτουν	στην	ενδιάμεση	επάρκεια	(μέγιστο	14%	στις	ερωτήσεις	της	

αδιαβατικής	 μεταβολής	 Τ4-Τ5	 και	 της	 ισοβαρούς	 εκτόνωσης	 Τ8).	 Οι	 αιτιολογήσεις	

χαρακτηρίζονται	στην	πλειονότητά	 τους	από	ανεπαρκή	βαθμό	αιτιολόγησης,	 σε	ποσοστό	
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από	 66%	 (Τ8)	 έως	 και	 100%	 (Τ4	 και	 Τ9).	 Αξιοσημείωτο	 είναι	 το	 γεγονός	 ότι	 υπάρχουν	

περιπτώσεις	(Τ4,	Τ5	και	Τ8)	στις	οποίες	το	5%	των	μαθητών	δηλώνουν	άγνοια	και	παρόλα	

αυτά	 κάνουν	 μια	 απόπειρα	 αιτιολόγησης	 προκειμένου	 να	 εξηγήσουν	 την	 επιλογή	 τους.	

Συνήθως	αναφέρουν	πως	καμία	από	τις	επιλογές	δεν	τους	ικανοποιεί.	

7.1.2 ΤΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΑΠΟ	ΤΟ	ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ	ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΥ	
Στις	παραγράφους	που	ακολουθούν	παρουσιάζονται	τα	αποτελέσματα	που	βρίσκονται	στο	

Στάδιο	Ελέγχου	2	του	Πίνακα	6.11.	

 Οι	απαντήσεις	κλειστού	τύπου	στο	μετέλεγχο	7.1.2.1
Στην	 παράγραφο	 αυτή	 εξετάζονται	 τα	 αποτελέσματα	 που	 βρίσκονται	 στη	 θέση	 (2,1)	 του	

Πίνακα	 6.11.	 Αυτά	 αφορούν	 στις	 απαντήσεις	 κλειστού	 τύπου	 (Τ4-Τ9).	 Όπως	 και	 στην	

αντίστοιχη	 Παράγραφο	 7.1.1.1	 για	 την	 παρουσίαση	 των	 απαντήσεων	 στον	 προέλεγχο,	

παρακάτω	δίνονται	τα	αποτελέσματα	από	τις	απαντήσεις	κλειστού	τύπου	(βλ.	Πίνακα	7.7	

με	συχνότητες),	καθώς	μόνο	αυτές	επιτρέπουν	την	άμεση	ποσοτική	αξιολόγησή	τους	ανά	

ερώτηση,	 ενώ	 οι	 απαντήσεις	 ανοιχτού	 τύπου	 μπορούν	 να	 συνοψιστούν	 ποσοτικά	 μόνο	

μετά	από	την	ένταξή	τους	σε	κατηγορίες	νοητικών	παραστάσεων	(βλ.	Παράγραφο	7.1.2.2).	

Πίνακας	7.7:	Σωστές	και	λανθασμένες	απαντήσεις	στις	ερωτήσεις	κλειστού	τύπου	(Τ4-Τ9)	του	ερωτηματολογίου	
μετελέγχου	(PS)	(πίνακας	συχνοτήτων).	

	 Τ4(PS)	 Τ5(PS)	 Τ6(PS)	 Τ7(PS)	 Τ8(PS)	 Τ9(PS)	

ΣΩΣΤΗ	 18	 17	 12	 10	 13	 12	

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ	 1	 2	 7	 9	 6	 7	

ΑΓΝΟΙΑ/ΚΑΜΙΑ	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

ΣΥΝΟΛΟ	 19	 19	 19	 19	 19	 19	

	
Από	τον	παραπάνω	πίνακα	φαίνεται	πως	σε	κάθε	ερώτηση	περισσότεροι	από	τους	μισούς	

μαθητές	 (52,6%-94,7%)	 είτε	 επιλέγουν	 τη	 σωστή	 απάντηση	 και	 είναι	 αξιοσημείωτο	 ότι	

κανείς	από	τους	συμμετέχοντες	δε	δηλώνει	άγνοια	ή	δεν	απαντά	καθόλου.	Η	κατανομή	των	

απαντήσεών	τους	συνοψίζονται	στον	ακόλουθο	πίνακα	συχνοτήτων	(Πίνακας	7.8).	
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Πίνακας	7.8:	Κατανομή	των	απαντήσεων	από	τις	ερωτήσεις	κλειστού	τύπου	(Τ4-Τ9)	του	ερωτηματολογίου	μετελέγχου	
(PS)	(πίνακας	συχνοτήτων).	Η	σωστή	απάντηση	σημειώνεται	με	διαφορετικό	χρώμα.	

	 Τ4(PS)	 Τ5(PS)	 Τ6(PS)	 Τ7(PS)	 Τ8(PS)	 Τ9(PS)	

Α	 18	 1	 12	 6	 2	 12	

Β	 0	 17	 4	 10	 4	 4	

Γ	 1	 1	 3	 3	 13	 3	

Δ	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

ΚΑΜΙΑ	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

ΣΥΝΟΛΟ	 19	 19	 19	 19	 19	 19	

	

Στην	ερώτηση	Τ4	για	την	αδιαβατική	συμπίεση	ενός	αερίου	οι	μαθητές	σημειώνουν	με	στο	

σύνολό	τους	 (95%)	τη	σωστή	απάντηση	για	τη	διανομή	της	ενέργειας	από	το	έμβολο	στο	

αέριο.	Για	το	ίδιο	φαινόμενο,	στην	ερώτηση	Τ5	η	πλειονότητα	των	μαθητών	(90%)	θεωρούν	

σωστά	ότι	η	ενέργεια	του	αερίου	αυξάνεται	μετά	την	αδιαβατική	συμπίεση.	

Στην	 περίπτωση	 της	 ισόθερμης	 εκτόνωσης	 της	 ερώτησης	 Τ6	 οι	 σωστές	 απαντήσεις	

βρίσκονται	κοντά	στο	63%	και	οι	λανθασμένες	απαντήσεις	σχεδόν	ισομοιράζονται	ανάμεσα	

στη	διανομή	της	ενέργειας	από	το	νερό	προς	το	έμβολο	και	το	αέριο	και	από	το	αέριο	στο	

έμβολο.	Για	την	ισόχωρη	θέρμανση	της	ερώτησης	Τ7	σημειώνονται	οι	λιγότερες	επιτυχείς	

απαντήσεις	 (53%)	σε	σχέση	με	τις	άλλες	ερωτήσεις	κλειστού	τύπου,	ενώ	οι	περισσότερες	

λανθασμένες	 σχετίζονται	 με	 τη	 διανομή	 της	 ενέργειας	 από	 τη	 συσκευή	 θέρμανσης	

αποκλειστικά	στο	αέριο	του	δοχείου,	με	παράβλεψη	του	ατμοσφαιρικού	αέρα.	

Η	 προηγούμενη	 διάταξη	 διαφοροποιείται	 ελαφρώς	 στην	 ερώτηση	 Τ8,	 όπου	 το	 έμβολο	

κινείται	 και	 συνεπώς	 πραγματευόμαστε	 ένα	 φαινόμενο	 ισοβαρούς	 εκτόνωσης.	 Στην	

ερώτηση	 αυτή	 περισσότερο	 από	 το	 68%	 έχει	 σημειώσει	 τη	 σωστή	 απάντηση,	 ενώ	 οι	

περισσότερες	λανθασμένες	επιλογές	(32%)	συγκεντρώνονται	στην	απάντηση	που	εξαιρεί	το	

αέριο	 από	 τη	 διανομή	 της	 ενέργειας.	 Τέλος,	 στην	 ερώτηση	 Τ9,	 που	 αφορά	 μια	 ισοβαρή	

συμπίεση	 ως	 συνέχεια	 της	 προηγούμενης	 ερώτησης,	 οι	 μαθητές	 απαντούν	 σωστά	 σε	

ποσοστό	μεγαλύτερο	από	το	63%	και	οι	λανθασμένες	απαντήσεις	 ισομοιράζονται	μεταξύ	

της	μεγαλύτερης	και	ίσης	προσφοράς	ενέργειας	από	το	έμβολο	στην	ισοβαρή	συμπίεση	σε	

σχέση	με	αυτήν	που	του	είχε	προσφερθεί	στην	ισοβαρή	θέρμανση.	

Το	 Γράφημα	 7.2	 παρουσιάζει	 τα	 ποσοστά	 επιτυχούς	 επιλογής	 στον	 μετέλεγχο	 όπως	

συνοψίζονται	 ανά	 θερμοδυναμική	 μεταβολή	 (τυπική	 απόκλιση	 μεταξύ	 των	 αδιαβατικών	

μεταβολών	και	μεταξύ	των	ισοβαρών	𝑠 = 3,7%).	Όλα	τα	ποσοστά	βρίσκονται	πάνω	από	το	
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50%	του	γραφήματος,	με	την	αδιαβατική	μεταβολή	να	σημειώνει	τις	περισσότερες	σωστές	

απαντήσεις	(92%)	και	την	ισόχωρη	να	ξεπερνάει	οριακά	το	μέσο	με	ποσοστό	52%.	

	
Γράφημα	7.2:	Σύνοψη	ανά	μεταβολή	για	τις	σωστές	απαντήσεις	στις	τις	ερωτήσεις	κλειστού	τύπου	(Τ4-Τ9)	του	

ερωτηματολογίου	μετελέγχου	(γράφημα	ποσοστιαίων	συχνοτήτων).	

 Οι	απαντήσεις	ανοιχτού	τύπου	στο	μετέλεγχο	7.1.2.2

Στην	παράγραφο	αυτή	 εξετάζονται	 τα	αποτελέσματα	που	βρίσκονται	στη	θέση	 (2,2),	 του	

Πίνακα	 6.11.	 Αυτά	 αφορούν	 στις	 απαντήσεις	 ανοιχτού	 τύπου	 (Τ2-Τ9).	 Παρακάτω	

παρουσιάζονται	τα	αποτελέσματα	από	την	ταξινόμηση	των	απαντήσεων	των	μαθητών	σε	

κατηγορίες	νοητικών	παραστάσεων	(βλ.	Πίνακα	7.9),	όπως	αυτές	συγκροτήθηκαν	σύμφωνα	

με	την	ανάλυση	στην	Παράγραφο	6.5.1.1.	

Πίνακας	7.9:	Κατανομή	των	κατηγοριών	των	νοητικών	παραστάσεων	από	τις	ερωτήσεις	ανοιχτού	τύπου	(Τ2-Τ3)	και	τις	
αιτιολογήσεις	των	ερωτήσεων	κλειστού	τύπου	(Τ4-Τ9)	του	ερωτηματολογίου	μετελέγχου	(PS)	(πίνακας	συχνοτήτων).	

	 T2(PS)	 T3(PS)	 T4(PS)	 T5(PS)	 T6(PS)	 T7(PS)	 T8(PS)	 T9(PS)	

A1	 9	 3	 11	 7	 5	 4	 9	 5	

A2	 3	 5	 1	 2	 2	 2	 1	 0	

B	 4	 1	 4	 5	 5	 9	 3	 5	

Π	 0	 2	 1	 1	 0	 1	 0	 0	

Δ	 0	 2	 1	 2	 2	 1	 3	 3	

Φ	 2	 5	 1	 1	 2	 0	 1	 3	

Κ	 1	 1	 0	 1	 3	 2	 2	 3	

ΣΥΝΟΛΟ	 19	 19	 19	 19	 19	 19	 19	 19	

Όπως	προκύπτει	από	τον	παραπάνω	πίνακα,	για	την	ερμηνεία	της	λειτουργίας	της	μηχανής	

Newcomen	και	του	κύκλου	του	κινητήρα	της,	καθώς	και	για	τις	διάφορες	θερμοδυναμικές	

μεταβολές,	 η	 κατηγορία	 Α1	 για	 το	 πλήρες	 σωστό	 μοντέλο	 ενεργειακής	 αλυσίδας	

συγκεντρώνει	ένα	μεγάλο	εύρος	ποσοστών,	από	16%	έως	58%.	Το	ίδιο	συμβαίνει	και	με	την	

0	

20	

40	

60	

80	

100	

ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ	 ΙΣΟΘΕΡΜΗ	 ΙΣΟΧΩΡΗ	 ΙΣΟΒΑΡΗΣ	

ΣΥ
ΧΝ

Ο
ΤΗ

ΤΕ
Σ	

ΕΠ
ΙΤ
ΥΧ

Ο
ΥΣ
	Ε
ΠΙ
ΛΟ

ΓΗ
Σ	
(%

)	

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ	ΚΛΕΙΣΤΟΥ	ΤΥΠΟΥ	(ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ)	



	 186	

κατηγορία	 Β	 της	 λανθασμένης	 ενεργειακής	 αλυσίδας,	 που	 τα	 ποσοστά	 είναι	 μεν	

χαμηλότερα,	 εκτείνονται	 δε	 από	 5%	 έως	 και	 περισσότερο	 από	 47%.	Η	 κατηγορία	 Α2	 της	

ελλιπούς	ενεργειακής	αλυσίδας	έχει	γενικά	χαμηλά	ποσοστά	με	μικρότερο	εύρος	(5%-26%).	

Τα	 προ-ενεργειακά	 (Π)	 και	 τα	 μη-ενεργειακά	 (Δ)	 πλαίσια	 συγκεντρώνουν	 συνολικά	 τιμές	

κάτω	από	20%,	με	εξαίρεση	την	ερώτηση	Τ3	που	ξεπερνούν	το	47%	λόγω	της	μεγάλης	τιμής	

στην	κατηγορία	των	φαινομενολογικών	εξηγήσεων	(Φ),	που	συμμετέχει	με	ποσοστό	πάνω	

από	26%.	

Στον	 Πίνακα	 7.10	 αξιοποιούνται	 τα	 αποτελέσματα	 από	 την	 ανάλυση	 των	 δεδομένων	 της	

Παραγράφου	 7.1.2.1	 για	 να	 γίνει	 αντιστοίχιση	 ανάμεσα	 στις	 σωστές/λανθασμένες	

απαντήσεις	 κλειστού	 τύπου	 (Τ4-Τ9)	 με	 τις	 αντίστοιχες	 αιτιολογήσεις	 τους	 ταξινομημένες	

στις	 κατηγορίες	 των	 νοητικών	 παραστάσεων.	 H	 απάντηση	 της	 δήλωσης	 άγνοιας/καμίας	

απάντησης	παραλείπεται,	καθώς	δεν	εμφανίζεται	στις	απαντήσεις	στο	μετέλεγχο.	

Πίνακας	7.10:	Συσχέτιση	των	επιλογών	από	τις	ερωτήσεις	κλειστού	τύπου	με	τις	αιτιολογήσεις	τους	(Τ4-Τ9)	για	τις	
κατηγορίες	των	νοητικών	παραστάσεων	από	το	ερωτηματολόγιο	μετελέγχου	(PS)	(πίνακας	συχνοτήτων).	

Τ4(PS)	 Α1	 Α2	 Β	 Π	 Δ	 Φ	 Κ	 ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΩΣΤΗ	 11	 1	 4	 0	 1	 1	 0	 18	

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 1	

ΣΥΝΟΛΟ	 11	 1	 4	 0	 1	 1	 0	 19	
	

Τ5(PS)	 Α1	 Α2	 Β	 Π	 Δ	 Φ	 Κ	 ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΩΣΤΗ	 7	 2	 4	 1	 1	 1	 1	 17	

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ	 0	 0	 1	 0	 1	 0	 0	 2	

ΣΥΝΟΛΟ	 7	 2	 5	 2	 2	 1	 1	 19	
	

Τ6PS)	 Α1	 Α2	 Β	 Π	 Δ	 Φ	 Κ	 ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΩΣΤΗ	 3	 2	 3	 0	 1	 1	 2	 12	

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ	 2	 0	 2	 0	 1	 1	 1	 7	

ΣΥΝΟΛΟ	 5	 2	 5	 0	 2	 2	 3	 19	
	

Τ7(PS)	 Α1	 Α2	 Β	 Π	 Δ	 Φ	 Κ	 ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΩΣΤΗ	 4	 0	 3	 0	 0	 0	 2	 9	

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ	 0	 2	 6	 1	 1	 0	 0	 10	

ΣΥΝΟΛΟ	 4	 2	 9	 1	 1	 0	 2	 19	
	

Τ8(PS)	 Α1	 Α2	 Β	 Π	 Δ	 Φ	 Κ	 ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΩΣΤΗ	 8	 1	 1	 0	 0	 1	 2	 13	

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ	 1	 0	 2	 0	 3	 0	 0	 6	

ΣΥΝΟΛΟ	 9	 1	 3	 0	 3	 1	 2	 19	
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Τ9(PS)	 	 	 	 Π	 Δ	 Φ	 Κ	 ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΩΣΤΗ	 5	 0	 1	 1	 1	 2	 2	 12	

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ	 0	 0	 3	 0	 2	 1	 1	 7	

ΣΥΝΟΛΟ	 5	 0	 4	 1	 3	 3	 3	 19	

Σε	ό,τι	αφορά	τη	σωστή	απάντηση	κλειστού	τύπου,	αυτή	αιτιολογείται	σε	κάθε	περίπτωση	

πιο	συχνά	με	αξιοποίηση	της	κατηγορίας	Α1,	με	μεγαλύτερο	ποσοστό	εμφάνισής	της	στην	

ερώτηση	Τ4	για	την	αδιαβατική	συμπίεση	(61%)	και	το	μικρότερο	στην	ερώτηση	Τ6	για	την	

για	 την	 ισόθερμη	 εκτόνωση	 (25%).	 Αξιοσημείωτο	 είναι	 πως	 συνολικά	 οι	 μαθητές	

επιχειρούν	 συστηματικά	 να	 αξιοποιήσουν	 το	 μοντέλο	 ενεργειακής	 αλυσίδας,	 είτε	 αυτό	

συμβαίνει	 με	 επιτυχία,	 όπως	 περιγράφηκε	 παραπάνω	 για	 την	 κατηγορία	 Α1,	 είτε	 με	

απαντήσεις	που	εμπίπτουν	στις	κατηγορίες	Α2	και	Β	(συγκεντρωτικά	με	μέγιστο	το	42%	για	

την	 Τ6),	 με	 εξαίρεση	 την	 ερώτηση	 της	 ισοβαρούς	 συμπίεσης	 (Τ9),	 όπου	 υπάρχει	

διασκορπισμός	 σε	 σχεδόν	 όλες	 τις	 κατηγορίες.	 Για	 τις	 λανθασμένες	 επιλογές,	 από	 τις	

κατηγορίες	 του	 μοντέλου	 ενεργειακής	 αλυσίδας	 εμφανίζεται	 κυρίως	 η	 Β,	 ειδικά	 στην	

ερώτηση	 της	 ισόχωρης	 μεταβολής	 Τ7	 με	 ποσοστό	 60%,	 ενώ	 κατά	 τ’	 άλλα	 εμφανίζονται	

λίγες	 αιτιολογήσεις	 σε	 όλα	 τα	 πλαίσια.	 Ενδιαφέρουσα	 είναι	 η	 περίπτωση	 της	 Τ6,	 στην	

οποία	 ποσοστό	 29%	 χρησιμοποίησε	 την	 κατηγορία	 Α1,	 αλλά	 κατέληξε	 σε	 λανθασμένη	

επιλογή,	όπως	και	το	17%	για	την	Τ8.	

 Ο	βαθμός	επάρκειας	των	απαντήσεων	ανοιχτού	τύπου	στο	μετέλεγχο	7.1.2.3
Στην	παράγραφο	αυτή	 εξετάζονται	 τα	αποτελέσματα	που	βρίσκονται	στη	θέση	 (2,3),	 του	

Πίνακα	 6.11.	 Αυτά	 αφορούν	 στις	 απαντήσεις	 ανοιχτού	 τύπου	 (Τ2-Τ9).	 Παρακάτω	

παρουσιάζονται	τα	αποτελέσματα	(Πίνακας	7.11	με	συχνότητες)	από	την	κατηγοριοποίηση	

των	 απαντήσεων	 των	 μαθητών	 με	 βάση	 την	 επάρκεια	 της	 νοητικής	 παράστασης	 που	

χρησιμοποιούν,	 όπως	 αυτή	 καθορίστηκε	 σύμφωνα	 με	 την	 ανάλυση	 στην	 Παράγραφο	

6.5.1.1.	
Πίνακας	7.11:	Κατανομή	των	κατηγοριών	του	βαθμού	επάρκειας	των	απαντήσεων	από	τις	ερωτήσεις	ανοιχτού	τύπου	
(Τ2-Τ3)	και	τις	αιτιολογήσεις	των	ερωτήσεων	κλειστού	τύπου	(Τ4-Τ9)	του	ερωτηματολογίου	μετελέγχου	(PS)	(πίνακας	

συχνοτήτων).	

	 T2(PS)	 T3(PS)	 T4(PS)	 T5(PS)	 T6(PS)	 T7(PS)	 T8(PS)	 T9(PS)	

ΕΠΑΡΚΗΣ	 9	 3	 11	 7	 5	 4	 9	 5	

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 3	 7	 2	 4	 4	 3	 4	 3	

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 6	 8	 6	 7	 7	 10	 4	 8	

ΚΑΜΙΑ	 1	 1	 0	 1	 3	 2	 2	 3	

ΣΥΝΟΛΟ	 19	 19	 19	 19	 19	 19	 19	 19	
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Όπως	 διαπιστώνεται	 από	 τον	 παραπάνω	 πίνακα,	 για	 την	 ερμηνεία	 της	 λειτουργίας	 της	

μηχανής	 Newcomen	 και	 του	 κύκλου	 του	 κινητήρα	 της,	 καθώς	 και	 για	 τις	 διάφορες	

θερμοδυναμικές	μεταβολές,	οι	απαντήσεις	κινούνται	κυρίως	στους	πόλους	της	επάρκειας	

και	 της	ανεπάρκειας.	Οι	εξηγήσεις	ενδιάμεσης	επάρκειας	έχουν	μικρότερο	ποσοστό	 (από	

10%	έως	λίγο	πάνω	από	21%)	από	την	κάθε	μία	από	τις	δύο	προαναφερθείσες	κατηγορίες	

βαθμού	επάρκειας,	με	εξαίρεση	την	ερώτηση	Τ3,	στην	οποία	έχει	ποσοστό	37%,	το	οποίο	

είναι	 πολύ	 μεγαλύτερο	 από	 την	 κατηγορία	 επαρκούς	 απάντησης	 (κατά	 20%)	 και	 λίγο	

μικρότερη	από	αυτήν	της	ανεπαρκούς	(κατά	5%).	

Στον	 Πίνακα	 7.12	 αξιοποιούνται	 τα	 αποτελέσματα	 από	 την	 ανάλυση	 των	 δεδομένων	 της	

Παραγράφου	 7.1.2.1	 για	 να	 γίνει	 αντιστοίχιση	 ανάμεσα	 στις	 σωστές/λανθασμένες	

απαντήσεις	 κλειστού	 τύπου	 (Τ4-Τ9)	 με	 το	 βαθμό	 επάρκειας	 των	 αιτιολογήσεων	 τους.	 H	

επιλογή	 της	 δήλωσης	 άγνοιας/καμίας	 απάντησης	 παραλείπεται,	 καθώς	 δεν	 εμφανίζεται	

στις	απαντήσεις	του	ερωτηματολογίου	μετελέγχου.	
Πίνακας	7.12:	Συσχέτιση	των	επιλογών	από	τις	ερωτήσεις	κλειστού	τύπου	με	τις	αιτιολογήσεις	τους	(Τ4-Τ9)	για	το	

βαθμό	επάρκειας	των	απαντήσεων	από	το	ερωτηματολόγιο	μετελέγχου	(PS)	(πίνακας	συχνοτήτων).	

Τ4(PS)	 ΕΠΑΡΚΗΣ	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΩΣΤΗ	 11	 2	 5	 0	 18	

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ	 0	 0	 1	 0	 1	

ΣΥΝΟΛΟ	 11	 2	 6	 0	 19	
	

Τ5(PS)	 ΕΠΑΡΚΗΣ	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΩΣΤΗ	 7	 3	 6	 1	 17	

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ	 0	 1	 1	 0	 2	

ΣΥΝΟΛΟ	 7	 4	 7	 1	 19	
	

Τ6(PS)	 ΕΠΑΡΚΗΣ	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΩΣΤΗ	 3	 3	 4	 2	 12	

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ	 2	 1	 3	 1	 7	

ΣΥΝΟΛΟ	 5	 4	 7	 3	 19	
	

Τ7(PS)	 ΕΠΑΡΚΗΣ	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΩΣΤΗ	 4	 0	 3	 2	 9	

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ	 0	 3	 7	 0	 10	

ΣΥΝΟΛΟ	 4	 3	 10	 2	 19	
	

Τ8(PS)	 ΕΠΑΡΚΗΣ	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΩΣΤΗ	 8	 1	 2	 2	 13	

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ	 1	 3	 2	 0	 6	

ΣΥΝΟΛΟ	 9	 4	 4	 2	 19	
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Τ9(PS)	 ΕΠΑΡΚΗΣ	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΩΣΤΗ	 5	 1	 4	 2	 12	

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ	 0	 2	 4	 1	 7	

ΣΥΝΟΛΟ	 5	 3	 8	 3	 19	

Για	 τη	 σωστή	 επιλογή	 στις	 ερωτήσεις	 κλειστού	 τύπου,	 σε	 όλες	 σχεδόν	 τις	 κατηγορίες	 οι	

επαρκείς	απαντήσεις	εμφανίζουν	μεγαλύτερη	συχνότητα	σε	σχέση	με	τις	άλλες	(42%-62%),	

με	εξαίρεση	την	ερώτηση	Τ6	της	ισόθερμης	εκτόνωσης,	στην	οποία	μεγαλύτερη	συχνότητα	

εμφανίζουν	οριακά	οι	ανεπαρκείς	απαντήσεις	(33%	έναντι	25%).	Σε	αρκετές	ερωτήσεις	(Τ6-

Τ9)	 ποσοστά	 από	 15%	 έως	 22%	 έχουν	 κάνει	 σωστή	 επιλογή	 χωρίς	 αιτιολόγηση.	 Στις	

περιπτώσεις	 λανθασμένης	 επιλογής,	 οι	 αιτιολογήσεις	 είναι	 κυρίως	 ανεπαρκείς	 (από	 43%	

για	 την	 Τ6	 έως	 και	 100%	 για	 την	 Τ4),	 με	 μικρότερα	 ποσοστά	 να	 εμφανίζονται	 στην	

κατηγορία	 ενδιάμεσης	 επάρκειας	 (έως	 50%	 στην	 Τ8).	 Επάρκεια	 με	 λανθασμένη	 επιλογή	

εμφανίζονται	μόνο	στην	ισόθερμη	εκτόνωση	της	Τ6	(29%)	και	στην	ισοβαρή	εκτόνωση	της	

Τ8	(17%).	

7.1.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ	ΤΩΝ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΑΠΟ	ΤΑ	ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ	
ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ-ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΥ	

Στις	παραγράφους	που	ακολουθούν	παρουσιάζονται	τα	αποτελέσματα	που	βρίσκονται	στο	

Στάδιο	Ελέγχου	3	του	Πίνακα	6.11.	

 Σύγκριση	προελέγχου-μετελέγχου	των	απαντήσεων	κλειστού	τύπου	7.1.3.1
Στην	παράγραφο	αυτή	παρουσιάζεται	η	σύγκριση	των	αποτελεσμάτων	από	τις	απαντήσεις	

κλειστού	 τύπου	 του	 ερωτηματολογίου	 προελέγχου-μετελέγχου	 (θέση	 (3,1)	 του	 Πίνακα	

6.11).	 Με	 χρήση	 του	 μη-παραμετρικού	 τεστ	 Wilcoxon	 μπορούμε	 να	 διαπιστώσουμε	 ότι	

στατιστικά	 σημαντικές	 διαφορές	 𝑝 < 0,05 	εμφανίζουν	 οι	 απαντήσεις	 προελέγχου	

μετελέγχου	στις	 ερωτήσεις	Τ4,	 Τ5,	 Τ7	 και	οριακά	η	Τ6.	 Συνεπώς	όλες	οι	μεταβολές	 είχαν	

σημαντική	 αλλαγή	 στη	 συχνότητα	 των	 απαντήσεων	 κλειστού	 τύπου,	 εκτός	 από	 την	

ισοβαρή.	

Για	 την	 καλύτερη	 ερμηνεία	 των	 μεταβάσεων	 μεταξύ	 των	 απαντήσεων	 προελέγχου-

μετελέγχου	 που	 σημειώνονται	 ποσοτικά	 στον	 παραπάνω	 πίνακα,	 στο	 συγκεντρωτικό	

πίνακα	που	ακολουθεί	(Πίνακας	7.13)	δίνεται	η	αναλυτική	περιγραφή	της	μετάβασης	από	

τις	επιλογές	που	έγιναν	στον	προέλεγχο	προς	τις	επιλογές	που	έγιναν	στο	μετέλεγχο.	
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Πίνακας	7.13:	Μεταβάσεις	μαθητών	μεταξύ	από	των	επιλογών	των	ερωτήσεων	κλειστού	τύπου	(Τ4-Τ9)	από	το	
ερωτηματολογίου	προελέγχου	στο	μετελέγχου.	Οι	επιθυμητές	μεταβάσεις	σημειώνονται	με	διαφορετικό	χρώμα.	

Τ4	
ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ	

Α	 Β	 Γ	 Δ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	
Π
ΡΟ

ΕΛ
ΕΓ
ΧΟ

Σ	

Α	 7	 0	 0	 0	 0	 7	

Β	 7	 1	 0	 0	 0	 8	

Γ	 1	 0	 0	 0	 0	 1	

Δ	 2	 0	 0	 0	 0	 2	

ΚΑΜΙΑ	 1	 0	 0	 0	 0	 1	

ΣΥΝΟΛΟ	 18	 1	 0	 0	 0	 19	
	

Τ5	
ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ	

Α	 Β	 Γ	 Δ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	

Π
ΡΟ

ΕΛ
ΕΓ
ΧΟ

Σ	

Α	 0	 4	 1	 0	 0	 5	

Β	 1	 6	 0	 0	 0	 7	

Γ	 0	 5	 0	 0	 0	 5	

Δ	 0	 1	 0	 0	 0	 1	

ΚΑΜΙΑ	 0	 1	 0	 0	 0	 1	

ΣΥΝΟΛΟ	 1	 17	 1	 0	 0	 19	
	

Τ6	
ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ	

Α	 Β	 Γ	 Δ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	

Π
ΡΟ

ΕΛ
ΕΓ
ΧΟ

Σ	

Α	 2	 1	 1	 0	 0	 4	

Β	 6	 3	 1	 0	 0	 10	

Γ	 3	 0	 1	 0	 0	 4	

Δ	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

ΚΑΜΙΑ	 1	 0	 0	 0	 0	 1	

ΣΥΝΟΛΟ	 12	 4	 3	 0	 0	 19	
	

Τ7	
ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ	

Α	 Β	 Γ	 Δ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	

Π
ΡΟ

ΕΛ
ΕΓ
ΧΟ

Σ	

Α	 4	 2	 3	 0	 0	 9	

Β	 1	 2	 0	 0	 0	 3	

Γ	 0	 4	 0	 0	 0	 4	

Δ	 1	 0	 0	 0	 0	 1	

ΚΑΜΙΑ	 0	 2	 0	 0	 0	 2	

ΣΥΝΟΛΟ	 6	 10	 3	 0	 0	 19	
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Τ8	
ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ	

Α	 Β	 Γ	 Δ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	

Π
ΡΟ

ΕΛ
ΕΓ
ΧΟ

Σ	
Α	 1	 1	 7	 0	 0	 9	

Β	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Γ	 1	 1	 5	 0	 0	 7	

Δ	 0	 1	 0	 0	 0	 1	

ΚΑΜΙΑ	 0	 1	 1	 0	 0	 2	

ΣΥΝΟΛΟ	 2	 4	 13	 0	 0	 19	
	

Τ9	
ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ	

Α	 Β	 Γ	 Δ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	

Π
ΡΟ

ΕΛ
ΕΓ
ΧΟ

Σ	

Α	 5	 2	 1	 0	 0	 8	

Β	 1	 0	 0	 0	 0	 1	

Γ	 4	 0	 2	 0	 0	 6	

Δ	 0	 2	 0	 0	 0	 2	

ΚΑΜΙΑ	 2	 0	 0	 0	 0	 2	

ΣΥΝΟΛΟ	 12	 4	 3	 0	 0	 19	
	
Στην	ερώτηση	Τ4	για	την	αδιαβατική	συμπίεση	ενός	αερίου	οι	μαθητές	στην	πλειονότητά	

τους	 (52%)	 μετέβησαν	 προς	 τη	 σωστή	 απάντηση	 (Α),	 κυρίως	 προερχόμενοι	 από	 την	

απάντηση	(Β)	για	την	προσφορά	ενέργειας	από	το	αέριο	στο	έμβολο	σε	ποσοστό	39%.	Για	

το	 ίδιο	φαινόμενο,	στην	ερώτηση	Τ5	υπάρχει	σημαντική	μετάβαση	 (58%)	προς	 τη	σωστή	

επιλογή	 (Β)	 εγκαταλείποντας	 τόσο	 το	 ενδεχόμενο	 (Α)	 σε	 ποσοστό	 24%	 η	 ενέργεια	 του	

αερίου	 να	μη	μεταβάλλεται	όσο	 και	 το	 (Γ)	 σε	ποσοστό	29%	να	 είναι	μικρότερη	μετά	 την	

κίνηση	του	εμβόλου.	

Στην	περίπτωση	της	ισόθερμης	εκτόνωσης	της	ερώτησης	Τ6	συνολικά	το	53%	μετακινήθηκε	

προς	 τη	 σωστή	 (Α).	 Ταυτόχρονα	 το	 11%	 μετακινήθηκε	 από	 την	 αρχική	 σωστή	 απάντηση	

προς	λανθασμένες	τις	(Β)	και	(Γ),	δηλαδή	στη	διανομή	της	ενέργειας	από	το	νερό	προς	το	

έμβολο	 και	 το	 αέριο	 και	 από	 το	 αέριο	 στο	 έμβολο.	 Στη	 αρχική	 του	 λανθασμένη	 επιλογή	

επέμεινε	το	16%,	ενώ	το	5%	έκανε	μετάβαση	μεταξύ	των	λανθασμένων	 (από	Β	σε	Γ).	 Για	

την	 ισόχωρη	 θέρμανση	 της	 ερώτησης	 Τ7	 σημειώνονται	 μετακινήσεις	 προς	 τη	 σωστή	

επιλογή	 (Β)	 για	 ποσοστό	 37%,	 ενώ	 το	 5%	 άλλαξε	 την	 αρχική	 του	 απάντηση	 προς	 τη	

λανθασμένη	 (Α),	 δηλαδή	 δε	 συμπεριέλαβε	 την	 προσφορά	 ενέργειας	 από	 τη	 συσκευή	

θέρμανσης	προς	τον	ατμοσφαιρικό	αέρα,	παρά	μόνο	προς	το	αέριο	του	δοχείου.	Από	τους	

μαθητές	που	αρχικά	είχαν	επιλέξει	 την	 (Α),	 το	30%	μετακινήθηκε	προς	τη	 (Γ),	θεωρώντας	
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ότι	 η	 ενέργεια	 προσφέρεται	 τόσο	 στον	 ατμοσφαιρικό	 αέρα	 όσο	 και	 προς	 το	 ακίνητο	

έμβολο,	επιπλέον	του	αερίου	του	δοχείου.	

Η	 προηγούμενη	 διάταξη	 διαφοροποιείται	 λίγο	 στην	 ερώτηση	 Τ8,	 καθώς	 το	 έμβολο	

επιτρέπεται	 πλέον	 να	 κινηθεί	 και	 συνεπώς	 πραγματευόμαστε	 ένα	 φαινόμενο	 ισοβαρούς	

εκτόνωσης.	 Στην	 ερώτηση	 αυτή	 το	 78%	 από	 τους	 μαθητές	 που	 αρχικά	 είχαν	 επιλέξει	 τη	

λανθασμένη	 (Α)	 πραγματοποιεί	 μετακίνηση	προς	 τη	 σωστή	 επιλογή	 (Γ),	 δηλαδή	αυτοί	 οι	

μαθητές	 συμπεριέλαβαν	 πλέον	 και	 τον	 ατμοσφαιρικό	 αέρα	 ως	 αποδέκτη	 ενέργειας,	

επιπρόσθετα	 του	 εμβόλου	 και	 του	 αερίου	 του	 δοχείου.	 Οι	 υπόλοιποι	 μαθητές	 έκαναν	

διάφορους	 συνδυασμούς	 μεταβάσεων	 μεταξύ	 των	 λανθασμένων	 επιλογών	 και	 κυρίως	

προς	 τη	 (Β)	 σε	 ποσοστό	 21%,	 θεωρώντας	 ότι	 η	 συσκευή	 θέρμανσης	 δεν	 προσφέρει	

ενέργεια	 στο	 αέριο	 του	 δοχείου.	 Τέλος,	 στην	 ερώτηση	 Τ9,	 που	 αφορά	 μια	 ισοβαρή	

συμπίεση	ως	 συνέχεια	 της	 προηγούμενης	 ερώτησης,	 το	 37%	 κάνει	 μετάβαση	 στη	 σωστή	

επιλογή	 (Α).	 Από	 τους	 μαθητές	 που	 αρχικά	 είχαν	 επιλέξει	 την	 (Α),	 το	 38%	 μετακινήθηκε	

προς	τις	απαντήσεις	(Β)	και	(Γ),	που	περιγράφουν	ότι	το	έμβολο	στην	ισοβαρή	συμπίεση	θα	

προσφέρει	ενέργεια	μεγαλύτερη	ή	ίση	σε	σχέση	με	αυτήν	που	του	είχε	προσφερθεί	κατά	

την	ισοβαρή	θέρμανση,	σε	ποσοστά	25%	και	13%	αντίστοιχα.	

Το	Γράφημα	7.3	παρουσιάζει	τα	ποσοστά	επιτυχούς	επιλογής	στον	μετέλεγχο	σε	σύγκριση	

με	τον	προέλεγχο,	όπως	συνοψίζονται	ανά	θερμοδυναμική	μεταβολή.		

	
Γράφημα	7.3:	Σύγκριση	ανά	μεταβολή	για	τις	σωστές	απαντήσεις	στις	τις	ερωτήσεις	κλειστού	τύπου	(Τ4-Τ9)	του	

ερωτηματολογίου	προελέγχου-μετελέγχου	(γράφημα	σχετικών	ποσοστιαίων	συχνοτήτων).	

Είναι	 ευδιάκριτο	πως	 για	 κάθε	θερμοδυναμική	μεταβολή	 τα	ποσοστά	από	 τον	μετέλεγχο	

είναι	αυξημένα	σε	σχέση	με	τον	προέλεγχο.	Η	μεγαλύτερη	διαφοροποίηση	φαίνεται	στην	
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αδιαβατική	 μεταβολή,	 για	 την	 οποία	 το	 ποσοστό	 σωστής	 απάντησης	 μεταβλήθηκε	 κατά	

55%,	και	η	μικρότερη	διαφοροποίηση	συναντάται	στην	 ισοβαρή	μεταβολή,	για	την	οποία	

το	ποσοστό	αυξήθηκε	κατά	26%.	

 Σύγκριση	προελέγχου-μετελέγχου	των	απαντήσεων	ανοιχτού	τύπου	7.1.3.2
Στην	παράγραφο	αυτή	παρουσιάζεται	η	σύγκριση	των	αποτελεσμάτων	από	τις	κατηγορίες	

νοητικών	 παραστάσεων	 που	 παρουσιάστηκαν	 από	 τους	 μαθητές	 στο	 ερωτηματολογίου	

προελέγχου-μετελέγχου	 και	 αφορά	 στη	 θέση	 (3,2)	 του	 Πίνακα	 6.11.	 Με	 χρήση	 του	 μη-

παραμετρικού	 τεστ	 Wilcoxon	 μπορούμε	 να	 διαπιστώσουμε	 ότι	 όλες	 οι	 ερωτήσεις	

εμφανίζουν	 στατιστικά	 σημαντικές	 διαφορές	 𝑝 < 0,05 	στις	 κατηγορίες	 των	 νοητικών	

παραστάσεων	 που	 παρουσίασαν	 οι	 μαθητές	 κατά	 τον	 προελέγχο	 και	 το	 μετελέγχο.	 Στο	

συγκεντρωτικό	 Πίνακα	 7.14	 που	 ακολουθεί	 αντλούνται	 αποτελέσματα	 από	 τους	 Πίνακες	

7.3	 (προέλεγχος)	 και	 7.9	 (μετέλεγχος)	 για	 να	 απεικονιστούν	 οι	 μεταβάσεις	 των	 μαθητών	

μεταξύ	των	κατηγοριών.	

Πίνακας	7.14:	Μεταβάσεις	μαθητών	μεταξύ	από	των	επιλογών	των	ερωτήσεων	κλειστού	τύπου	(Τ4-Τ9)	από	το	
ερωτηματολογίου	προελέγχου	στο	μετελέγχου.	

Τ2	
ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ	

Α1	 Α2	 Β	 Π	 Δ	 Φ	 Κ	 ΣΥΝΟΛΟ	

Π
ΡΟ

ΕΛ
ΕΓ
ΧΟ

Σ	

Π	 6	 2	 2	 0	 0	 1	 1	 12	

Δ	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 1	

Φ	 2	 1	 1	 0	 0	 0	 1	 5	

Κ	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	

ΣΥΝΟΛΟ	 9	 3	 4	 0	 0	 1	 2	 19	
	

Τ3	
ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ	

Α1	 Α2	 Β	 Π	 Δ	 Φ	 Κ	 ΣΥΝΟΛΟ	

Π
ΡΟ

ΕΛ
ΕΓ
ΧΟ

Σ	

Π	 1	 3	 1	 2	 2	 3	 1	 13	

Δ	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Φ	 1	 1	 0	 0	 0	 1	 0	 3	

Κ	 1	 1	 0	 0	 0	 1	 0	 3	

ΣΥΝΟΛΟ	 3	 5	 1	 2	 2	 5	 1	 19	
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Τ4	
ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ	

Α1	 Α2	 Β	 Π	 Δ	 Φ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	
Π
ΡΟ

ΕΛ
ΕΓ
ΧΟ

Σ	

Π	 6	 0	 2	 1	 1	 1	 0	 11	

Δ	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	

Φ	 2	 1	 2	 0	 0	 0	 0	 5	

ΚΑΜΙΑ	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	

ΣΥΝΟΛΟ	 11	 1	 4	 1	 1	 1	 0	 19	
	

Τ5	
ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ	

Α1	 Α2	 Β	 Π	 Δ	 Φ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	

Π
ΡΟ

ΕΛ
ΕΓ
ΧΟ

Σ	

Π	 4	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 11	

Δ	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	

Φ	 1	 1	 2	 0	 1	 0	 0	 5	

ΚΑΜΙΑ	 1	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 2	

ΣΥΝΟΛΟ	 7	 2	 5	 1	 2	 1	 1	 19	
	

Τ6	
ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ	

Α1	 Α2	 Β	 Π	 Δ	 Φ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	

Π
ΡΟ

ΕΛ
ΕΓ
ΧΟ

Σ	

Π	 2	 1	 2	 0	 1	 1	 1	 8	

Δ	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 1	 3	

Φ	 0	 0	 2	 0	 1	 1	 0	 4	

ΚΑΜΙΑ	 2	 0	 1	 0	 0	 0	 1	 4	

ΣΥΝΟΛΟ	 5	 2	 5	 0	 2	 2	 3	 19	
	

Τ7	
ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ	

Α1	 Α2	 Β	 Π	 Δ	 Φ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	

Π
ΡΟ

ΕΛ
ΕΓ
ΧΟ

Σ	

Π	 3	 1	 3	 0	 1	 0	 0	 8	

Δ	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Φ	 0	 0	 3	 0	 0	 0	 1	 4	

ΚΑΜΙΑ	 1	 1	 3	 1	 0	 0	 1	 7	

ΣΥΝΟΛΟ	 4	 2	 9	 1	 1	 0	 2	 19	
	

Τ8	
ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ	

Α1	 Α2	 Β	 Π	 Δ	 Φ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	

Π
ΡΟ

ΕΛ
ΕΓ
ΧΟ

Σ	

Π	 6	 1	 1	 0	 1	 0	 0	 9	

Δ	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	

Φ	 1	 0	 1	 0	 0	 1	 0	 3	

ΚΑΜΙΑ	 1	 0	 1	 0	 2	 0	 2	 6	

ΣΥΝΟΛΟ	 9	 1	 3	 0	 3	 1	 2	 19	
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Τ9	
ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ	

Α1	 Α2	 Β	 Π	 Δ	 Φ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	
Π
ΡΟ

ΕΛ
ΕΓ
ΧΟ

Σ	

Π	 4	 0	 4	 0	 1	 1	 0	 10	

Δ	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 1	

Φ	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	 2	

ΚΑΜΙΑ	 1	 0	 0	 0	 1	 2	 2	 6	

ΣΥΝΟΛΟ	 5	 0	 5	 0	 3	 3	 3	 19	

Στην	 ερώτηση	Τ2,	η	οποία	αφορά	 τη	διανομή	ενέργειας	 κατά	 τη	 λειτουργία	 της	μηχανής	

Newcomen	συνολικά	παρατηρείται	μια	σημαντική	μετακίνηση	 (84%)	προς	 τις	 κατηγορίες	

Α1,	Α2	και	Β	που	σχετίζονται	με	το	μοντέλο	της	ενεργειακής	αλυσίδας.	Από	τους	μαθητές	

που	 μετακινούνται	 προς	 τις	 κατηγορίες	 αυτές,	 το	 56%	 δίνει	 σωστή	 και	 πλήρη	

αναπαράσταση	 (Α1),	 το	 19%	 σωστή	 αλλά	 ελλιπή	 αναπαράσταση	 (Α2)	 και	 το	 25%	

εννοιολογικά	λανθασμένη	αναπαράσταση	(Β).	Η	ερώτηση	Τ3	αποσκοπεί	στην	ανάδυση	των	

νοητικών	 παραστάσεων	 για	 την	 ενεργειακή	 λειτουργία	 του	 κινητήρα	 της	 μηχανής	

Newcomen.	 Η	 απόπειρα	 χρήσης	 του	 μοντέλου	 ενεργειακής	 αλυσίδας	 είναι	 σαφώς	

μειωμένη	 σε	 σχέση	 με	 την	 Τ2,	 καθώς	 το	 47%	 μετακινείται	 από	 όλες	 τις	 κατηγορίες	 που	

εμφανίζονταν	 στον	 προέλεγχο	 προς	 τις	 κατηγορίες	 Α1,	 Α2	 και	 Β,	 με	 το	 56%	 αυτών	 να	

εντάσσεται	 στην	 Α2.	 Επιπλέον	 όμως,	 από	 τους	 μαθητές	 που	 αρχικά	 απαντούσαν	 στην	

κατηγορία	των	προ-ενεργειακών	νοητικών	παραστάσεων,	στο	μετέλεγχο	το	15%	και	το	23%	

μετακινήθηκαν	 προς	 τα	 μη-ενεργειακά	 πλαίσια	 και	 στις	 φαινομενολογικές	 εξηγήσεις	

αντίστοιχα.	

Στην	 ερώτηση	 Τ4	 της	 αδιαβατικής	 συμπίεσης	 το	 58%	 των	 μαθητών	 μεταβαίνει	 στην	

κατηγορία	Α1	προερχόμενο	από	όλες	τις	κατηγορίες	του	προελέγχου,	ενώ	αρκετές	είναι	και	

οι	μετακινήσεις	προς	την	Β	(21%).	Παρόμοια	κατανομή	εμφανίζεται	στις	αιτιολογήσεις	της	

ερώτησης	 Τ5	 για	 την	 αδιαβατική	 εκτόνωση,	 με	 το	 73%	 να	 επιχειρεί	 απάντηση	 με	

αξιοποίηση	της	ενεργειακής	αλυσίδας	(Α1:50%,	Α2:14%	και	Β:36%).	Και	στις	δύο	ερωτήσεις	

της	 αδιαβατικής	 μεταβολής	 οι	 υπόλοιποι	 μαθητές	 διαμοιράζονται	 σχεδόν	 εξίσου	 στις	

υπόλοιπες	κατηγορίες	(από	5%).	

Για	 την	 ερώτηση	 Τ6	 της	 ισόθερμης	 εκτόνωσης	 οι	 μαθητές	 μεταβαίνουν	 εξίσου	 προς	 τις	

κατηγορίες	Α1	και	Β	με	ποσοστό	26%	για	την	κάθε	μία,	προερχόμενοι	κυρίως	είτε	από	προ-

ενεργειακές	νοητικές	παραστάσεις	είτε	από	καμία	απάντηση	στον	προέλεγχο.	Ενδιαφέρον	

έχει	το	γεγονός	ότι	στην	ερώτηση	αυτή	δεν	υπάρχει	καμία	παραμονή	ή	μετακίνηση	προς	τις	
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προ-ενεργειακές	 παραστάσεις	 και	 παράλληλα	 το	 16%	 δεν	 επιχειρεί	 καμία	 αιτιολόγηση.	

Στην	 περίπτωση	 της	 ισόχωρης	 θέρμανσης	 (Τ7)	 η	 μεγαλύτερη	 συχνότητα	 εμφανίζεται	 στη	

μετακίνηση	προς	την	κατηγορία	Β	(47%)	εξίσου	από	όλες	τις	κατηγορίες	που	εμφανίζονται	

στον	προέλεγχο.	Το	21%	απαντάει	στην	κατηγορία	Α1,	με	το	75%	των	μαθητών	αυτών	να	

προέρχεται	από	τις	προ-ενεργειακές	παραστάσεις.	

Η	ερώτηση	Τ8	της	ισοβαρούς	εκτόνωσης	συγκεντρώνει	υψηλά	ποσοστά	στην	κατηγορία	Α1	

(47%)	και	το	21%	επιχειρεί	να	αξιοποιήσει	το	μοντέλο	ενεργειακής	αλυσίδας	στις	άλλες	δύο	

σχετικές	κατηγορίες	(από	αυτούς,	25%	για	την	Α2	και	75%	για	τη	Β).	Στην	Τ9	της	ισοβαρούς	

συμπίεσης	το	53%	επιχειρεί	να	απαντήσει	σύμφωνα	με	το	μοντέλο	ενεργειακής	αλυσίδας	

και	 ισομοιράζεται	 μεταξύ	 των	 κατηγοριών	 Α1	 και	 Β.	 Για	 τις	 δύο	 αυτές	 ερωτήσεις	 της	

ισοβαρούς	 μεταβολής,	 τα	 μη-ενεργειακά	 εναλλακτικά	 πλαίσια	 συγκεντρώνουν	 το	

μεγαλύτερο	 ποσοστό	 τους	 (16%)	 σε	 σχέση	 με	 τις	 υπόλοιπες	 ερωτήσεις	 του	

ερωτηματολογίου,	προερχόμενες	κυρίως	από	προ-ενεργειακά	πλαίσια	ή	καμία	απάντηση.	

Στον	 ακόλουθο	 Πίνακα	 7.15	 παρουσιάζονται	 παραδείγματα	 από	 τις	 απαντήσεις	 των	

μαθητών	 για	 επιλεγμένες	 μεταβάσεις	 κατηγοριών	 νοητικών	 παραστάσεων	 από	 τον	

προέλεγχο	 στο	 μετέλεγχο,	 έτσι	 ώστε	 να	 εμφανιστούν	 συνήθεις	 συνδυασμοί	 από	 όσους	

προαναφέρθηκαν.	
Πίνακας	7.15:	Ποιοτικές	μεταβάσεις	μεταξύ	των	κατηγοριών	των	νοητικών	παραστάσεων	από	τον	προέλεγχο	(πάνω	

γραμμή)	στο	μετέλεγχο	(κάτω	γραμμή),	ανά	ερώτηση	(Τ2-Τ9).	

ΕΡΩ-
ΤΗΣΗ	

ΜΕΤΑΒΑΣΗ	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΜΑΘΗΤΩΝ	

Τ2	 Π	ð 	Α1	

Αρχικά,	 ο	 καυστήρας	 (𝐴)	 δίνει	 θερμότητα	 στη	 δεξαμενή	 (𝐵).	 Η	 δεξαμενή	
(𝐵 )	 περιέχει	 νερό	 το	 οποίο	 αρχίζει	 να	 εξατμίζεται	 επομένως	 περιέχει	
θερμότητα	 που	 δημιουργείται	 σε	 κινητική	 ενέργεια.	 Στο	 δοχείο	 (𝐶 − 𝐷)	
επειδή	 υπάρχουν	 υδρατμοί,	 υπάρχει	 κινητική	 ενέργεια.	 Μέσω	 κινητικής	
ενέργειας	μπορούμε	να	τραβήξουμε	την	αντλία.	(PR17_02)	
Καυστήρας	 (𝐴 ):	 Βάζουμε	 κάρβουνα	 στον	 καυστήρα.	 Αυτός	 προσφέρει	
θερμότητα	στον	βραστήρα	και	 έχει	 και	απώλεια	θερμότητας	στο	θερμικό	
περιβάλλον.		
Δεξαμενή	 που	 περιέχει	 νερό	 ( 𝐵 ):	 Το	 νερό	 εξατμίζεται.	 Προσφέρει	
θερμότητα	 στο	 δοχείο	 με	 το	 έμβολο	 και	 έχει	 απώλεια	 θερμότητας	 στο	
θερμικό	περιβάλλον.		
Δοχείο	με	έμβολο	(𝐶 − 𝐷):	Το	αέριο	προσφέρει	έργο	στο	έμβολο	και	εκείνο	
ανεβαίνει.	Υπάρχει	απώλεια	θερμότητας	στο	θερμικό	περιβάλλον.		
Αντλία	 ( 𝐹 ):	 Προσφέρεται	 έργο	 στην	 αντλία	 και	 αφού	 κατεβαίνει	 ο	
βραχίονας	από	τη	μία	πλευρά	και	ανεβαίνει	από	την	άλλη,	η	αντλία	αντλεί	
νερό.	Υπάρχει	απώλεια	θερμότητας	στο	θερμικό	περιβάλλον.	(PS17_02)	
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ΕΡΩ-
ΤΗΣΗ	

ΜΕΤΑΒΑΣΗ	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΜΑΘΗΤΩΝ	

	

T3	 Π	ð 	Α2	

Οι	 υδρατμοί	 σε	 αέρια	 κατάσταση	 βρίσκονται	 στο	 δοχείο	𝐶 .	 Έπειτα	 το	
έμβολο	𝐷	με	 κινητική	 ενέργεια	 συμπιέζει	 τους	 υδρατμούς	 μετατρέποντάς	
τους	σε	υγρή	μορφή,	δηλαδή	σε	νερό.	(PR08_03)	
Το	 δοχείο	 που	 περιέχει	 τους	 υδρατμούς	 κινεί	 το	 έμβολο,	 οπότε	 του	
προσφέρει	 έργο	 και	 ένα	 κομμάτι	 της	 θερμότητάς	 του	 απελευθερώνεται	
στο	περιβάλλον.	(PS08_03)	

T4	 Φ	ð 	Α1	

Το	(𝛾)	δε	μπορεί	να	είναι	αφού	ο	λόγος	που	το	έμβολο	μετατοπίστηκε	δεν	
είναι	ο	ατμοσφαιρικός	αέρας.	Δε	μπορεί	να	είναι	το	(𝛽)	αφού	αν	ισχύει	θα	
είχε	μετατοπιστεί	το	έμβολο	στην	άλλη	κατεύθυνση.	(PR04_04)	
Εφόσον	 το	 αέριο	 είναι	 τοποθετημένο	 σε	 θερμομονωτικό	 υλικό,	 δεν	
υπάρχει	 μεταφορά	 θερμότητας	 από	 ή	 προς	 το	 θερμοδυναμικό	 σύστημα	
που	είναι	το	αέριο.	Έτσι	λοιπόν	ενέργεια	σε	μορφή	έργου	από	το	μηχανικό	
περιβάλλον	 προσφέρεται	 στην	 εσωτερική	 ενέργεια	 του	 αερίου,	
αυξάνοντάς	την	και	αυξάνοντας	εξαιτίας	αυτής	τη	θερμοκρασία.	(PS04_04)	

	

T5	 Π	ð 	Β	

Επειδή	με	τη	δύναμη	του	εμβόλου	προκαλείται	θερμότητα	και	η	συνολική	
ενέργεια	μείον	 τη	θερμότητα	θα	είναι	η	ενέργεια	που	ασκεί	ο	αέρας	στα	
τοιχώματα.	(PR09_05)	
Επειδή	 προσφέρεται	𝑊	στο	 έμβολο	 από	 το	 χέρι,	 αυξάνεται	 η	 εσωτερική	
ενέργεια,	ανεβαίνει	η	πίεση	άρα	και	η	θερμότητα	αφού	το	σύστημα	είναι	
μονωμένο.	(PS09_05)	

T6	 Φ	ð 	Β	

Χωρίς	το	αέριο	δε	θα	υπήρχε	κίνηση	στο	έμβολο.	(PR11_06)	
𝑄 = 𝛥𝑈 +𝑊.							(PS11_06)	

	

T7	 Π	ð 	Α1	

Θα	προσφέρει	ενέργεια	στο	αέριο	και	το	αέριο	θα	μετακινηθεί	από	αυτό.	
Στον	ατμοσφαιρικό	αέρα	θα	αυξηθεί	η	πίεσή	του.	(PR05_07)	
Η	 κίνηση	 είναι	 ισόχωρη,	 αφού	 ο	 όγκος	 είναι	 σταθερός.	 Το	 δοχείο	 είναι	
λεπτό	και	γυάλινο,	οπότε	το	αέριο	θα	προσφέρει	λίγη	𝑄	αφού	θερμαίνεται	
από	 τη	 συσκευή	 θέρμανσης	 στον	 ατμοσφαιρικό	 αέρα.	 Η	 συσκευή	 έτσι	
προσφέρει	 ενέργεια	 άμεσα	 και	 έμμεσα	 και	 στο	 αέριο	 και	 στον	
ατμοσφαιρικό	αέρα.	(PS05_07)	

T8	 Φ	ð 	Β	
	Η	συσκευή	θερμαίνει	τον	αέρα	του	δοχείου	όπου	ο	αέρας	κινεί	το	έμβολο.	
(PR08_08)	
Το	δοχείο	 είναι	 πολύ	 λεπτό,	 οπότε	μπορεί	 να	απελευθερωθεί	θερμότητα	
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ΕΡΩ-
ΤΗΣΗ	

ΜΕΤΑΒΑΣΗ	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΜΑΘΗΤΩΝ	

στον	 ατμοσφαιρικό	 αέρα.	 Έτσι,	 θερμαίνεται	 το	 αέριο,	 το	 έμβολο	 και	 ο	
ατμοσφαιρικός	αέρας.	(PS08_08)	

T9	 Δ	ð 	Β	

Συγκεκριμένα	στην	ερώτηση	8	με	τη	βοήθεια	του	αντιστάτη	προσφέρεται	
θερμότητα	στο	αέριο	 επομένως	αυξάνεται	η	 κίνηση	 των	σωματιδίων	 των	
μορίων	 του	 αερίου	 που	 αυξάνει	 τη	 μάζα	 του	 σε	 περιορισμένο	 χώρο	
αυξάνοντας.	 Τώρα	 που	 ψύχεται	 (σταματά	 να	 θερμαίνεται	 παράγεται	
ενέργεια	από	αντιστάτη)	σταματά	αυτή	η	γρήγορη	κίνηση	των	σωματιδίων	
του	 αερίου	 και	 δεν	 χρειάζεται	 τόσο	 πολύ	 χώρο	 για	 να	 κινείται	 άρα	
μειώνεται	 και	η	πίεση	άρα	 το	έμβολο	χωρίς	πίεση	αρχίζει	 και	προχωράει	
προς	τα	κάτω.	(PR19_09)	
Ουσιαστικά	και	με	βάση	το	διάγραμμα	ισχύει	ότι	η	ενέργεια	θα	είναι	ίση.	
Έτσι	το	έμβολο	κατά	την	κάθοδο	παράγει	έργο	και	επειδή	είναι	 ισόθερμη	
συμπίεση	η	𝛥𝑈	παραμένει	σταθερή	και	η	ενέργεια	χάνεται	στο	περιβάλλον	
𝑄!".!"#.	σε	σχέση	με	το	προηγούμενο	(ερώτηση	8).	(PS19_09)	

	

Από	τον	παραπάνω	πίνακα	διαφαίνονται	οι	ποιοτικές	διαφορές	στις	απαντήσεις	του	ίδιου	

μαθητή	ανά	ερώτηση	(διαφορετικοί	μαθητές	ανά	ζευγάρι	απαντήσεων).	Ακόμα	και	για	τις	

μεταβάσεις	προς	την	κατηγορία	Β,	είναι	προφανές	πως	η	αιτιολόγηση	στο	μετέλεγχο	είναι	

αισθητά	 προσανατολισμένο	 προς	 την	 επιστημονικά	 αποδεκτή	 απάντηση,	 σε	 αντίθεση	 με	

τον	προέλεγχο,	που	χαρακτηρίζεται	από	μη	συνεκτικές	εξηγήσεις.	

Τα	Γραφήματα	7.4-7.8	παρουσιάζουν	 τα	ποσοστά	αξιοποίησης	μιας	κατηγορίας	 νοητικών	

παραστάσεων	 στο	 μετέλεγχο	 σε	 σύγκριση	 με	 τον	 προέλεγχο,	 όπως	 συνοψίζονται	 για	 τη	

μηχανή-κινητήρα	Newcomen	ως	ένα	σύνθετο	σύστημα	και	ανά	θερμοδυναμική	μεταβολή	

για	το	απλό	σύστημα	αερίου	σε	δοχείο.	
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Γράφημα	7.4:	Σύγκριση	ανά	κατηγορία	νοητικών	παραστάσεων	για	τη	μηχανή	και	τον	κύκλο	Newcomen	(T2-T3)	του	

ερωτηματολογίου	προελέγχου-μετελέγχου	(γράφημα	σχετικών	ποσοστιαίων	συχνοτήτων).	

	
	

	
Γράφημα	7.5:	Σύγκριση	ανά	κατηγορία	νοητικών	παραστάσεων	για	την	αδιαβατική	μεταβολή	(T4-T5)	του	

ερωτηματολογίου	προελέγχου-μετελέγχου	(γράφημα	σχετικών	ποσοστιαίων	συχνοτήτων).	
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Γράφημα	7.6:	Σύγκριση	ανά	κατηγορία	νοητικών	παραστάσεων	για	την	ισόθερμη	μεταβολή	(Τ6)	του	ερωτηματολογίου	

προελέγχου-μετελέγχου	(γράφημα	σχετικών	ποσοστιαίων	συχνοτήτων).	

	

	
Γράφημα	7.7:	Σύγκριση	ανά	κατηγορία	νοητικών	παραστάσεων	για	την	ισόχωρη	μεταβολή	(T7)	του	ερωτηματολογίου	

προελέγχου-μετελέγχου	(γράφημα	σχετικών	ποσοστιαίων	συχνοτήτων).	
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Γράφημα	7.8:	Σύγκριση	ανά	κατηγορία	νοητικών	παραστάσεων	για	την	ισοβαρή	μεταβολή	(T8-T9)	του	

ερωτηματολογίου	προελέγχου-μετελέγχου	(γράφημα	σχετικών	ποσοστιαίων	συχνοτήτων).	

Όπως	διαπιστώνεται	από	τα	παραπάνω	γραφήματα,	για	όλες	τη	λειτουργία	Newcomen	και	

τις	θερμοδυναμικές	μεταβολές	στο	αέριο	μέσα	σε	δοχείο	με	έμβολο	αρχικά	επικρατούν	οι	

προ-ενεργειακές	 παραστάσεις	 και	 σε	 μικρότερο	 βαθμό	 οι	 υπόλοιπες	 κατηγορίες	 που	

εμφανίζονται	 στον	 προέλεγχο.	 Οι	 μεταβάσεις	 που	 ακολουθούν	 είναι	 κύρια	 προς	 τις	

κατηγορίες	Α1,	Α2	και	Β	του	μοντέλου	ενεργειακής	αλυσίδας,	με	την	Α1	για	την	πλήρη	και	

σωστή	αλυσίδα	να	επικρατεί	μεταξύ	αυτών	σε	όλες	τις	περιπτώσεις.	

Ειδικά	για	τη	μηχανή	και	τον	κύκλο	του	κινητήρα	Newcomen	(Γράφημα	7.4)	παρουσιάζεται	

μεγάλη	 μετατόπιση	 προς	 το	 ενεργειακό	 πλαίσιο,	 ταυτόχρονα	 οι	 προ-ενεργειακές	

αιτιολογήσεις	 μειώνονται	 εντυπωσιακά,	 αλλά	 παραμένει	 σημαντικός	 αριθμός	 στη	

φαινομενολογική	 εξήγηση.	 Για	 την	 αδιαβατική	 μεταβολή	 (Γράφημα	 7.5)	 οι	 αρχικά	

επικρατούσες	 προ-ενεργειακές	 και	 φαινομενολογικές	 αντιλήψεις	 περιορίζονται	

εντυπωσιακά,	 ενώ	 οι	 ενεργειακές	 αιτιολογήσεις	 αυξάνονται	 ανάλογα,	 με	 εξέχουσα	 την	

κατηγορία	 Α1.	 Στην	 ισόθερμη	 μεταβολή	 (Γράφημα	 7.6)	 υπήρχε	 εξαρχής	 σημαντικός	

διαμοιρασμός	 ανάμεσα	 σε	 όλες	 τις	 κατηγορίες	 του	 προελέγχου,	 ο	 οποίος	 εξακολούθησε	

και	 στο	 μετέλεγχο	 με	 εξαίρεση	 τα	 προ-ενεργειακά	 πλαίσια.	 Οι	 ενεργειακές	

αναπαραστάσεις	 είναι	 ιδιαίτερα	 μειωμένες	 στην	 ισόθερμη	 σε	 σχέση	 με	 τις	 υπόλοιπες	

μεταβολές.	 Στην	 ισόχωρη	 (Γράφημα	 7.7)	 και	 στην	 ισοβαρή	 μεταβολή	 (Γράφημα	 7.8)	

παρουσιάζεται	 παρόμοια	 εικόνα	 με	 εγκατάλειψη	 των	 προ-ενεργειακών	 πλαισίων	 και	

μετακίνηση	προς	το	μοντέλο	ενεργειακής	αλυσίδας	(κυρίως	στην	κατηγορία	Α1),	αλλά	και	

με	 αύξηση	 των	 μη-ενεργειακών	 εναλλακτικών	 πλαισίων.	 Επιπλέον	 σε	 αυτές	 τις	 δύο	
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μεταβολές	 σημαντικά	 λιγότεροι	 είναι	 οι	 μαθητές	 που	 δε	 δίνουν	 καμία	 αιτιολόγηση	 στο	

μετέλεγχο	σε	σχέση	με	τον	προέλεγχο.	

 Σύγκριση	προελέγχου-μετελέγχου	του	βαθμού	επάρκειας	των	7.1.3.3
απαντήσεων	ανοιχτού	τύπου	

Στην	 παράγραφο	 αυτή	 παρουσιάζεται	 η	 σύγκριση	 των	 αποτελεσμάτων	 από	 το	 βαθμό	

επάρκειας	 των	 νοητικών	 παραστάσεων	 που	 παρουσιάστηκαν	 από	 τους	 μαθητές	 στο	

ερωτηματολογίου	προελέγχου-μετελέγχου	και	αφορά	στη	θέση	(3,3)	του	Πίνακα	6.11.	Με	

χρήση	 του	 μη-παραμετρικού	 τεστ	 Wilcoxon	 μπορούμε	 να	 διαπιστώσουμε	 ότι	 όλες	 οι	

απαντήσεις	(οριακά	και	η	Τ6	της	ισόθερμης	εκτόνωσης)	εμφανίζουν	στατιστικά	σημαντικές	

διαφορές	 𝑝 < 0,05 	στο	βαθμό	επάρκειας	των	νοητικών	παραστάσεων	που	παρουσίασαν	

οι	 μαθητές	 κατά	 τον	 προελέγχο	 και	 το	 μετελέγχο.	 Στο	 συγκεντρωτικό	 Πίνακα	 7.16	 που	

ακολουθεί	 αντλούνται	 αποτελέσματα	 από	 τους	 Πίνακες	 7.5	 (προέλεγχος)	 και	 7.11	

(μετέλεγχος)	 για	 να	 απεικονιστούν	 οι	 μεταβάσεις	 των	 μαθητών	 μεταξύ	 των	 βαθμών	

επάρκειας	των	αιτιολογήσεων.	

Πίνακας	7.16:	Μεταβάσεις	μαθητών	μεταξύ	από	των	επιλογών	των	ερωτήσεων	κλειστού	τύπου	(Τ4-Τ9)	από	το	
ερωτηματολογίου	προελέγχου	στο	μετελέγχου.	Οι	επιθυμητές	μεταβάσεις	σημειώνονται	με	διαφορετικό	χρώμα.	

Τ2	
ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ	

ΕΠΑΡΚΗΣ	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	

Π
ΡΟ

ΕΛ
ΕΓ
ΧΟ

Σ	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 0	 0	 1	 0	 1	

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 8	 3	 4	 2	 17	

ΚΑΜΙΑ	 1	 0	 0	 0	 1	

ΣΥΝΟΛΟ	 9	 3	 5	 2	 19	
	

Τ3	
ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ	

ΕΠΑΡΚΗΣ	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	

Π
ΡΟ

ΕΛ
ΕΓ
ΧΟ

Σ	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 0	 0	 0	 0	 0	

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 2	 6	 7	 1	 16	

ΚΑΜΙΑ	 1	 1	 1	 0	 3	

ΣΥΝΟΛΟ	 3	 7	 8	 1	 19	
	

Τ4	
ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ	

ΕΠΑΡΚΗΣ	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	

Π
ΡΟ

ΕΛ
ΕΓ
ΧΟ

Σ	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 1	 0	 0	 0	 1	

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 8	 2	 6	 0	 16	

ΚΑΜΙΑ	 2	 0	 0	 0	 2	

ΣΥΝΟΛΟ	 11	 2	 6	 0	 19	
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Τ5	
ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ	

ΕΠΑΡΚΗΣ	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	
Π
ΡΟ

ΕΛ
ΕΓ
ΧΟ

Σ	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 1	 0	 0	 0	 1	

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 5	 4	 6	 1	 16	

ΚΑΜΙΑ	 1	 0	 1	 0	 2	

ΣΥΝΟΛΟ	 7	 4	 7	 1	 19	
	

Τ6	
ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ	

ΕΠΑΡΚΗΣ	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	

Π
ΡΟ

ΕΛ
ΕΓ
ΧΟ

Σ	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 1	 1	 0	 1	 3	

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 2	 3	 6	 1	 12	

ΚΑΜΙΑ	 2	 0	 1	 1	 4	

ΣΥΝΟΛΟ	 5	 4	 7	 3	 19	
	

Τ7	
ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ	

ΕΠΑΡΚΗΣ	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	

Π
ΡΟ

ΕΛ
ΕΓ
ΧΟ

Σ	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 0	 0	 0	 0	 0	

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 3	 2	 6	 1	 12	

ΚΑΜΙΑ	 1	 1	 4	 1	 7	

ΣΥΝΟΛΟ	 4	 3	 10	 2	 19	
	

Τ8	
ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ	

ΕΠΑΡΚΗΣ	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	

Π
ΡΟ

ΕΛ
ΕΓ
ΧΟ

Σ	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 1	 0	 0	 0	 1	

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 7	 2	 3	 0	 12	

ΚΑΜΙΑ	 1	 2	 1	 2	 6	

ΣΥΝΟΛΟ	 9	 4	 4	 2	 19	
	

Τ9	
ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ	

ΕΠΑΡΚΗΣ	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	

Π
ΡΟ

ΕΛ
ΕΓ
ΧΟ

Σ	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 0	 0	 1	 0	 1	

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 4	 2	 5	 1	 12	

ΚΑΜΙΑ	 1	 1	 2	 2	 6	

ΣΥΝΟΛΟ	 5	 3	 8	 3	 19	

Για	 την	 ερώτηση	 Τ2,	 που	 αφορά	 στην	 ενεργειακή	 περιγραφή	 της	 μηχανής	 Newcomen,	

παρουσιάζεται	μεγάλη	μετατόπιση	προς	τις	επαρκείς	απαντήσεις	με	ποσοστό	47%,	εκ	του	

οποίου	 το	 89%	 αφορά	 τους	 μαθητές	 που	 προέρχονται	 από	 ανεπαρκείς	 απαντήσεις.	

Παράλληλα	 το	 16%	 δίνει	 ενδιάμεσες	 εξηγήσεις	 στο	 μετέλεγχο	 μεταβαίνοντας	 από	 τις	

ανεπαρκείς	που	έδινε	στον	προέλεγχο.	 Για	 τον	 κύκλο	 του	κινητήρα	Newcomen	 (ερώτηση	



	 204	

Τ3)	παρουσιάζεται	μικρή	μετατόπιση	(16%)	προς	τις	επαρκείς	απαντήσεις	και	μεγαλύτερη	

προς	 τις	 ενδιάμεσες	 (37%).	 Το	 μεγαλύτερο	 ποσοστό	 δίνει	 και	 στο	 μετέλεγχο	 ανεπαρκείς	

εξηγήσεις	(42%),	μειωμένο	όμως	κατά	50%	σε	σχέση	με	τον	προέλεγχο,	με	το	88%	αυτών	

να	μην	παρουσιάζει	μετατόπιση	από	την	κατηγορία	αυτή	του	βαθμού	επάρκειας.	

Οι	ερωτήσεις	Τ4-Τ5	των	αδιαβατικών	μεταβολών	παρουσιάζουν	παρόμοιες	κατανομές	στις	

μετατοπίσεις	 και	 παράλληλα	 παρουσιάζουν	 το	 ίδιο	 ποσοστό	 παραμονής	 (32%)	 στις	

ανεπαρκείς	απαντήσεις.	Η	αδιαβατική	συμπίεση	(Τ4)	έχει	μεγαλύτερη	μετακίνηση	προς	την	

επαρκή	 αιτιολόγηση	 με	 ποσοστό	 58%,	 εκ	 του	 οποίου	 το	 73%	 των	 μαθητών	 που	 την	

πραγματοποιούν	 να	 δίνουν	 ανεπαρκείς	 εξηγήσεις	 στον	 προέλεγχο,	 ενώ	 τα	 αντίστοιχα	

ποσοστά	για	την	αδιαβατική	εκτόνωση	(Τ5)	είναι	37%	και	71%.	

Οι	ερωτήσεις	Τ6-Τ7	για	την	ισόθερμη	και	την	ισόχωρη	μεταβολή	αντίστοιχα	παρουσιάζουν	

πολλά	κοινά	σημεία,	παρότι	πρόκειται	για	διαφορετικές	μεταβολές.	Εμφανίζουν	παρόμοιες	

κατανομές	 στις	 μετατοπίσεις	 προς	 τις	 επαρκείς	 και	 ενδιάμεσες	 απαντήσεις	 (Τ6:	 26%	 και	

21%	 αντίστοιχα	 και	 Τ7:	 21%	 και	 16%	 αντίστοιχα)	 και	 επιπλέον	 έχουν	 το	 ίδιο	 ποσοστό	

παραμονής	(32%)	στις	ανεπαρκείς	απαντήσεις.	Ειδικά	για	την	ερώτηση	Τ7	τα	μεγαλύτερα	

ποσοστά	μεταβάσεων	εμφανίζονται	προς	τις	ανεπαρκείς	αιτιολογήσεις	από	τους	μαθητές	

που	αρχικά	δεν	έδιναν	καμία	αιτιολόγηση	(21%).	

Τέλος,	 για	 τις	 ερωτήσεις	 Τ8-Τ9	 των	 αδιαβατικών	 μεταβολών,	 τα	 μεγαλύτερα	 ποσοστά	

μετακινήσεων	 εμφανίζονται	 προς	 τις	 επαρκείς	 απαντήσεις	 από	 όλες	 τους	 βαθμούς	

επάρκειας	του	προελέγχου,	με	47%	για	την	εκτόνωση	 (Τ8)	και	26%	για	τη	συμπίεση	 (Τ9).	

Από	τους	μαθητές	αυτούς	ανεπαρκώς	απαντούσε	το	77%	και	το	80%	αντίστοιχα.	Ειδικά	για	

την	 ερώτηση	 Τ9	 παρατηρείται	 ένα	 σημαντικό	 42%	που	 δίνει	 ανεπαρκείς	 απαντήσεις	 στο	

μετέλεγχο,	εκ	του	οποίου	το	13%	απαντούσε	με	ενδιάμεσο	βαθμό	επάρκειας,	το	25%	δεν	

έδινε	καμία	αιτιολόγηση	και	το	υπόλοιπο	63%	παρέμεινε	στην	κατηγορία.	

Τα	 Γραφήματα	 7.9-7.13	 παρουσιάζουν	 τα	 ποσοστά	 του	 βαθμού	 επάρκειας	 των	

απαντήσεων	 στο	 μετέλεγχο	 σε	 σύγκριση	 με	 τον	 προέλεγχο,	 όπως	 συνοψίζονται	 για	 τη	

μηχανή-κινητήρα	Newcomen	ως	σύνθετο	σύστημα	και	ανά	θερμοδυναμική	μεταβολή	για	

το	απλό	σύστημα	αερίου	σε	δοχείο.	



	 205	

	
Γράφημα	7.9:	Σύγκριση	ανά	κατηγορία	βαθμού	επάρκειας	των	απαντήσεων	για	τη	μηχανή	και	τον	κινητήρα	

Newcomen	(T2-T3)	του	ερωτηματολογίου	προελέγχου-μετελέγχου	(γράφημα	σχετικών	ποσοστιαίων	συχνοτήτων).	

	
Γράφημα	7.10:	Σύγκριση	ανά	κατηγορία	βαθμού	επάρκειας	των	απαντήσεων	για	την	αδιαβατική	μεταβολή	(T4-T5)	του	

ερωτηματολογίου	προελέγχου-μετελέγχου	(γράφημα	σχετικών	ποσοστιαίων	συχνοτήτων).	

	
Γράφημα	7.11:	Σύγκριση	ανά	κατηγορία	βαθμού	επάρκειας	των	απαντήσεων	για	την	ισόθερμη	μεταβολή	(T6)	του	

ερωτηματολογίου	προελέγχου-μετελέγχου	(γράφημα	σχετικών	ποσοστιαίων	συχνοτήτων).	
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Γράφημα	7.12:	Σύγκριση	ανά	κατηγορία	βαθμού	επάρκειας	των	απαντήσεων	για	την	ισόχωρη	μεταβολή	(Τ7)	του	

ερωτηματολογίου	προελέγχου-μετελέγχου	(γράφημα	σχετικών	ποσοστιαίων	συχνοτήτων).	

	
Γράφημα	7.13:	Σύγκριση	ανά	κατηγορία	βαθμού	επάρκειας	των	απαντήσεων	για	την	ισοβαρή	μεταβολή	(T8-T9)	του	

ερωτηματολογίου	προελέγχου-μετελέγχου	(γράφημα	σχετικών	ποσοστιαίων	συχνοτήτων).	

Τα	παραπάνω	γραφήματα	αντανακλούν	τα	αποτελέσματα	που	παρουσιάστηκαν	από	τους	

πίνακες	μετάβασης	των	βαθμών	επάρκειας	στο	ερωτηματολόγιο	προελέγχου-μετελέγχου.	

Σε	 όλες	 τις	 περιπτώσεις	 εμφανίζεται	 μείωση	 των	 ανεπαρκών	 απαντήσεων	 από	 26%	

(ισόθερμη)	έως	50%	(Newcomen	και	αδιαβατική)	και	ταυτόχρονη	εμφάνιση	των	επαρκών	

σε	 ποσοστά	 από	 26%	 (ισόθερμη)	 έως	 47%	 (αδιαβατική	 και	 ισόχωρη).	 Σημαντική	 μείωση	

επίσης	παρουσιάζεται	συνολικά	στους	μαθητές	που	δεν	προσφέρουν	καμία	αιτιολόγηση,	

από	5%	στην	ισόθερμη	έως	και	21%	στην	ισόχωρη	μεταβολή.	

7.1.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ	ΤΩΝ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΤΟΥ	ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ	
Στην	 εκτενή	Παράγραφο	 7.1	 εξετάστηκαν	 τα	αποτελέσματα	από	 το	 ερωτηματολόγιο	 που	

δόθηκε	τόσο	στο	στάδιο	του	προελέγχου	όσο	και	στο	στάδιο	του	μετελέγχου.	Σύμφωνα	με	

το	 προ-πειραματικό	 σχέδιο	 έρευνας	 (Παράγραφος	 6.3.1),	 το	 εργαλείο	 αυτό	
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χρησιμοποιείται	προκειμένου	να	αξιολογηθεί	η	επίδραση	που	έχει	η	διδακτική	ακολουθία	

(ανεξάρτητη	 μεταβλητή)	 στη	 γνωστική	 πρόοδο	 των	 μαθητών	 για	 τον	 ΠΘΝ	 (εξαρτημένη	

μεταβλητή),	 μετά	 από	 την	 ολοκλήρωση	 της	 εφαρμογής	 της	 πρώτης.	 Για	 το	 λόγο	 αυτό	

παρουσιάστηκαν	 και	 αναλύθηκαν	 τα	 δεδομένα	 από	 τα	 αποτελέσματα	 προελέγχου-

μετελέγχου	και	συγκρίθηκαν	μεταξύ	τους	σε	τρία	στάδια	ελέγχου	(απαντήσεις,	κατηγορίες	

νοητικών	παραστάσεων	και	βαθμός	επάρκειας	νοητικών	παραστάσεων).	

Το	 ερωτηματολόγιο	 μετελέγχου	 επιβεβαίωσε	 τις	 αναμενόμενες	 δυσκολίες	 στη	 διάκριση	

μεταξύ	 των	 ενεργειακών	 μεγεθών	 (βλ.	 Παράγραφο	 3.1.1)	 και	 των	 ιδιοτήτων	 τους,	 την	

πλατιά	 χρήση	 προ-ενεργειακών	 νοητικών	 παραστάσεων	 (βλ.	 Παράγραφο	 3.2.3)	 και	 την	

αξιοποίηση	μη-ενεργειακών	πλαισίων,	κυρίως	αυτό	της	φαινομενολογίας	(βλ.	Παράγραφο	

3.2.4.3),	 που	 εμποδίζουν	 την	 κατασκευή	 μιας	 ενεργειακής	 αντίληψης	 για	 τον	 ΠΘΝ.	 Τα	

χαρακτηριστικά	αυτά	διαμόρφωσαν	τόσο	τις	απαντήσεις	των	μαθητών	τόσο	στις	ερωτήσεις	

κλειστού	 τύπου	 όσο	 και	 ανοιχτού	 τύπου.	 Ως	 συγκεντρωτικό	 αποτέλεσμα,	 ο	 βαθμός	

επάρκειας	των	νοητικών	παραστάσεων	κατά	τον	προέλεγχο	κρίνεται	ανεπαρκής	για	πολύ	

μεγάλο	ποσοστό	των	απαντήσεων.	

Οι	 μεγαλύτερες	 δυσκολίες	 στην	 ενεργειακή	 ερμηνεία	 των	 φαινομένων	 συγκεντρώνονται	

στην	 ισόθερμη	 εκτόνωση.	 Αυτό	 είναι	 σε	 μεγάλο	 βαθμό	αναμενόμενο,	 καθώς	 στο	στάδιο	

του	 προελέγχου	 οι	 μαθητές	 δε	 γνωρίζουν	 τις	 ιδιότητες	 του	 μεγέθους	 της	 μεταβολής	 της	

εσωτερικής	ενέργειας	ενός	αερίου.	Φαίνεται	πως	προκειμένου	να	βρεθεί	μια	εξήγηση	για	

το	 φαινόμενο	 αυτό,	 στην	 ερώτηση	 αυτή	 επιστρατεύονται	 ιδιαίτερα	 οι	 μικροσκοπικές	

εξηγήσεις.	 Γενικότερο	 σχόλιο	 για	 τα	 μη	 αδιαβατικά	 συστήματα	 είναι	 πως	 οι	 μαθητές	

διστάζουν	να	συμπεριλάβουν	στις	 εξηγήσεις	 τους	 τις	απώλειες	θερμότητας	από	 το	αέριο	

προς	το	περιβάλλον,	το	οποίο	έχει	ιδιαίτερη	επίπτωση	στις	απαντήσεις	για	την	ισόχωρη	και	

την	 ισοβαρή	μεταβολή.	Επιπλέον	στην	 ισοβαρή	μεταβολή	διαφαίνεται	μια	δυσχέρεια	στο	

χειρισμό	 ζητημάτων	 διατήρησης	 της	 ενέργειας,	 που	 βρίσκονται	 στην	 καρδιά	 της	

οικοδόμησης	του	ΠΘΝ,	καθώς	είτε	απαντούν	πως	η	ενέργεια	«είναι	ίση»,	με	μια	υπόνοια	

της	αρχής	διατήρησης	της	ενέργειας	ανεξαρτήτως	απωλειών,	είτε	δεν	απαντούν	καθόλου.	

Στο	 μετέλεγχο	 η	 εικόνα	 των	 απαντήσεων	 ανοιχτού	 τύπου	 των	 μαθητών	 είναι	 σαφώς	

βελτιωμένη,	 με	 τις	 απαντήσεις	 επαρκούς	 και	 ενδιάμεσου	 βαθμού	 να	 δίνονται	 από	 την	

πλειονότητα	 των	 μαθητών.	 Εξαίρεση	 αποτελούν	 ο	 κύκλος	 της	 μηχανής	 Newcomen	 και	 η	

ισόχωρη	 εκτόνωση.	 Για	 τον	 κύκλο	 Newcomen,	 υπάρχει	 μεγάλη	 διασπορά	 στα	 διάφορα	

πλαίσια	 και	 κυρίως	 προς	 το	 φαινομενολογικό.	 Οι	 μαθητές	 τείνουν	 να	 περιγράφουν	 τη	
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λειτουργία	 του	 τεχνολογικού	συστήματος	 του	 κινητήρα	ή	 να	δίνουν	 τις	ορολογίες	 για	 τις	

θερμοδυναμικές	 μεταβολές	 που	 συμβαίνουν	 στον	 κύκλο	 του	 κινητήρα,	 χωρίς	 να	

εμβαθύνουν	στη	διανομή	της	ενέργειας	σε	αυτόν.	Η	«σύγχυση»	των	μαθητών	μεταξύ	των	

επιπέδων	αντικειμένων-γεγονότων	και	θεωρητικής	 κατασκευής	 (βλ.	Παράγραφο	4.3)	 είχε	

διαπιστωθεί	 κατά	 την	 ανάλυση	 των	 νοητικών	 παραστάσεων	 (βλ.	 Παράγραφο	 3.2.3	 και	

3.2.4.3)	και	η	επιλογή	της	μηχανής	Newcomen	είχε	γίνει,	μεταξύ	πολλών	άλλων	λόγων,	και	

για	 να	 εξυπηρετήσει	 στο	 σαφέστερο	 διαχωρισμό	 των	 επιπέδων.	 Αυτό	 πράγματι	

κατακτήθηκε	από	ένα	σημαντικό	αριθμό	μαθητών,	άλλα	όχι	από	την	πλειονότητα.	Για	την	

περίπτωση	 της	 ισόχωρης	 θέρμανσης,	 φαίνεται	 πως	 επιμένει	 η	 νοητική	 παράσταση	 του	

περιορισμού	 της	ενέργειας	εντός	 του	δοχείου,	παρότι	 τα	 τοιχώματά	 του	είναι	διαπερατά	

από	 τη	 θερμότητα.	 Η	 ισόχωρη	 μεταβολή	 είναι	 και	 η	 μόνη	 κατηγορία	 θερμοδυναμικών	

μεταβολών	που	δεν	είχε	συμπεριληφθεί	στη	διδακτική	ακολουθία	και	ενδέχεται	οι	μαθητές	

να	δυσκολεύτηκαν	να	παρουσιάσουν	με	μεγάλη	επιτυχία	μια	νοητική	παράσταση	για	ένα	

άγνωστο	 φαινόμενο.	 Από	 την	 άλλη	 μεριά,	 είναι	 αξιοσημείωτο	 το	 γεγονός	 ότι	 ορισμένοι	

μαθητές	χρησιμοποίησαν	σε	επαρκή	ή	ενδιάμεσο	βαθμό	τον	ΠΘΝ	για	να	ερμηνεύσουν	ένα	

νέο	φαινόμενο.		

Η	συνολική	εικόνα	από	το	μετέλεγχο	είναι	πως	οι	μαθητές	σε	 ιδιαίτερα	μεγάλα	ποσοστά	

κατευθύνουν	 τις	αιτιολογήσεις	 τους	προς	 το	μοντέλο	 της	 ενεργειακής	αλυσίδας	 και	στην	

αναπαράσταση	του	ΠΘΝ,	ανεξάρτητα	αν	τελικά	πετυχαίνουν	οι	απαντήσεις	τους	να	είναι	

επαρκείς,	ενδιάμεσες	ή	ανεπαρκείς.	Φαίνεται	λοιπόν	πως	το	μοντέλο	αυτό	έχει	γι’	αυτούς	

σημαντική	 επεξηγηματική	 ή/και	 αναπαραστατική	 ισχύ	 για	 τη	 διανομή	 της	 ενέργειας	 και	

ταυτόχρονα	πως	είναι	ένα	εργαλείο	εντός	 των	νοητικών	 τους	δυνατοτήτων	που	μπορούν	

να	 χρησιμοποιήσουν	 με	 σχετική	 ευχέρεια.	 Πράγματι	 αυτό	 επιβεβαιώνεται	 κι	 από	 το	

γεγονός	 ότι	 σημαντικά	 ποσοστά	 των	 σωστών	 επιλογών	 στις	 ερωτήσεις	 κλειστού	 τύπου	

συνοδεύονται	 από	 εξηγήσεις	 σωστής	 και	 πλήρους	 ενεργειακής	 αλυσίδας,	 ενώ	 οι	

λανθασμένες	 εμφανίζουν	 κυρίως	 σύνδεση	 με	 εξηγήσεις	 λανθασμένης	 ενεργειακής	

αλυσίδας.	Συνεπώς	φαίνεται	πως	για	τους	μαθητές	υπάρχει	άμεση	αντιστοίχιση	ανάμεσα	

στην	ενεργειακή	αναπαράσταση	του	φαινομένου	και	στο	τελικό	τους	συμπέρασμα	για	τη	

διανομή	της	ενέργειας	κατά	τη	διάρκειά	της	εξέλιξής	του.	

Από	 τη	 σύγκριση	 προελέγχου-μετελέγχου	 σκιαγραφείται	 αύξηση	 του	 βαθμού	 επάρκειας	

των	 νοητικών	παραστάσεων	 των	μαθητών	 τόσο	 για	 τη	μηχανή	 και	 τον	 κύκλο	Newcomen	

όσο	 και	 για	 τις	 επιμέρους	 θερμοδυναμικές	 μεταβολές.	 Οι	 ανεπαρκείς	 παραστάσεις	
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μειώθηκαν	 σημαντικά	 και	 έδωσαν	 τη	 θέση	 τους	 σε	 επαρκείς	 και	 ενδιάμεσες,	 ενώ	 όσες	

παρέμειναν	σχετίζονται	κυρίως	με	την	κατηγορία	της	λανθασμένης	ενεργειακής	αλυσίδας,	

η	 οποία	 εμφανίζεται	 κυρίως	 ως	 συνέπεια	 της	 παράλειψης	 μεταβλητών	 στο	 γραμμικό	

αιτιακό	 συλλογισμό	 των	 μαθητών	 (βλ.	 Παράγραφο	 3.2.1).	 Συνεπώς,	 ενώ	 τα	 σχόλια	 που	

έγιναν	 στην	 αξιολόγηση	 των	 αποτελεσμάτων	 του	 μετελέγχου	 για	 τα	 υψηλά	 ποσοστά	

ανεπαρκών	 απαντήσεων	 (κύκλος	 Newcomen	 και	 ισόχωρη	 μεταβολή)	 συνεχίζουν	 να	

ισχύουν,	 ταυτόχρονα	 δεν	 είναι	 τόσο	 απόλυτα	 όταν	 λαμβάνεται	 υπόψη	 η	 έκταση	 των	

εναλλακτικών	 αντιλήψεων	 για	 τον	 ΠΘΝ	 με	 τις	 οποίες	 οι	 μαθητές	 προσήλθαν	 στη	

διδασκαλία.	

Κυρίως	σε	σχέση	με	 τις	 ερωτήσεις	που	αφορούν	στη	μηχανή	και	στον	κύκλο	Newcomen,	

ένα	 σχετικά	 μεγάλο	 ποσοστό	 των	 μαθητών	 παραμένει	 στις	 προ-ενεργειακές	 και	

φαινομενολογικές	κατηγορίες	ή	μετακινείται	μεταξύ	αυτών.	Για	τους	μαθητές	της	ηλικίας	

αυτής	είναι	αναμενόμενο	αρκετοί	από	αυτούς	να	δυσκολεύονται	στην	ενεργειακή	εξήγηση	

ενός	σύνθετου	τεχνολογικού	συστήματος	(βλ.	Παράγραφο	3.2.3	και	3.2.4.3).	Παρόλα	αυτά,	

σημαντικό	 ποσοστό	 σημειώνει	 μετάβαση	 από	 τα	 προ-ενεργειακά	 και	 φαινομενολογικά	

πλαίσια	 προς	 τα	 ενεργειακά,	 τα	 οποία	 κυρίως	 παρουσιάζονται	 με	 ορθή	 και	 πλήρη	

ενεργειακή	αλυσίδα	για	την	περιγραφή	της	διανομής	ενέργειας	στη	μηχανή	και	με	σωστή,	

αλλά	ελλιπή	ενεργειακή	αλυσίδα	για	τον	κινητήρα	της	μηχανής.	

Ειδικά	μπορούν	να	σχολιαστούν	τα	ιδιαίτερα	βελτιωμένα	αποτελέσματα	που	παρουσιάζει	

η	εικόνα	των	νοητικών	παραστάσεων	των	μαθητών	σε	σχέση	με	την	αδιαβατική	μεταβολή.	

Όπως	 έχει	 σχολιαστεί	 αναλυτικά	 (βλ.	 Παράγραφο	 3.1),	 η	 αδιαβατική	 μεταβολή	 συνιστά	

πεδίο	πλούσιων	ερευνών	για	τις	νοητικές	παραστάσεις	των	μαθητών	(και	των	φοιτητών)	σε	

σχέση	με	την	εφαρμογή	του	ΠΘΝ.	Η	μετάβαση	του	δείγματος	προς	τις	σωστές	επιλογές	και	

τις	 ενεργειακές	 εξηγήσεις	 για	 την	 αδιαβατική	 συμπίεση	 και	 εκτόνωση	 μπορεί	 να	

υποδεικνύει	 την	 ορθότητα	 της	 στρατηγικής	 επιλογής	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας	 να	

διδαχθεί	σε	προτεραιότητα	ο	ΠΘΝ	και	μάλιστα	να	γίνει	η	πρώτη	προσέγγισή	του	μέσω	της	

αδιαβατικής	 μεταβολής	 (βλ.	 Παράγραφο	 5.3.2.1	 και	 5.3.2.2).	 Επιπλέον,	 η	 γνωστική	

πρόοδος	 των	 μαθητών	 που	 εμφανίζεται	 για	 την	 ισόθερμη	 εκτόνωση	 ενισχύει	 ακόμα	

περισσότερο	 τα	 αποτελέσματα	 που	 προέκυψαν	 για	 την	 αδιαβατική	 μεταβολή,	 καθώς	 η	

έρευνα	 υποδεικνύει	 πως	 υπάρχει	 σύγχυση	 μεταξύ	 των	 δύο	 μεταβολών	 λόγω	 της	

συσχέτισης	της	θερμοκρασίας	περισσότερο	με	τη	θερμότητα	και	λιγότερο	με	τη	μεταβολή	

της	εσωτερικής	ενέργειας	(βλ.	Παράγραφο	3.1.1).	
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Οι	 μαθητές	 αξιοποιούν	 στο	 μετέλεγχο	 πολύ	 περισσότερο	 τη	 συμμετρία	 μεταξύ	 των	

ενεργειακών	 μεταβλητών	 για	 να	 ερμηνεύσουν	 τη	 διανομή	 της	 ενέργειας	 στα	 ζευγάρια	

κοινών	 μεταβολών,	 δηλαδή	 της	 αδιαβατικής	 συμπίεσης-εκτόνωσης	 και	 της	 ισοβαρούς	

εκτόνωσης-συμπίεσης.	Αυτός	ο	συλλογισμός	είναι	συμβατός	με	τη	γραμμική	αιτιότητα	των	

μαθητών	 και	 εφαρμόζεται	 σωστά	 στο	 πρώτο	 ζευγάρι,	 αλλά	 δεν	 οδηγεί	 σε	 εξίσου	

ικανοποιητικές	μεταβάσεις	στις	νοητικές	παραστάσεις	για	 το	δεύτερο.	Ο	λόγος	είναι	πως	

για	να	απαντηθεί	η	ερώτηση	της	 ισοβαρούς	συμπίεσης	ως	συνέχεια	 της	εκτόνωσης	είναι	

αναγκαία	 όχι	 η	 αναγνώριση	 της	 συμμετρίας	 μεταξύ	 των	 ενεργειακών	 μεγεθών,	 αλλά	 η	

υπέρβαση	 του	 γραμμικού	 αιτιακού	 συλλογισμού	 (βλ.	 Παράγραφο	 3.2.1)	 για	 να	

«συνυπολογιστεί»	η	 ενέργεια	που	προσφέρθηκε	στο	περιβάλλον	 κατά	 την	 εκτόνωση	 του	

αερίου.	 Αυτή	 η	 υπέρβαση	 επιδιώχθηκε	 μέσω	 των	 συζητήσεων	 για	 τις	 απώλειες	 της	

θερμότητας	 στο	 περιβάλλον	 σε	 διάφορες	 υποενότητες	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας	 και	

κυρίως	μέσω	της	έννοιας	της	απόδοσης.	Δεν	είναι	βέβαια	καθόλου	αμελητέο	το	ποσοστό	

των	μαθητών	που	παρουσίασαν	ενδείξεις	μη-γραμμικής	αιτιότητας	στις	απαντήσεις	τους,	

παρόλα	αυτά	η	πλειονότητα	δεν	κατάφερε	να	υπερβεί	το	γραμμικό	αιτιακό	συλλογισμό.	

Παρά	 τις	 προηγούμενες	 επισημάνσεις	 για	 συγκεκριμένα	 σημεία	 προβληματισμού	 στις	

μεταβάσεις	 των	 μαθητών,	 η	 σύγκριση	 ερωτηματολογίου	 προελέγχου-μετελέγχου	 στα	

στάδια	 των	 απαντήσεων,	 των	 κατηγοριών	 νοητικών	 παραστάσεων	 και	 του	 βαθμού	 της	

επάρκειάς	 τους	 υποδεικνύει	 την	 εφαρμογή	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας	 ως	 κύριο	

παράγοντα	 που	 επέδρασε	 στη	 γνωστική	 πρόοδο	 του	 δείγματος	 για	 τη	 διατήρηση	 της	

ενέργειας	μέσω	του	ΠΘΝ	στις	θερμοδυναμικές	μεταβολές.	

7.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΑΠΟ	ΤΑ	ΦΥΛΛΑ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	
Στην	παράγραφο	αυτή	εξετάζονται	τα	αποτελέσματα	που	παρατίθενται	στον	Πίνακα	6.12.	

Αφορούν	 τις	 κατηγορίες	 των	 νοητικών	 παραστάσεων	 για	 την	 ενεργειακή	 αλυσίδα	 και	 τη	

μαθηματική	 έκφραση	 του	ΠΘΝ	 για	 τα	 θερμοδυναμικά	 συστήματα	 που	 εξετάζονται	 μέσα	

από	τα	φύλλα	εργασίας.	

7.2.1 ΤΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΑΠΟ	ΤΑ	ΦΥΛΛΑ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	
ΑΛΥΣΙΔΑ	

Στις	παραγράφους	που	ακολουθούν	παρουσιάζονται	τα	αποτελέσματα	που	βρίσκονται	στο	

Στάδιο	Ελέγχου	1	του	Πίνακα	6.12.	
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 Οι	κατηγορίες	των	απαντήσεων	για	την	ενεργειακή	αλυσίδα	7.2.1.1

Στην	 παράγραφο	 αυτή	 εξετάζονται	 τα	 αποτελέσματα	 που	 βρίσκονται	 στη	 θέση	 (1,1)	 του	

Πίνακα	6.12.	Αυτά	αφορούν	στις	επιλεγμένες	ερωτήσεις	από	τα	φύλλα	εργασίας	(Πίνακας	

6.7)	για	τη	διερεύνηση	των	κατηγοριών	στις	οποίες	ταξινομούνται	οι	νοητικές	παραστάσεις	

των	 μαθητών	 για	 το	 μοντέλο	 ενεργειακής	 αλυσίδας.	 Παρακάτω	 παρουσιάζονται	 τα	

αποτελέσματα	από	την	ταξινόμηση	των	απαντήσεων	των	μαθητών	σε	κατηγορίες	νοητικών	

παραστάσεων	(Πίνακας	7.17	με	συχνότητες),	όπως	αυτές	συγκροτήθηκαν	σύμφωνα	με	την	

ανάλυση	στην	Παράγραφο	6.5.1.2.	
Πίνακας	7.17:	Κατανομή	των	κατηγοριών	των	νοητικών	παραστάσεων	από	τις	ερωτήσεις	για	την	ενεργειακή	αλυσίδα	

στα	φύλλα	εργασίας	(πίνακας	συχνοτήτων).	

	 Ε6	 Ε9	 Ε10	 Ε13	 Ε16	 Ε18	 Ε21	

A1	 1	 0	 5	 2	 13	 11	 6	

A2	 4	 2	 3	 1	 3	 1	 9	

B	 3	 15	 7	 13	 0	 4	 0	

Π	 1	 0	 0	 0	 0	 1	 0	

Δ	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Φ	 3	 1	 3	 2	 0	 1	 2	

Κ	 4	 1	 0	 0	 0	 0	 0	

ΣΥΝΟΛΟ	 16	 19	 18	 18	 16	 18	 17	

Οι	 μαθητές	 επιχειρούν	 την	 κατασκευή	 του	 μοντέλου	 ενεργειακής	 αλυσίδας	 για	 τη	

λειτουργία	 της	 μηχανής	 Newcomen	 (Ε6)	 σε	 συνολικό	 ποσοστό	 50%	 για	 τις	 σχετικές	

κατηγορίες	 Α1,	 Α2	 και	 Β,	 με	 το	 50%	 αυτών	 να	 δίνει	 σωστή	 αλλά	 ελλιπή	 αλυσίδα.	 Στην	

ερώτηση	 αυτή	 ιδιαίτερη	 συσσώρευση	 βρίσκεται	 στις	 κατηγορίες	 των	 φαινομενολογικών	

εξηγήσεων	(19%)	και	της	καμίας	απάντησης	(25%).	

Από	 τις	 ερωτήσεις	 Ε9	 έως	 Ε21	 του	 παραπάνω	 πίνακα,	 τα	 ποσοστά	 των	 μαθητών	 που	

προσεγγίζουν	το	μοντέλο	με	ενεργειακούς	όρους	είναι	ιδιαίτερα	υψηλά,	από	83%	για	την	

αδιαβατική	εκτόνωση	(Ε10)	έως	και	100%	για	την	ισόθερμη	συμπίεση	(Ε16).	Επιπλέον	για	

το	 σύνολο	 των	 απαντήσεων	 αυτών	 (Ε9-Ε21)	 σχεδόν	 εξαλείφονται	 οι	 χρήσεις	 προ-

ενεργειακών	στοιχείων,	περιορίζονται	σημαντικά	(μέγιστο	17%	στην	Ε10)	οι	αναφορές	στα	

φαινομενολογικά	 χαρακτηριστικά	 και	 σχεδόν	 δεν	 υπάρχουν	 μαθητές	 που	 να	 μη	 δίνουν	

κάποια	απάντηση.	

Από	τις	προαναφερθείσες	ερωτήσεις	παρακάτω	αναφέρονται	δύο	περιπτώσεις	με	ακραίες	

τιμές.	 Πρώτη	 περίπτωση	 είναι	 η	 ερώτηση	 της	 ισόθερμης	 εκτόνωσης	 (Ε13)	 που	 έχει	

ιδιαίτερα	υψηλά	ποσοστά	(72%)	στην	κατηγορία	Β	και	πολύ	χαμηλότερα	στην	Α1	(11%).	Σε	
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μια	 δεύτερη	 ακραία	 περίπτωση,	 η	 εικόνα	 αυτή	 σχεδόν	 αντιστρέφεται	 για	 την	 ισόθερμη	

συμπίεση	(Ε16),	η	οποία	σημειώνει	ένα	σημαντικό	ποσοστό	81%	στην	κατηγορία	Α1,	με	τις	

υπόλοιπες	απαντήσεις	να	βρίσκονται	στην	Α2.		

 Ο	βαθμός	επάρκειας	των	απαντήσεων	για	την	ενεργειακή	αλυσίδα	7.2.1.2
Στην	 παράγραφο	 αυτή	 εξετάζονται	 τα	 αποτελέσματα	 που	 βρίσκονται	 στη	 θέση	 (1,2)	 του	

Πίνακα	6.12.	Αυτά	αφορούν	στις	επιλεγμένες	ερωτήσεις	από	τα	φύλλα	εργασίας	(Πίνακας	

6.7)	 για	 τη	 διερεύνηση	 του	 βαθμού	 επάρκειας	 των	 απαντήσεων	 των	 μαθητών	 για	 το	

μοντέλο	 ενεργειακής	 αλυσίδας.	 Παρακάτω	 παρουσιάζονται	 τα	 αποτελέσματα	 (Πίνακας	

7.18	με	συχνότητες)	από	την	κατηγοριοποίηση	των	απαντήσεων	των	μαθητών	με	βάση	την	

επάρκεια	της	νοητικής	παράστασης	που	χρησιμοποιούν,	όπως	αυτή	καθορίστηκε	σύμφωνα	

με	την	ανάλυση	στην	Παράγραφο	6.5.1.2.	

Πίνακας	7.18:	Κατανομή	των	βαθμών	επάρκειας	των	νοητικών	παραστάσεων	από	τις	ερωτήσεις	για	την	ενεργειακή	
αλυσίδα	στα	φύλλα	εργασίας	(πίνακας	συχνοτήτων).	

	 Ε6	 Ε9	 Ε10	 Ε13	 Ε16	 Ε18	 Ε21	

ΕΠΑΡΚΗΣ	 1	 0	 5	 2	 13	 11	 6	

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 4	 2	 3	 1	 3	 1	 9	

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 7	 16	 10	 15	 0	 6	 2	

ΚΑΜΙΑ	 4	 1	 0	 0	 0	 0	 0	

ΣΥΝΟΛΟ	 16	 19	 18	 18	 16	 18	 17	

Όπως	και	στην	αξιολόγηση	των	κατηγοριών	των	νοητικών	παραστάσεων	(βλ.	Παράγραφο	

7.2.1.1),	 η	 ερώτηση	 Ε6	 για	 τη	 μηχανή	 Newcomen	 παρουσιάζει	 ιδιαίτερη	 διασπορά	 στο	

βαθμό	 επάρκειας	 των	 απαντήσεων.	 Οι	 Ε9	 (αδιαβατική	 συμπίεση)	 και	 Ε13	 (ισόθερμη	

εκτόνωση)	έχουν	πολύ	υψηλά	ποσοστά	ανεπαρκών	απαντήσεων	 (περισσότερο	από	83%),	

ενώ	 το	 αντίθετο	 συμβαίνει	 με	 την	 Ε16	 (ισόθερμη	 συμπίεση)	 που	 συγκεντρώνει	 επαρκείς	

απαντήσεις	 σε	 ποσοστό	 μεγαλύτερο	 του	 81%.	 Οι	 υπόλοιπες	 ερωτήσεις	 έχουν	 λιγότερο	

εξεζητημένες	κατανομές	στους	βαθμούς	επάρκειας	των	απαντήσεων.	

Παρακάτω	δίνεται	το	Γράφημα	7.4	που	συνοψίζει	τα	αποτελέσματα	του	παραπάνω	πίνακα	

και	παρουσιάζει	μια	συμπαγή	εικόνα	για	την	εξέλιξη	των	βαθμών	επάρκειας	στις	ερωτήσεις	

κατασκευής	αλυσίδας	στα	φύλλα	εργασίας.	



	 213	

	
Γράφημα	7.14:	Εξέλιξη	των	βαθμών	επάρκειας	των	νοητικών	παραστάσεων	για	την	κατασκευή	μοντέλου	ενεργειακής	

αλυσίδας	στα	φύλλα	εργασίας	(γράφημα	σχετικών	ποσοστιαίων	συχνοτήτων).	

Από	το	παραπάνω	γράφημα	διαφαίνεται	η	αλλαγή	στο	βαθμό	επάρκειας	των	απαντήσεων	

των	 μαθητών.	 Προχωρώντας	 από	 την	 Ε6	 προς	 την	 Ε21	 φαίνεται	 γενικά	 μια	 μείωση	 των	

ανεπαρκών	 απαντήσεων,	 ενώ	 ταυτόχρονα	 εξαλείφονται	 αρκετά	 σύντομα	 (Ε10)	 οι	

περιπτώσεις	των	μαθητών	που	δε	δίνουν	καμία	απάντηση.	Από	την	Ε16	και	μετά	υπάρχει	

μια	 σαφής	 αύξηση	 και	 διατήρηση	 των	 αριθμών	 των	 απαντήσεων	 με	 επαρκείς	 και	

ενδιάμεσες	απαντήσεις.	

7.2.2 ΤΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΑΠΟ	ΤΑ	ΦΥΛΛΑ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΓΙΑ	ΤΗ	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ	
ΕΚΦΡΑΣΗ	

Στις	παραγράφους	που	ακολουθούν	παρουσιάζονται	τα	αποτελέσματα	που	βρίσκονται	στο	

Στάδιο	Ελέγχου	2	του	Πίνακας	6.12.	

 Οι	κατηγορίες	των	απαντήσεων	για	τη	μαθηματική	έκφραση	7.2.2.1
Στην	 παράγραφο	 αυτή	 εξετάζονται	 τα	 αποτελέσματα	 που	 βρίσκονται	 στη	 θέση	 (2,1)	 του	

Πίνακα	6.12.	Αυτά	αφορούν	στις	επιλεγμένες	ερωτήσεις	από	τα	φύλλα	εργασίας	(Πίνακας	

6.7)	για	τη	διερεύνηση	των	κατηγοριών	στις	οποίες	ταξινομούνται	οι	νοητικές	παραστάσεις	

των	μαθητών	ως	προς	την	κατασκευή	της	μαθηματικής	έκφρασης	του	ΠΘΝ	(Πίνακας	6.9).	

Παρακάτω	 παρουσιάζονται	 τα	 αποτελέσματα	 από	 την	 ταξινόμηση	 των	 απαντήσεων	 των	

μαθητών	σε	κατηγορίες	νοητικών	παραστάσεων	για	την	ορθότητα	και	 την	πληρότητα	της	

μαθηματικής	 έκφρασης	 (Πίνακας	 7.19	 με	 συχνότητες),	 όπως	 αυτές	 συγκροτήθηκαν	

σύμφωνα	με	την	ανάλυση	στην	Παράγραφο	6.5.1.2.	
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Πίνακας	7.19:	Κατανομή	των	κατηγοριών	των	νοητικών	παραστάσεων	από	τις	ερωτήσεις	για	την	ενεργειακή	αλυσίδα	
στα	φύλλα	εργασίας	(πίνακας	συχνοτήτων).	

	 Ε11	 Ε14	 Ε19	 Ε22	

Σ	 8	 7	 3	 5	

Μ	 1	 2	 12	 12	

Λ	 6	 7	 3	 0	

Κ	 3	 2	 0	 0	

ΣΥΝΟΛΟ	 18	 18	 18	 17	

Στον	παραπάνω	πίνακα	εμφανίζονται	σημαντικά	ποσοστά	μαθητών	που	απαντούν	σωστά	

κατά	 την	 κατασκευή	 της	 μαθηματικής	 έκφρασης	 του	 ΠΘΝ	 για	 τις	 διάφορες	

θερμοδυναμικές	μεταβολές	 (17%-44%),	 κυρίως	στις	πρώτες	δύο	ερωτήσεις	που	αφορούν	

στην	 αδιαβατική	 εκτόνωση	 (Ε11)	 και	 την	 ισόθερμη	 εκτόνωση	 (Ε14).	 Στις	 επόμενες	 δύο	

ερωτήσεις,	 τα	 ποσοστά	 δεν	 είναι	 εξίσου	 υψηλά,	 αλλά	 είναι	 σημαντικά	 αυξημένα	 για	 τη	

μερικώς	σωστή	διατύπωση	της	έκφρασης	(Ε19-ισοβαρής	συμπίεση:	67%	και	Ε22-ισοβαρής	

εκτόνωση:	 71%),	 που	 αντιστοιχεί	 σε	 λάθη	 αποκλειστικά	 στα	 πρόσημα	 (βλ.	 Παράγραφο).	

Επιπλέον	 διαφαίνεται	 μια	 μείωση	 των	 ποσοστών	 των	 λανθασμένων	 απαντήσεων	 από	 τη	

δεύτερη	ερώτηση	μέχρι	την	τελευταία.	

 Ο	βαθμός	επάρκειας	των	απαντήσεων	για	τη	μαθηματική	έκφραση	7.2.2.2
Στην	 παράγραφο	 αυτή	 εξετάζονται	 τα	 αποτελέσματα	 που	 βρίσκονται	 στη	 θέση	 (2,2)	 του	

Πίνακα	6.12.	Αυτά	αφορούν	στις	επιλεγμένες	ερωτήσεις	από	τα	φύλλα	εργασίας	(Πίνακας	

6.7)	 για	 τη	 διερεύνηση	 του	 βαθμού	 επάρκειας	 των	 απαντήσεων	 των	 μαθητών	 για	 την	

κατασκευή	 της	 μαθηματικής	 έκφρασης	 του	 ΠΘΝ.	 Τα	 δεδομένα	 αυτά	 (Πίνακας	 7.20)	

ταυτίζονται	ποσοτικά	με	τα	δεδομένα	από	την	ταξινόμηση	των	νοητικών	παραστάσεων	των	

μαθητών	 για	 τη	 μαθηματική	 έκφραση,	 όπως	 παρουσιάστηκε	 στην	 προηγούμενη	

παράγραφο,	 καθώς	 οι	 κατηγορίες	 που	 σχηματίζονται	 αντιστοιχούν	 μία	 προς	 μία	 με	 τους	

βαθμούς	 επάρκειας.	 Παρόλα	 αυτά	 κρίνεται	 αναγκαίο	 να	 δοθούν	 και	 πάλι,	 υπό	 το	

διαφορετικό	πρίσμα	του	βαθμού	επάρκειας	της	κάθε	απάντησης,	που	αλλάζει	την	ποιοτική	

αντίληψη	 με	 την	 οποία	 γίνονται	 αντιληπτά	 τα	 δεδομένα	 αυτά.	 Παράλληλα,	 αυτός	 ο	

«ποιοτικός	μετασχηματισμός»	των	ίδιων	αριθμητικών	δεδομένων	εξυπηρετεί	τη	συσχέτιση	

ομοειδών	αποτελεσμάτων	από	τις	νοητικές	παραστάσεις	της	ενεργειακής	αλυσίδας	και	της	

μαθηματικής	έκφρασης	(βλ.	Παράγραφο	7.2.3.2).	
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Πίνακας	7.20:	Κατανομή	των	κατηγοριών	των	βαθμών	επάρκειας	των	νοητικών	παραστάσεων	από	τις	ερωτήσεις	για	
την	ενεργειακή	αλυσίδα	στα	φύλλα	εργασίας	(πίνακας	συχνοτήτων).	

	 Ε11	 Ε14	 Ε19	 Ε22	

ΕΠΑΡΚΗΣ	 8	 7	 3	 5	

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 1	 2	 12	 12	

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 6	 7	 3	 0	

ΚΑΜΙΑ	 3	 2	 0	 0	

ΣΥΝΟΛΟ	 18	 18	 18	 17	

Σύμφωνα	με	 τον	παραπάνω	πίνακα,	 ο	βαθμός	 επάρκειας	 των	απαντήσεων	 των	μαθητών	

στην	 κατασκευή	 της	 μαθηματικής	 έκφρασης	 του	 ΠΘΝ	 χαρακτηρίζεται	 ως	 επαρκής	 και	

ενδιάμεσος	 για	 τουλάχιστον	 τις	 μισές	 απαντήσεις	 που	 δόθηκαν	 σε	 όλες	 τις	 σχετικές	

ερωτήσεις.	Συγκεκριμένα,	στις	δύο	πρώτες	(Ε11-Ε14)	βρίσκεται	στο	50%,	ενώ	σε	αυτές	που	

ακολουθούν	 αυξάνεται	 στο	 83%	 για	 την	 Ε19	 και	 φτάνει	 στο	 100%	 για	 την	 Ε22.	 Τα	

αποτελέσματα	αυτά	συνοψίζονται	στο	Γράφημα	7.15.	

	
Γράφημα	7.15:	Εξέλιξη	των	βαθμών	επάρκειας	των	νοητικών	παραστάσεων	για	την	κατασκευή	μαθηματικής	έκφρασης	

στα	φύλλα	εργασίας	(γράφημα	σχετικών	ποσοστιαίων	συχνοτήτων).	

Από	 το	 παραπάνω	 γράφημα	 σκιαγραφείται	 η	 αύξηση	 των	 επαρκών	 και	 ενδιάμεσων	

απαντήσεων	 για	 τη	 μαθηματική	 έκφραση	 του	 ΠΘΝ	 από	 τη	 δεύτερη	 ερώτηση	 (Ε14).	

Ταυτόχρονα	 διαφαίνεται	 η	 μείωση	 του	 ποσοστού	 των	 μαθητών	 που	 δεν	 έδιναν	 καμία	

μαθηματική	 έκφραση	 ή	 η	 απάντησή	 τους	 χαρακτηριζόταν	 ως	 ανεπαρκής,	 μέχρι	 που	 η	

πρώτη	κατηγορία	από	αυτές	εξαλείφεται	στην	Ε19	και	η	δεύτερη	στην	Ε22.	
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ΚΑΜΙΑ	
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7.2.3 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ	ΤΩΝ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΑΠΟ	ΤΑ	ΦΥΛΛΑ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	ΑΛΥΣΙΔΑ	ΚΑΙ	ΤΗ	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ	ΕΚΦΡΑΣΗ	

Στις	παραγράφους	που	ακολουθούν	παρουσιάζονται	τα	αποτελέσματα	που	βρίσκονται	στο	

Στάδιο	Ελέγχου	3	του	Πίνακα	6.12.	

 Συσχέτιση	των	κατηγοριών	των	νοητικών	παραστάσεων	για	την	7.2.3.1
ενεργειακή	αλυσίδα	και	τη	μαθηματική	έκφραση	

Στην	 παράγραφο	 αυτή	 εξετάζονται	 τα	 αποτελέσματα	 που	 βρίσκονται	 στη	 θέση	 (3,1)	 του	

Πίνακα	6.12.	Αυτά	αφορούν	στη	συσχέτιση	των	αποτελεσμάτων	που	προέκυψαν	από	την	

ανάλυση	των	φύλλων	εργασίας	για	τις	νοητικές	παραστάσεις	στην	κατασκευή	ενεργειακής	

αλυσίδας	 (Πίνακας	7.17)	και	 της	μαθηματικής	έκφρασης	του	ΠΘΝ	(Πίνακας	7.19).	Πρέπει	

να	 επισημανθεί	 ότι	 σε	 κάθε	 περίπτωση	 η	 μαθηματική	 έκφραση	 σχηματιζόταν	 από	 τους	

μαθητές	μετά	τη	διαπραγμάτευση	των	απαντήσεων	τους	για	την	ενεργειακή	αλυσίδα	και	

την	 παρουσίαση	 του	 σωστού	 και	 πλήρους	 μοντέλου	 από	 τη	 ερευνήτρια/εκπαιδευτικό,	

χωρίς	να	δίνεται	από	την	 τελευταία	καμία	πληροφορία	για	 το	σχηματισμό	της	ποσοτικής	

έκφρασης	του	ΠΘΝ	(βλ.	τα	αντίστοιχα	ερευνητικά	πρωτόκολλα	στο	Παράρτημα	(4)).	
Πίνακας	7.21:	Συσχέτιση	των	κατηγοριών	των	νοητικών	παραστάσεων	για	την	ενεργειακή	αλυσίδα	(γραμμές)	με	αυτές	

για	τη	μαθηματική	έκφραση	(στήλες)	από	τις	σχετικές	ερωτήσεις	των	φύλλων	εργασίας	(πίνακας	συχνοτήτων).	

	 Ε11:	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ	ΕΚΦΡΑΣΗ	

Σ	 Μ	 Λ	 Κ	 ΣΥΝΟΛΟ	

Ε1
1:
	Ε
Ν
ΕΡ

ΓΕ
ΙΑ
ΚΗ

	Α
ΛΥ

ΣΙ
ΔΑ

	 Α1	 2	 0	 3	 0	 5	

Α2	 2	 1	 0	 0	 3	

Β	 2	 0	 3	 2	 7	

Π	 0	 0	 0	 0	 0	

Δ	 0	 0	 0	 0	 0	

Φ	 2	 0	 0	 1	 3	

Κ	 0	 0	 0	 0	 0	

ΣΥΝΟΛΟ	 8	 1	 6	 3	 18	
	

	 Ε14:	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ	ΕΚΦΡΑΣΗ	

Σ	 Μ	 Λ	 Κ	 ΣΥΝΟΛΟ	

Ε1
3:
	Ε
Ν
ΕΡ

ΓΕ
ΙΑ
ΚΗ

	Α
ΛΥ

ΣΙ
ΔΑ

	 Α1	 1	 1	 0	 0	 2	

Α2	 1	 0	 0	 0	 1	

Β	 3	 1	 7	 2	 13	

Π	 0	 0	 0	 0	 0	

Δ	 0	 0	 0	 0	 0	

Φ	 2	 0	 0	 0	 2	

Κ	 0	 0	 0	 0	 0	

ΣΥΝΟΛΟ	 7	 2	 7	 2	 18	
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	 Ε19:	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ	ΕΚΦΡΑΣΗ	

Σ	 Μ	 Λ	 Κ	 ΣΥΝΟΛΟ	

Ε1
8:
	Ε
Ν
ΕΡ

ΓΕ
ΙΑ
ΚΗ

	Α
ΛΥ

ΣΙ
ΔΑ

	 Α1	 2	 8	 1	 0	 11	

Α2	 0	 1	 0	 0	 1	

Β	 0	 3	 1	 0	 4	

Π	 1	 0	 0	 0	 1	

Δ	 0	 0	 0	 0	 0	

Φ	 0	 0	 1	 0	 1	

Κ	 0	 0	 0	 0	 0	

ΣΥΝΟΛΟ	 3	 12	 3	 0	 18	

	

	 Ε22:	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ	ΕΚΦΡΑΣΗ	

Σ	 Μ	 Λ	 Κ	 ΣΥΝΟΛΟ	

Ε2
1:
	Ε
Ν
ΕΡ

ΓΕ
ΙΑ
ΚΗ

	Α
ΛΥ

ΣΙ
ΔΑ

	 Α1	 2	 4	 0	 0	 6	

Α2	 2	 7	 0	 0	 9	

Β	 0	 0	 0	 0	 0	

Π	 0	 0	 0	 0	 0	

Δ	 0	 0	 0	 0	 0	

Φ	 1	 1	 0	 0	 2	

Κ	 0	 0	 0	 0	 0	

ΣΥΝΟΛΟ	 5	 12	 0	 0	 17	

Για	 τις	 ερωτήσεις	 Ε10/Ε11	φαίνεται	πως	οι	μαθητές	που	επιχείρησαν	 να	 κατασκευάσουν	

την	 ενεργειακή	 αλυσίδα	 (κατηγορίες	 Α1,	 Α2	 και	 Β)	 για	 το	 φαινόμενο	 της	 αδιαβατικής	

εκτόνωσης	(Ε10)	κατέληξαν	με	παρόμοια	ποσοστά	τόσο	σε	σωστές-μερικώς	σωστές	όσο	και	

σε	 λανθασμένες-καμία	 απαντήσεις	 για	 τη	 μαθηματική	 έκφραση	 (Ε11)	 (39%	 και	 44%	

αντίστοιχα).	Από	την	πρώτη	«ομάδα»	το	71%	είχε	αλυσίδες	στις	κατηγορίες	Α1-Α2,	ενώ	από	

τη	δεύτερη	το	63%	είχε	απαντήσεις	στη	Β.	Σε	σχέση	με	τις	υπόλοιπες	κατηγορίες,	το	17%	

έδωσε	φαινομενολογικές	εξηγήσεις	και	κατέληξε	κατά	67%	σε	σωστή	μαθηματική	έκφραση	

και	το	33%	σε	καμία	απάντηση.	Στις	ερωτήσεις	Ε13/Ε14	εμφανίζεται	μεγάλη	συσσώρευση	

στην	κατηγορία	Β	της	ερώτησης	Ε13	(72%),	από	την	οποία	οι	μαθητές	οδηγούνται	κυρίως	

σε	 λανθασμένη	 μαθηματική	 έκφραση	 (54%),	 αλλά	 και	 σε	 σωστή-μερικώς	 σωστή	 σε	

ποσοστό	 31%.	 Οι	 ερωτήσεις	 Ε18/Ε19	 και	 Ε21/Ε22	 παρουσιάζουν	 μεταξύ	 τους	 παρόμοια	

εικόνα,	με	μαθητές	που	προέρχονται	από	τις	κατηγορίες	Α1-Α2	της	ενεργειακής	αλυσίδας	

να	 καταλήγουν	 σε	 σωστές-μερικώς	 σωστές	 κατασκευές	 της	 μαθηματικής	 έκφρασης	 (61%	

και	88%	αντίστοιχα	για	 το	κάθε	 ζευγάρι	ερωτήσεων).	Ταυτόχρονα	έχουν	ελαχιστοποιηθεί	



	 218	

τα	 ποσοστά	 των	 μαθητών	 που	 καταλήγουν	 εκεί	 εφορμώντας	 από	 προ-ενεργειακά	 ή	 μη-

ενεργειακά	πλαίσια	(0%-6%).	

 Συσχέτιση	του	βαθμού	επάρκειας	για	την	ενεργειακή	αλυσίδα	και	τη	7.2.3.2
μαθηματική	έκφραση	

Στην	 παράγραφο	 αυτή	 εξετάζονται	 τα	 αποτελέσματα	 που	 βρίσκονται	 στη	 θέση	 (3,2)	 του	

Πίνακα	6.12	και	αφορούν	τη	συσχέτιση	μεταξύ	του	βαθμού	επάρκειας	που	παρουσιάζουν	

οι	 νοητικές	 παραστάσεις	 της	 κατασκευής	 της	 ενεργειακής	 αλυσίδας	 (Πίνακας	 7.18)	 σε	

σχέση	 με	 αυτές	 της	 μαθηματικής	 έκφρασης	 του	 ΠΘΝ	 (Πίνακας	 7.20)	 για	 συγκεκριμένες	

θερμοδυναμικές	 μεταβολές	 που	 καλύπτονται	 στα	 φύλλα	 εργασίας	 (Πίνακας	 6.7).	

Παρακάτω	 δίνεται	 ο	 συγκεντρωτικός	 πίνακας	 για	 τις	 συσχετίσεις	 αυτές	 ανά	 ζευγάρι	

ερωτήσεων	(Πίνακας	7.22).	Από	τις	διαβαθμίσεις	της	επάρκειας	των	ενεργειακών	αλυσίδων	

παραλείπεται	η	 κατηγορία	«καμία»,	 καθώς	όλοι	οι	μαθητές	 έδωσαν	 κατέγραψαν	 κάποια	

νοητική	παράσταση	στις	σχετικές	ερωτήσεις.	

Πίνακας	7.22:	Συσχέτιση	του	βαθμού	επάρκειας	για	την	ενεργειακή	αλυσίδα	(γραμμές)	με	αυτές	για	τη	μαθηματική	
έκφραση	(στήλες)	από	τις	σχετικές	ερωτήσεις	των	φύλλων	εργασίας	(πίνακας	συχνοτήτων).	

	
Ε11:	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ	ΕΚΦΡΑΣΗ	

ΕΠΑΡΚΗΣ	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	

Ε1
0:
	Ε
Ν
ΕΡ

ΓΕ
ΙΑ
ΚΗ

	
ΑΛ

ΥΣ
ΙΔ
Α	

ΕΠΑΡΚΗΣ	 2	 0	 3	 0	 5	

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 2	 1	 0	 0	 3	

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 4	 0	 3	 3	 10	

ΣΥΝΟΛΟ	 8	 1	 6	 3	 18	
	

	
Ε14:	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ	ΕΚΦΡΑΣΗ	

ΕΠΑΡΚΗΣ	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	

Ε1
3:
	Ε
Ν
ΕΡ

ΓΕ
ΙΑ
ΚΗ

	
ΑΛ

ΥΣ
ΙΔ
Α	

ΕΠΑΡΚΗΣ	 1	 1	 0	 0	 2	

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 1	 0	 0	 0	 1	

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 5	 1	 7	 2	 15	

ΣΥΝΟΛΟ	 7	 2	 7	 2	 18	
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Ε19:	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ	ΕΚΦΡΑΣΗ	

ΕΠΑΡΚΗΣ	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	
Ε1
8:
	Ε
Ν
ΕΡ

ΓΕ
ΙΑ
ΚΗ

	
ΑΛ

ΥΣ
ΙΔ
Α	

ΕΠΑΡΚΗΣ	 2	 8	 1	 0	 11	

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 0	 1	 0	 0	 1	

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 1	 3	 2	 0	 6	

ΣΥΝΟΛΟ	 3	 12	 3	 0	 18	
	

	
Ε22:	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ	ΕΚΦΡΑΣΗ	

ΕΠΑΡΚΗΣ	 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 ΚΑΜΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ	

Ε2
1:
	Ε
Ν
ΕΡ

ΓΕ
ΙΑ
ΚΗ

	
ΑΛ

ΥΣ
ΙΔ
Α	

ΕΠΑΡΚΗΣ	 2	 4	 0	 0	 6	

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	 2	 7	 0	 0	 9	

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ	 1	 1	 0	 0	 2	

ΣΥΝΟΛΟ	 5	 12	 0	 0	 17	

Για	 τις	 ερωτήσεις	 Ε10/Ε11	 διαφαίνεται	 πως	 οι	 μαθητές	 ξεκινούν	 κυρίως	από	ανεπαρκείς	

νοητικές	παραστάσεις	 της	ενεργειακής	αλυσίδας	 (56%)	και	καταλήγουν	σχεδόν	εξίσου	σε	

επαρκή	 (40%),	 ανεπαρκή	 (30%)	 και	 καμία	 (30%)	 μαθηματική	 έκφραση.	 Τα	 αντίστοιχα	

ποσοστά	 για	 τους	 μαθητές	 που	 εφορμούν	 από	 επαρκή	 ενεργειακή	 αλυσίδα	 (28%)	 είναι	

40%,	 60%	 και	 0%.	 Σημαντικό	 είναι	 το	 ποσοστό	 (33%)	 των	 μαθητών	 που	 ξεκινούν	 από	

ανεπαρκείς	 και	 ενδιάμεσες	 αναπαραστάσεις	 ενεργειακής	 αλυσίδας,	 αλλά	 τελικά	

καταλήγουν	 σε	 επαρκή	 μαθηματική	 έκφραση	 μετά	 από	 τη	 συζήτηση	 για	 το	 πλήρες	 και	

ορθό	 μοντέλο	 που	 περιγράφει	 μια	 αδιαβατική	 εκτόνωση.	 Για	 το	 ζευγάρι	 Ε13/Ε14	 η	

κατανομή	είναι	παρόμοια,	με	το	83%	των	μαθητών	να	κατασκευάζουν	ενεργειακή	αλυσίδα	

ανεπαρκή	βαθμού	και	 να	οδηγούνται	 τόσο	σε	 επαρκή	 (33%)	όσο	και	σε	ανεπαρκή	 (58%)	

μαθηματική	έκφραση.	Στην	περίπτωση	αυτή,	το	39%	οδηγείται	μέσω	της	διαπραγμάτευσης	

από	 ανεπαρκείς	 και	 ενδιάμεσες	 αναπαραστάσεις	 ενεργειακής	 αλυσίδας	 σε	 επαρκή	 ή	

ενδιάμεση	μαθηματική	έκφραση	για	το	φαινόμενο	της	ισόθερμης	εκτόνωσης.	

Αντίστοιχα,	 τα	 ζευγάρια	 ερωτήσεων	 Ε18/Ε19	 και	 Ε21/Ε22	 έχουν	 επίσης	 κοινά	 στοιχεία	

μεταξύ	 τους,	 με	 πιο	 σημαντικό	 αυτό	 των	 μειωμένων	 ποσοστών	 ανεπαρκών	 ενεργειακών	

αλυσίδων-μαθηματικών	 εκφράσεων.	 Στις	 Ε18/Ε19	 οι	 μαθητές	 που	 ξεκινούν	 στην	

πλειονότητά	τους	από	επαρκείς	ενεργειακές	αλυσίδες	 (61%)	και	καταλήγουν	σε	επαρκείς	

(18%),	 αλλά	 κυρίως	 σε	 ενδιάμεσες	 (73%)	 μαθηματικές	 εκφράσεις	 για	 το	 φαινόμενο	 της	
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ισοβαρούς	ψύξης.	Από	τους	μαθητές	που	ξεκινούν	από	ανεπαρκείς	ενεργειακές	αλυσίδες	

(33%),	το	67%	αυτών	καταλήγουν	σε	επαρκή	ή	ενδιάμεση	μαθηματική	έκφραση	μετά	από	

τη	 διαπραγμάτευση	 του	 μοντέλου.	 Αντίστοιχα	 για	 τις	 Ε21/Ε22,	 από	 επαρκείς	 αλυσίδες	

εκίνησε	 το	 35%,	 από	 ενδιάμεσες	 το	 58%	 και	 από	 ανεπαρκείς	 το	 12%	 και	 τελικά	 όλοι	

μαθητές	καταλήγουν	σε	επαρκείς	ή	ενδιάμεσες	κατασκευές	μαθηματικών	εκφράσεων	μετά	

από	τη	συζήτηση	γύρω	από	το	πλήρες	και	ορθό	μοντέλο	της	ενεργειακής	αλυσίδας	για	το	

φαινόμενο	της	ισοβαρούς	θέρμανσης.	

7.2.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ	ΤΩΝ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΤΩΝ	ΦΥΛΛΩΝ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	
Μετά	 από	 την	 παρουσίαση	 επιλεγμένων	 αποτελεσμάτων	 από	 τα	 φύλλα	 εργασίας,	 στο	

σημείο	 αυτό	 εξετάζεται	 η	 επίδραση	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας	 (ανεξάρτητη	 μεταβλητή)	

πάνω	στη	 γνωστική	 πρόοδο	 των	μαθητών	 (εξαρτημένη	μεταβλητή)	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	

εφαρμογής	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας.	 Αυτό	 επιτυγχάνεται	 με	 την	 επαναλαμβανόμενη	

συλλογή	 δεδομένων	 μετά	 από	 το	 συγκεκριμένο	 πειραματικό	 χειρισμό	 πάνω	 στην	 ομάδα	

των	 μαθητών,	 σύμφωνα	 με	 το	 σχέδιο	 έρευνας	 μεμονωμένης	 περίπτωσης	 (Παράγραφος	

6.3.2).	 Στην	προκειμένη	περίπτωση	έχουν	επιλεγεί	προς	αξιολόγηση	ομοειδείς	 ερωτήσεις	

από	 τα	φύλλα	 εργασίας,	 πριν	από	 τις	 οποίες	 είχε	 εφαρμοστεί	 ένα	 κοινό	 εποικοδομητικό	

διδακτικό	μοτίβο	με	σκοπό	την	ανάδυση	των	νοητικών	παραστάσεων	των	μαθητών.	Για	τις	

ερωτήσεις	 που	 αφορούν	 στην	 κατασκευή	 του	 μοντέλου	 ενεργειακής	 αλυσίδας	 είχε	

προηγηθεί	 η	 παρουσίαση	 του	 αντίστοιχου	 φαινομένου	 και	 συζήτηση	 για	 ορισμένα	

λειτουργικά	 χαρακτηριστικά	 του,	 ώστε	 να	 είναι	 η	 ερώτηση	 από	 την	 ερευνήτρια/	

εκπαιδευτικό	 για	 την	 κατασκευή	 της	 ενεργειακής	 αλυσίδας	 να	 είναι	 ρεαλιστική	 και	 η	

απάντηση	 από	 τους	 μαθητές	 προσανατολισμένη	 στα	 πραγματικά	 χαρακτηριστικά	 του	

φαινομένου.	 Η	 κατασκευή	 της	 ενεργειακής	 αλυσίδας	 από	 τους	 μαθητές	 και	 η	

διαπραγμάτευση	 των	 απαντήσεών	 τους	 μέσα	 στην	 τάξη	 ολοκληρωνόταν	 με	 την	

παρουσίαση	 της	 σωστής	 και	 πλήρους	 ενεργειακής	αλυσίδας,	 η	 οποία	 καθοδηγούσε	 τους	

μαθητές	για	το	σχηματισμό	της	μαθηματικής	έκφρασης	του	ΠΘΝ,	σε	όποια	από	τα	φύλλα	

εργασίας	υπάρχει	η	σχετική	ερώτηση.	

Τόσο	για	την	ενεργειακή	αλυσίδα	όσο	και	για	τη	μαθηματική	έκφραση	υπάρχει	αρχικά	μια	

σταθεροποίηση	 των	 συχνοτήτων	 των	 επαρκών	 και	 ενδιάμεσων	 απαντήσεων	 και	 στη	

συνέχεια	 αυτές	 εμφανίζονται	 είτε	 σε	 πολύ	 μεγάλα	 ποσοστά	 είτε	 σε	 αποκλειστικότητα.	

Συνεπώς,	 είναι	 τουλάχιστον	 αξιοσημείωτος	 ο	 βαθμός	 επάρκειας	 των	 νοητικών	
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παραστάσεων	που	επιδεικνύουν	οι	μαθητές	στην	κατασκευή	της	ενεργειακής	αλυσίδας	και	

της	μαθηματικής	 έκφρασης	 του	ΠΘΝ,	 για	φαινόμενα	με	 τα	 οποία	δεν	 είχαν	βρεθεί	 ξανά	

αντιμέτωποι.	Ειδικά	κατά	την	εξέταση	των	απαντήσεων	των	φύλλων	εργασίας,	η	επιτυχία	

στην	 αναπαράσταση	 της	 διανομής	 της	 ενέργειας	 μέσω	 αλυσίδας	 και	 μαθηματικής	

έκφρασης	μπορεί	να	αποδοθεί	άμεσα	στην	εποικοδομητική	προσέγγιση,	μέσω	της	οποίας	

οι	μαθητές	οικοδομούσαν	οι	 ίδιοι	αυτές	 τις	 νοητικές	παραστάσεις,	με	αποτέλεσμα	αυτές	

να	 είναι	 συνεκτικές	 και	 νοηματοδοτημένες	 για	 τον	 κάθε	 μαθητή	 ξεχωριστά,	 αλλά	

ταυτόχρονα	να	ανταποκρίνονται	 ικανοποιητικά	στα	επιστημονικά	αποδεκτά	εννοιολογικά	

χαρακτηριστικά	 της	 θερμοδυναμικής.	 Παρότι	 η	 σωστή	 και	 πλήρης	 αναπαράσταση	 της	

ενεργειακής	 αλυσίδας	 παρουσιαζόταν	 μετά	 από	 τη	 συζήτηση	 των	 μαθητών	 με	 την	

ερευνήτρια/εκπαιδευτικό,	 η	 εξατομικευμένη	 επεξεργασία	 από	 τους	 μαθητές	 και	 η	

συλλογική	 διαπραγμάτευση	 στην	 τάξη	 θεωρείται	 ότι	 βοηθούσαν	 στη	 συνεκτική	

οικοδόμηση	του	μοντέλου.	

Ιδιαίτερη	επισήμανση	χρειάζεται	να	γίνει	για	την	 ιδιαίτερη	επιτυχία	των	μαθητών	αρχικά	

στην	κατασκευή	της	ενεργειακής	αλυσίδας	και	κατόπιν	στη	μαθηματική	έκφραση	για	την	

ισοβαρή	εκτόνωση	(Ε21/Ε22).	Στην	υποενότητα	που	περιλαμβάνονται	οι	ερωτήσεις	αυτές	

επιχειρείται	 για	 πρώτη	 φορά	 υπέρβαση	 του	 γραμμικού	 αιτιακού	 συλλογισμού	 των	

μαθητών	 μέσω	 του	 συγκεκριμένου	 φαινομένου	 (βλ.	 Παράγραφο	 5.1.2).	 Από	 τα	

αποτελέσματα	 μπορεί	 να	 εξαχθεί	 το	 συμπέρασμα	 ότι	 ο	 σχεδιασμός	 της	 διδακτικής	

ακολουθίας,	 ο	 οποίος	 προέβλεπε	 αξιοποίηση	 της	 γραμμικής	 αιτιότητας	 μέχρι	 το	 σημείο	

εκείνο,	 είχε	 σωστά	 επιδιώξει	 την	 υπέρβαση	 αυτή	 κατά	 την	 ολοκλήρωση	 της	 εισαγωγής	

όλων	 των	 θερμοδυναμικών	 μεταβολών	 που	 συμμετέχουν	 στον	 κύκλο	 της	 μηχανής	

Newcomen.	

Μια	συστηματική	δυσκολία	των	μαθητών	που	εντοπίστηκε	αφορά	στην	απόδοση	σωστού	

προσήμου	 στα	 ενεργειακά	 μεγέθη	 κατά	 το	 σχηματισμό	 της	 μαθηματικής	 έκφρασης	 του	

ΠΘΝ	και	κυρίως	για	τη	μεταβολή	της	εσωτερικής	ενέργειας.	Ο	προβληματισμός	αυτός	έχει	

αναδειχθεί	 και	 στις	 σχετικές	 έρευνες	 για	 τις	 νοητικές	 παραστάσεις	 των	 φοιτητών	 (βλ.	

Παράγραφο	3.1.1).	Είναι	πιθανό	αυτό	να	οφείλεται	στο	γεγονός	ότι	η	αλυσίδα	που	τελικά	

οι	 μαθητές	 επεξεργάζονται	 είναι	 «στιγμιότυπο»	 του	 φαινομένου	 που	 εξετάζουν,	 παρότι	

έχει	 παρουσιαστεί	 και	 η	 δυναμική	 εξέλιξη	 της	 ενεργειακής	 αλυσίδας	 μέσω	 της	

προσομοίωσης	 IGasES	 (βλ.	 Παράγραφο	 5.2.2).	 Στην	 περίπτωση	 της	 μεταβολής	 της	

εσωτερικής	ενέργειας	δεν	είναι	προφανές	αν	υπάρχει	αύξηση	ή	μείωση	για	να	αποδοθεί	
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κατόπιν	 το	 πρόσημο,	 σε	 αντίθεση	 με	 τη	 σύμβαση	 των	 προσήμων	 για	 το	 έργο	 και	 τη	

θερμότητα,	 τα	 οποία	 καθορίζονται	 σαφώς	 από	 την	 προσφορά	 ενέργειας	 από	 το	

περιβάλλον	στο	σύστημα	ή	το	αντίστροφο	(βλ.	Παράγραφο	2.2.2.2).	

Από	 τα	 παραπάνω,	 κρατώντας	 και	 τις	 προηγούμενες	 επισημάνσεις,	 φαίνεται	 πως	 η	

διδακτική	 ακολουθία	 είχε	 συνολικά	 σημαντική	 επίδραση	 στη	 γνωστική	 πρόοδο	 των	

μαθητών	 για	 τον	 ΠΘΝ,	 όπως	 προκύπτει	 και	 από	 την	 επαναλαμβανόμενη	 συλλογή	

δεδομένων	κατά	τη	διάρκεια	της	εφαρμογής	της	διδακτικής	ακολουθίας,	σε	συμφωνία	με	

τα	θετικά	αποτελέσματα	από	 τη	σύγκριση	 του	 ερωτηματολογίου	προελέγχου-μετελέγχου	

(Παράγραφος	7.1.4).	

7.3 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΤΟΥ	ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ	ΜΕ	ΤΩΝ	
ΦΥΛΛΩΝ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	

Στην	 παράγραφο	 αυτή	 επιχειρείται	 μια	 σύνθεση	 των	 αποτελεσμάτων	 ξεκινώντας	 από	 το	

ερωτηματολόγιο	 προελέγχου,	 χρησιμοποιώντας	 τα	 φύλλα	 εργασίας	 ως	 ενδιάμεσους	

σταθμούς	 και	 καταλήγοντας	στο	 ερωτηματολόγιο	προελέγχου.	Η	προσπάθεια	συνίσταται	

στη	 συγκρότηση	 ομάδων	 μαθητών	 με	 συγγενική	 εξέλιξη	 στο	 βαθμό	 επάρκειας	 των	

απαντήσεων	 των	 μαθητών,	 από	 τις	 οποίες	 μπορούν	 να	 εξεταστούν	 λεπτομερέστερα	

αντιπροσωπευτικές	περιπτώσεις	μαθητών.	

7.3.1 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ	ΟΜΑΔΩΝ	ΜΑΘΗΤΩΝ	
Στους	ακόλουθους	Πίνακες	7.23	και	7.24	παρουσιάζεται	μια	επεξεργασία	των	πρωτογενών	

αποτελεσμάτων,	που	παρατίθενται	στο	Παράρτημα	(7),	ανά	περίπτωση	μαθητή	(ST).	Στον	

Πίνακα	7.23	δίνεται	 ο	μέσος	όρος	 και	 η	 τυπική	απόκλιση	 του	βαθμού	 επάρκειας	από	 το	

ερωτηματολόγιο	 προελέγχου	 και	 μετελέγχου	 για	 τις	 απαντήσεις	 ανοιχτού	 τύπου	 (Τ2-Τ9),	

καθώς	και	η	μεταβολή	του	μέσου	όρου	ανά	περίπτωση	μαθητή.	
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Πίνακας	7.23:	Μέσος	όρος	και	τυπική	απόκλιση	ανά	περίπτωση	μαθητή	(ST)	του	βαθμού	επάρκειας	των	απαντήσεων	
στις	απαντήσεις	ανοιχτού	τύπου	(Τ4-Τ9)	στο	ερωτηματολόγιο	προελέγχου	και	μετελέγχου.	

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ	
Μ.O.	

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ	
ΤΥΠΙΚΗ	

ΑΠΟΚΛΙΣΗ	
Μ.O.	

ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΥ	
ΤΥΠΙΚΗ	

ΑΠΟΚΛΙΣΗ	
ΜΕΤΑΒΟΛΗ	

Μ.Ο.	

ST01	 2,13	 0,35	 3,63	 0,74	 1,50	

ST02	 1,63	 0,74	 3,38	 0,92	 1,75	

ST03	 1,13	 0,35	 3,38	 1,19	 2,25	

ST04	 2,00	 0,00	 3,13	 0,99	 1,13	

ST05	 2,00	 0,00	 3,00	 0,93	 1,00	

ST06	 2,00	 0,00	 3,00	 0,93	 1,00	

ST07	 2,25	 0,46	 3,88	 0,35	 1,63	

ST08	 2,00	 0,00	 2,63	 0,92	 0,63	

ST09	 2,00	 0,53	 1,63	 0,52	 -0,37	

ST10	 1,63	 0,52	 3,38	 0,52	 1,75	

ST11	 1,75	 0,46	 1,63	 0,74	 -0,12	

ST12	 1,75	 0,46	 2,75	 0,89	 1,00	

ST13	 2,25	 0,46	 2,50	 0,93	 0,25	

ST14	 1,88	 0,35	 2,63	 0,74	 0,75	

ST15	 1,88	 0,35	 3,25	 1,04	 1,37	

ST16	 1,63	 0,52	 3,13	 0,83	 1,50	

ST17	 1,75	 0,46	 2,75	 0,71	 1,00	

ST18	 1,75	 0,46	 2,38	 0,52	 0,63	

ST19	 1,75	 0,71	 1,38	 0,52	 -0,37	

ΣΥΝΟΛΟ	 1,85	 0,26	 2,81	 0,68	 0,96	

Στον	Πίνακα	7.24	που	ακολουθεί	παρουσιάζεται	ο	μέσος	όρος	και	η	τυπική	απόκλιση	από	

το	 βαθμό	 επάρκειας	 στην	 κατασκευή	 ενεργειακής	 αλυσίδας	 και	 μαθηματικής	 έκφρασης	

ΠΘΝ	ανά	μαθητή.	Καθώς	φαίνεται	από	τους	συγκεντρωτικούς	υπολογισμούς,	τόσο	ο	μέσος	

όρος	 όσο	 και	 η	 τυπική	 απόκλιση	 των	 βαθμών	 επάρκειας	 που	 εξετάζονται	 δεν	 απέχουν	

ιδιαίτερα,	συνεπώς	υπολογίζονται	επιπλέον	τα	ίδια	στατιστικά	στοιχεία	και	για	το	μέσο	όρο	

ενεργειακής	 αλυσίδας-μαθηματικής	 έκφρασης.	 Έτσι	 προκύπτει	 ένας	 συνολικός	 βαθμός	

επάρκειας	 απαντήσεων	 για	 τα	 φύλλα	 εργασίας,	 χωρίς	 αξιοσημείωτη	 απώλεια	

πληροφορίας.	

	

	



	 224	

Πίνακας	7.24:	Μέσος	όρος	και	τυπική	απόκλιση	ανά	περίπτωση	μαθητή	(ST)	του	βαθμού	επάρκειας	των	απαντήσεων	
στις	ερωτήσεις	ενεργειακής	αλυσίδας	και	μαθηματικής	έκφρασης	στα	φύλλα	εργασίας.	

ΠΕΡΙ-
ΠΤΩΣΗ	

Μ.O.	
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ	
ΑΛΥΣΙΔΑΣ	

ΤΥΠΙΚΗ	
ΑΠΟΚΛΙΣΗ	

Μ.O.	
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ	

ΕΚΦΡΑΣΗΣ	

ΤΥΠΙΚΗ	
ΑΠΟΚΛΙΣΗ	

Μ.O.	
ΦΥΛΛΩΝ	
ΕΡΓΑΣΙΑΣ	

ΤΥΠΙΚΗ	
ΑΠΟΚΛΙΣΗ	

ST01	 2,14	 1,21	 2,50	 0,87	 2,32	 0,25	

ST02	 2,86	 0,90	 3,25	 0,43	 3,05	 0,28	

ST03	 3,00	 1,53	 3,25	 0,43	 3,13	 0,18	

ST04	 2,57	 1,51	 1,75	 1,09	 2,16	 0,58	

ST05	 1,86	 0,90	 2,25	 1,48	 2,05	 0,28	

ST06	 2,57	 0,79	 2,50	 1,12	 2,54	 0,05	

ST07	 3,00	 0,82	 3,75	 0,43	 3,38	 0,53	

ST08	 2,86	 0,90	 2,75	 0,83	 2,80	 0,08	

ST09	 1,86	 1,35	 2,00	 1,00	 1,93	 0,10	

ST10	 2,57	 0,79	 3,25	 0,83	 2,91	 0,48	

ST11	 2,00	 1,15	 3,00	 0,71	 2,50	 0,71	

ST12	 2,14	 1,21	 2,00	 1,58	 2,07	 0,10	

ST13	 3,57	 0,79	 3,00	 0,71	 3,29	 0,40	

ST14	 1,71	 1,38	 2,50	 1,66	 2,11	 0,56	

ST15	 2,71	 0,95	 2,75	 0,83	 2,73	 0,03	

ST16	 2,86	 1,07	 3,00	 0,71	 2,93	 0,10	

ST17	 2,00	 0,58	 3,00	 1,00	 2,50	 0,71	

ST18	 2,00	 0,58	 3,25	 0,83	 2,63	 0,88	

ST19	 1,86	 1,68	 2,75	 1,64	 2,30	 0,63	

ΣΥΝΟΛΟ	 2,43	 0,52	 2,76	 0,52	 2,60	 0,44	

Από	τη	σύγκριση	μεταξύ	του	μέσου	όρου	του	βαθμού	επάρκειας	στον	προέλεγχο	και	στα	

φύλλα	εργασίας	(Πίνακες	7.23	και	7.24)	προκύπτει	ότι	το	94%	των	μαθητών	βελτίωσαν	την	

επάρκεια	 των	 απαντήσεών	 τους,	 ενώ	 από	 τη	 σύγκριση	 του	 μέσου	 όρου	 του	 βαθμού	

επάρκειας	φύλλων	εργασίας-μετελέγχου	το	αντίστοιχο	ποσοστό	είναι	68%.	

Παρακάτω	 παρουσιάζεται	 ο	 Πίνακας	 7.25	 με	 την	 περίληψη	 5	 σημείων	 για	 ολόκληρο	 το	

δείγμα	των	μαθητών	και	στο	Γράφημα	7.16	γίνεται	γραφική	αναπαράσταση	της	περίληψης	

αυτής	με	θηκόγραμμα.	
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Πίνακας	7.25:	Στατιστική	περίληψη	5	σημείων	για	όλους	τους	μαθητές	με	κριτήριο	τη	μεταβολή	στο	βαθμό	επάρκειας	
των	απαντήσεών	τους	από	τα	φύλλα	εργασίας	στο	ερωτηματολόγιο	μετελέγχου.	

	 ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ	 ΦΥΛΛΑ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	 ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ	

ΕΛΑΧΙΣΤΟ	 1,13	 2,08	 1,38	

1Ο	ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ	 1,75	 2,58	 2,50	

ΔΙΑΜΕΣΟΣ	 1,88	 2,80	 3,00	

3Ο	ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ	 2,00	 3,05	 3,00	

ΜΕΓΙΣΤΟ	 2,25	 3,38	 3,88	

	
	

	
	

	
	
	

Γράφημα	7.16:	Εξέλιξη	του	βαθμού	επάρκειας	των	απαντήσεων	όλων	των	μαθητών	μεταξύ	τριών	σταδίων	ελέγχου	
(θηκόγραμμα).	

Η	 παραπάνω	 περίληψη	 των	 στατιστικών	 στοιχείων	 (Πίνακας	 7.25)	 και	 το	 αντίστοιχο	

θηκόγραμμα	 (Γράφημα	7.16)	 για	 όλους	 τους	 μαθητές	 δείχνουν	αύξηση	στη	 διάμεσο	 των	

τιμών	του	βαθμού	επάρκειας	των	απαντήσεων	από	τον	προέλεγχο	προς	τα	φύλλα	εργασίας	

και	τέλος	στο	μετέλεγχο.	Ταυτόχρονα	αυξάνεται	το	εύρος	των	τιμών	τόσο	για	το	75%	των	

περιπτώσεων	 (αύξηση	 μεγέθους	 κουτιού),	 αλλά	 και	 για	 το	 υπόλοιπο	 δείγμα	 (αύξηση	

μεγέθους	 γραμμών).	 Παρότι	 το	 μέγεθος	 των	 κουτιών	 αυξάνεται	 ανά	 επίπεδο	 ελέγχου,	 η	

διάμεσος	(50%)	είναι	αρκετά	συμμετρική,	ενώ	αντιθέτως	το	25%	παρουσιάζει	αυξανόμενη	

ασυμμετρία	κυρίως	προς	τους	χαμηλούς	βαθμούς	επάρκειας.	

Στον	 Πίνακα	 7.26	 επιχειρείται	 η	 σύνθεση	 των	 Πινάκων	 7.23	 και	 7.24,	 καθώς	 και	 η	

δημιουργία	ομάδων	των	μαθητών,	η	οποία	προέκυψε	μετά	από	στατιστικό	τεστ	(k-means	

cluster	 analysis,	 βλ.	 Παράγραφο	 6.5.2).	 Οι	 παράγοντες	 που	 συνυπολογίστηκαν	 για	 τους	

ΕΞΕΛΙΞΗ	ΒΑΘΜΟΥ	ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	(Ι)	
ΣΥΝΟΛΟ	ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	

ΒΑ
Θ
Μ
Ο
Σ	
ΕΠ

ΑΡ
ΚΕ

ΙΑ
Σ	

ΣΤΑΔΙΟ	ΕΛΕΓΧΟΥ	
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σχηματισμούς	 των	 ομάδων	 (μέσοι	 όροι	 βαθμών	 επάρκειας	 προελέγχου,	 μετελέγχου	 και	

φύλλων	εργασίας)	συμπεριλαμβάνονται	στον	ακόλουθο	πίνακα.	
Πίνακας	7.26:	Ομαδοποίηση	μαθητών	με	κριτήριο	το	μέσο	όρο	στο	βαθμό	επάρκειας	των	απαντήσεών	τους	στο	

ερωτηματολόγιο	προελέγχου-μετελέγχου	και	στα	φύλλα	εργασίας	(ενεργειακή	αλυσίδα	και	μαθηματική	έκφραση).	

ΟΜΑΔΕΣ		 Μ.Ο.	
ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ	

Μ.Ο.													
ΦΥΛΛΩΝ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	

Μ.Ο.	
ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΥ	

1	
	

ST02	 1,63	 3,05	 3,38	

ST10	 1,63	 2,91	 3,38	

ST16	 1,63	 2,93	 3,13	

ST15	 1,88	 2,73	 3,25	

ST03	 1,13	 3,13	 3,38	

ST07	 2,25	 3,38	 3,88	

2	

ST04	 2,00	 2,16	 3,13	

ST05	 2,00	 2,05	 3,00	

ST06	 2,00	 2,54	 3,00	

ST12	 1,75	 2,07	 2,75	

ST14	 1,88	 2,11	 2,63	

ST01	 2,13	 2,32	 3,63	

ST17	 1,75	 2,50	 2,75	

3	

ST08	 2,00	 2,80	 2,63	

ST18	 1,75	 2,63	 2,38	

ST13	 2,25	 3,29	 2,50	

4	

ST11	 1,75	 2,50	 1,63	

ST09	 2,00	 1,93	 1,63	

ST19	 1,75	 2,30	 1,38	

Στον	 παραπάνω	 πίνακα	 σχηματίζονται	 τέσσερις	 ομάδες	 με	 κριτήριο	 το	 μέσο	 όρο	 του	

βαθμού	επάρκειας	στο	ερωτηματολόγιο	προελέγχου-μετελέγχου	και	στα	φύλλα	εργασίας	

(ενεργειακή	αλυσίδα	και	μαθηματική	έκφραση).	Η	σειρά	εμφάνισης	της	κάθε	περίπτωσης	

(ST)	εντός	της	ομάδας	της	σχετίζεται	με	την	εγγύτητα	(distance)	της	περίπτωσης	αυτής	στα	

χαρακτηριστικά	της	επόμενης	ομάδας.	Στον	ακόλουθο	Πίνακα	7.27	δίνεται	η	σύνοψη	ανά	

ομάδα	με	το	μέσο	όρο	και	την	τυπική	απόκλιση	στο	βαθμό	επάρκειας	στον	προέλεγχο,	στα	

φύλλα	εργασίας	και	στο	μετέλεγχο.	
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Πίνακας	7.27:	Σύνοψη	του	μέσου	όρου	των	βαθμών	επάρκειας	των	απαντήσεων	των	μαθητών	στο	ερωτηματολόγιο	
προελέγχου-μετελέγχου	και	στα	φύλλα	εργασίας.	

ΟΜΑΔΑ		
Μ.Ο.	

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ	
ΤΥΠΙΚΗ	

ΑΠΟΚΛΙΣΗ	
Μ.Ο.								

ΦΥΛΛΩΝ	
ΤΥΠΙΚΗ	

ΑΠΟΚΛΙΣΗ	
Μ.Ο.	

ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΥ	
ΤΥΠΙΚΗ	

ΑΠΟΚΛΙΣΗ	

1	 𝒏 = 𝟔 	 1,69	 0,37	 3,02	 0,22	 3,40	 0,26	

2	 𝒏 = 𝟕 	 1,93	 0,14	 2,25	 0,20	 2,98	 0,34	

3	 𝒏 = 𝟑 	 2,00	 0,25	 2,91	 0,34	 2,50	 0,13	

4	 𝒏 = 𝟑 	 1,83	 0,14	 2,24	 0,29	 1,55	 0,14	

Σύμφωνα	με	 τους	 παραπάνω	πίνακες	 (7.26	 και	 7.27),	 οι	Ομάδες	 1	 και	 2	 έχουν	ως	 κοινό	

χαρακτηριστικό	 τους	 τη	 βελτίωση	 του	 μέσου	 όρου	 του	 βαθμού	 επάρκειας	 και	 στα	 τρία	

στάδια	ελέγχου,	η	οποία	φαίνεται	να	συνδέεται	με	τη	χρονική	συνέχεια	της	εφαρμογής	της	

διδακτικής	ακολουθίας.	Η	 διαφοροποίηση	μεταξύ	 των	δύο	ομάδων	 έγκειται	 στο	 γεγονός	

ότι	η	πρώτη	παρουσιάζει	ιδιαίτερη	αύξηση	σε	κάθε	στάδιο	και	ειδικά	σε	σύγκριση	με	τον	

προέλεγχο.	

Οι	Ομάδες	3	και	4	έχουν	αντίστοιχα	ως	κοινά	χαρακτηριστικά	τους	 την	αύξηση	στο	μέσο	

όρο	 του	 βαθμού	 επάρκειας	 από	 τον	 προέλεγχο	 στα	 φύλλα	 εργασίας	 (με	 εξαίρεση	 έναν	

μαθητή	 της	 Ομάδας	 4,	 που	 σημειώνει	 πολύ	 μικρή	 μείωση)	 και	 ταυτόχρονα	 μείωση	 του	

μέσου	όρου	από	τα	φύλλα	εργασίας	στο	μετέλεγχο.	Ειδικά	για	την	Ομάδα	4,	αυτή	η	μείωση	

είναι	σημαντική,	γι’	αυτό	και	διαχωρίζεται	από	την	Ομάδα	3.	

7.3.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ	ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	ΜΑΘΗΤΩΝ	ΑΠΟ	ΤΗΝ	ΚΑΘΕ	ΟΜΑΔΑ	
Παρακάτω	 εξετάζονται	 τέσσερις	 περιπτώσεις	 χαρακτηριστικές	 για	 την	 κάθε	 ομάδα.	

Προκειμένου	τα	αποτελέσματα	από	κάθε	μαθητή	να	έχουν	μια	 ικανότητα	γενίκευσης	για	

την	 ομάδα,	 επιλέγονται	 οι	 περιπτώσεις	 που	 έχουν	 τη	 μεγαλύτερη	 εγγύτητα	 στα	

χαρακτηριστικά	 της	 ομάδας	 τους	 (πρώτη	 γραμμή	 από	 κάθε	 ομάδα).	 Στον	 Πίνακα	 7.28	

σημειώνονται	 οι	 αναλυτικές	 πληροφορίες	 για	 τους	 μαθητές	 που	 αξιολογούνται	 και	 στο	

Γράφημα	 7.17	 παρουσιάζεται	 με	 γραφική	 παράσταση	 η	 εξέλιξη	 του	 βαθμού	 επάρκειας	

μεταξύ	προελέγχου,	φύλλων	εργασίας	και	μετελέγχου	για	την	κάθε	περίπτωση.	
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Πίνακας	7.28:	Χαρακτηριστικές	περιπτώσεις	μαθητών	από	την	ομαδοποίηση	με	κριτήριο	το	μέσο	όρο	των	βαθμών	
επάρκειας	των	απαντήσεων	των	μαθητών	στο	ερωτηματολόγιο	προελέγχου-μετελέγχου	και	στα	φύλλα	εργασίας.	

ΠΕΡΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ		

Μ.Ο.	
ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ	

Μ.Ο.								
ΦΥΛΛΩΝ		

Μ.Ο.	
ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΥ	

1	 ST02	 3,05	 1,63	 3,38	

2	 ST04	 2,16	 2,00	 3,13	

3	 ST08	 2,80	 2,00	 2,63	

4	 ST11	 1,75	 2,50	 1,63	

	

	
Γράφημα	7.17:	Εξέλιξη	του	βαθμού	επάρκειας	των	απαντήσεων	χαρακτηριστικών	περιπτώσεων	μαθητών	από	κάθε	

ομάδα	μεταξύ	τριών	σταδίων	ελέγχου	(γραφική	παράσταση).	

Οι	καμπύλες	του	Γράφημα	7.17	αναπαριστούν	την	εξέλιξη	του	βαθμού	επάρκειας	για	αυτές	

τις	 τέσσερις	 ενδεικτικές	 περιπτώσεις	 μαθητών,	 οι	 οποίες	 μπορούν	 να	 γενικευτούν	 με	

προσοχή	 λαμβάνοντας	 υπόψη	 τις	 τυπικές	 αποκλίσεις	 για	 τους	 βαθμούς	 επάρκειας	 κάθε	

επιπέδου	 ελέγχου	 (Πίνακας	 7.27).	 Η	 παραπάνω	 ποσοτική	 ανάλυση	 ενισχύεται	 με	 την	

παρουσίαση	 των	 απαντήσεων	 των	 μαθητών	 (Πίνακας	 7.29),	 έτσι	 ώστε	 με	 την	 προσθήκη	

ποιοτικών	 δεδομένων	 να	 δοθεί	 μια	 πιο	 συνεκτική	 εικόνα.	 Συγκεκριμένα	 δίνονται	 οι	

απαντήσεις	τους	για	τα	φαινόμενα	ισόθερμης	εκτόνωσης,	που	αντιστοιχούν	στις	ερωτήσεις	

Τ6	του	ερωτηματολογίου	και	Ε13/Ε14	(ενεργειακή	αλυσίδα	και	μαθηματική	έκφραση)	των	

φύλλων	εργασίας.		

1	

1.5	

2	

2.5	

3	

3.5	

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ	 ΦΥΛΛΑ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	 ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ	

ΒΑ
Θ
Μ
Ο
Σ	
ΕΠ

ΑΡ
ΚΕ

ΙΑ
Σ	

ΣΤΑΔΙΟ	ΕΛΕΓΧΟΥ	

ΕΞΕΛΙΞΗ	ΒΑΘΜΟΥ	ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	(ΙΙ)	
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ	ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	ΑΠΟ	ΚΑΘΕ	ΟΜΑΔΑ	

ST02	(ΟΜΑΔΑ	1)	

ST04	(ΟΜΑΔΑ	2)	

ST08	(ΟΜΑΔΑ	3)	

ST11	(ΟΜΑΔΑ	4)	
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Πίνακας	7.29:	Οι	απαντήσεις	ανοιχτού	τύπου	των	μαθητών	στον	προέλεγχο,	στα	φύλλα	εργασίας	(ενεργειακή	αλυσίδα	
και	μαθηματική	έκφραση)	και	στο	μετέλεγχο	για	τις	ερωτήσεις	της	ισόθερμης	εκτόνωσης	(Τ6	και	Ε13/Ε14).	

ΠΕΡΙ-
ΠΤΩΣΗ	

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ	 ΦΥΛΛΑ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	 ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ	

1	

ST
02
	 Καμία	αιτιολόγηση		

	
(PR17_06)	 	

(Φ06_16_01)	
	
	

𝑄 = −𝑊	
	

(Φ06_16_02)	

Από	τη	στιγμή	που	ο	όγκος	
μεγαλώνει,	έχουμε	εκτόνωση.	
Αφού	η	διαδικασία	γίνεται	
σταδιακά,	είναι	ισόθερμη	
μεταβολή.	Συνεπώς,	η	
θερμοκρασία	παραμένει	
σταθερή	και	η	εσωτερική	
ενέργεια	δεν	έχει	μεταβολή.	Το	
αέριο	δέχεται	θερμότητα	από	το	
θερμικό	περιβάλλον	και	δίνει	
έργο	στο	έμβολο.		

	
(PS17_06)	

2	

ST
04
	

	
Αν	η	ενέργεια	αυτή	
είναι	η	θερμότητα,	
τότε	το	αέριο	
εφόσον	έχει	
κλειστεί	με	
θερμομονωτικό	
έμβολο,	το	ίδιο	δε	
χάνει	την	ενέργεια	
και	άρα	απλά	το	
νερό	του	μεταφέρει	
ενέργεια.		

	
(PR01_06)	

	
𝑄! = 𝑄!	εφόσον	δεν	υπάρχουν	
απώλειες	θερμότητας	έτσι	ώστε	να	
διατηρείται	η	θερμοκρασία.		
	

(Φ06_01_01)	
	
	

𝛥𝑈 = 𝑄 + 𝑊 → 𝜎𝜏𝛼𝜃𝜀𝜌ό	
	

(Φ06_01_02)	

Το	φαινόμενο	που	περιγράφεται	
είναι	η	ισόθερμη	εκτόνωση	
(εφόσον	η	θερμοκρασία	
παραμένει	σταθερή	και	ο	όγκος	
μεγαλώνει).	Θα	ισχύει	ότι:	

	
Το	νερό	ως	θερμικό	περιβάλλον	
προσφέρει	ενέργεια	(𝑄)	στο	
αέριο	η	οποία	όμως	δεν	
αποθηκεύεται	και	προσφέρεται	
κατευθείαν	στο	κινούμενο	
έμβολο.	Η	μεταβολή	της	
εσωτερικής	ενέργειας	είναι	
μηδενική,	γι’	αυτό	και	η	
θερμοκρασία	παραμένει	
σταθερή.	

(PS01_06)	

3	

ST
08
	

Το	νερό	ασκεί	
δύναμη	στο	έμβολο	
λόγω	της	πίεσης	
που	υπάρχει.	Άρα	
προσφέρει	
ενέργεια	στο	
έμβολο.	
	

(PR10_06)	

	
	

(Φ06_10_01)	
	

𝑄 = 𝛥𝑈 −𝑊	
	

(Φ06_10_02)	

Αφού	η	θερμοκρασία	παραμένει	
σταθερή	τότε	γίνεται	ισόθερμη	
μεταβολή.	Πιο	συγκεκριμένα	
γίνεται	ισόθερμη	εκτόνωση	
καθώς	το	έμβολο	κινείται	προς	τα	
πάνω	και	συνεπώς	αυξάνεται	ο	
όγκος	του	αερίου.	Ισχύει	η	σχέση	
𝑄 = −𝑊.	

	
(PS10_06)	
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4	
ST
09
	

Θεωρώ	πως	
ασκείται	δύναμη	
και	στο	δοχείο	
λόγω	της	πίεσης	
του	νερού.		
	

(PR13_06)	

	
	

(Φ06_13_01)	
	
Καμία	μαθηματική	έκφραση	

(Φ06_13_02)	

Καμία	αιτιολόγηση	
	

(PS13_06)	

Από	 τη	 γραφική	 παράσταση	 (Γράφημα	 7.17)	 και	 από	 τον	 πίνακα	 με	 τις	 αναλυτικές	

απαντήσεις	 (Πίνακας	 7.29)	 για	 μία	 ενδεικτική	 ερώτηση	 (ισόθερμη	 εκτόνωση)	

σκιαγραφείται	μία	εικόνα	για	τα	χαρακτηριστικά	των	τεσσάρων	ομάδων	μαθητών	ως	προς	

το	βαθμό	επάρκειας	των	απαντήσεών	τους	στα	τρία	κύρια	στάδια	της	εφαρμογής	και	της	

αξιολόγησής	 της	 (προέλεγχος-	 φύλλα	 εργασίας-	 μετέλεγχος),	 τα	 οποία	 ακολουθούν	 τη	

συγκεκριμένη	χρονική	διαδοχή.	

Για	την	Ομάδα	1,	η	οποία	περιλαμβάνει	το	31%	του	δείγματος,	η	γραφική	παράσταση	για	

την	αντίστοιχη	περίπτωση	μαθήτριας	(ST02)	δείχνει	τον	πολύ	χαμηλό	βαθμό	επάρκειας	στο	

ερωτηματολόγιο	 προελέγχου,	 ο	 οποίος	 αυξάνεται	 σημαντικά	 στα	 φύλλα	 εργασίας	 και	

ακόμα	 περισσότερο	 στο	 ερωτηματολόγιο	 μετελέγχου.	 Η	 μεγάλη	 μεταβολή	 στο	 μέσο	 όρο	

προέλεγχου-μετέλεγχου	 οφείλεται	 στα	 εξής:	 (α)	 το	 ερωτηματολόγιο	 προελέγχου	 είχε	

αρκετές	ερωτήσεις	στις	οποίες	δεν	είχε	δοθεί	απάντηση/αιτιολόγηση	και	(β)	η	επίδοση	της	

μαθήτριας	 ήταν	 πολύ	 υψηλή	 στο	 ερωτηματολόγιο	 μετελέγχου.	 Αυτό	 συνάδει	 και	 με	 τον	

ιδιαίτερα	 υψηλό	 μέσο	 όρο	 στο	 βαθμό	 επάρκειας	 των	 φύλλων	 εργασίας.	 Οι	 απαντήσεις	

ανοιχτού	τύπου	από	τον	Πίνακα	7.29	αναδεικνύουν	χαρακτηριστικά	την	ποιοτική	μεταβολή	

στις	νοητικές	παραστάσεις	που	οικοδομεί	η	μαθήτρια.	Η	εξέταση	των	μέσων	όρων	και	των	

άλλων	 μελών	 της	 ομάδας	 (Πίνακας	 7.26),	 αλλά	 και	 των	 αναλυτικών	 απαντήσεών	 τους,	

δείχνει	 μεγάλη	 συμβατότητα	 με	 τα	 χαρακτηριστικά	 της	 συγκεκριμένης	 μαθήτριας.	

Πρόκειται	λοιπόν	για	μια	ομάδα	που	δυσκολεύτηκε	αρκετά	να	δώσει	απαντήσεις	κατά	τον	

προέλεγχο,	 αλλά	 είχε	 πολύ	 καλές	 επιδόσεις	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 εφαρμογής	 της	

ακολουθίας,	οι	οποίες	επιβεβαιώθηκαν	κατά	το	μετέλεγχο.	

Η	 Ομάδα	 2	 συγκεντρώνει	 το	 μεγαλύτερο	 πλήθος	 μαθητών	 που	 αντιστοιχεί	 στο	 37%	 του	

δείγματος.	Η	μαθήτρια	που	εξετάζεται	(ST04)	ως	ενδεικτική	περίπτωση	για	την	ομάδα	έχει	

μια	 μικρή	 μεταβολή	 στο	 βαθμό	 επάρκειας	 από	 τον	 προέλεγχο	 στα	 φύλλα	 εργασίας,	 η	

οποία	μεγαλώνει	σημαντικά	κατά	το	μετέλεγχο.	Και	στην	περίπτωση	αυτή,	ο	Πίνακας	7.29	

αναδεικνύει	 την	 ποιοτική	 βελτίωση	 στις	 απαντήσεις	 ανοιχτού	 τύπου.	 Συνοψίζοντας,	
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πρόκειται	 για	 μια	 ομάδα	 που	 ξεκινάει	 μετριοπαθώς	 στον	 προέλεγχο	 και	 σταδιακά	

παρουσιάζει	βελτίωση.	

Η	Ομάδα	3	αφορά	το	16%	του	δείγματος.	Η	μαθήτρια	(ST08),	της	οποίας	ο	μέσος	όρος	των	

βαθμών	 επάρκειας	 απεικονίζεται	 στη	 γραφική	 παράσταση,	 ξεκινάει	 από	 τον	 ίδιο	 βαθμό	

στο	 ερωτηματολόγιο	 προελέγχου	 με	 αυτόν	 της	 ενδεικτικής	 μαθήτριας	 (ST04)	 για	 την	

Ομάδα	2.	Παρότι	όμως	έχει	μεγαλύτερο	μέσο	όρο	στα	φύλλα	εργασίας,	αυτός	ο	υψηλός	

βαθμός	 επάρκειας	 δεν	 ισοφαρίζεται	 στο	 μετέλεγχο.	 Ο	 Πίνακας	 7.29	 δείχνει	 ότι	 υπάρχει	

σαφής	 προσανατολισμός	 προς	 το	 μοντέλο	 ενεργειακής	 αλυσίδας,	 το	 οποίο	 όμως	

παρουσιάζεται	 με	αδυναμίες.	Η	 μαθήτρια	 είναι	 χαρακτηριστική	 για	 την	Ομάδα	 3,	 καθώς	

φαίνεται	από	τη	συνολική	εξέταση	του	μέσου	όρου	(Πίνακας	7.27)	πως	πράγματι	τα	μέλη	

της	ξεκινούν	με	τον	υψηλότερο	βαθμό	επάρκειας,	στη	συνέχεια	έχουν	ένα	σχετικό	υψηλό	

βαθμό	 επάρκειας	 στα	 φύλλα	 εργασίας,	 αλλά	 τελικά	 σημειώνουν	 χαμηλότερους	 μέσους	

όρους	στο	μετέλεγχο.	

Τέλος,	 η	 Ομάδα	 4	 περιλαμβάνει	 επίσης	 το	 16%	 του	 δείγματος,	 όπως	 και	 η	 Ομάδα	 1.	 Ο	

μαθητής	 που	 εξετάζεται	 ενδεικτικά	 (ST11)	 είχε	 μέσο	 όρο	 στο	 βαθμό	 επάρκειας	 κατά	 τον	

προέλεγχο	 μεγαλύτερο	 από	 τη	 μαθήτρια	 της	 Ομάδας	 1	 (ST02),	 αλλά	 μικρότερο	 από	 τις	

μαθήτριες	 των	 άλλων	 δύο	 ομάδων	 (ST04	 και	 ST088).	 Όπως	 και	 οι	 μαθήτριες	 των	 άλλων	

ομάδων,	 ο	 μαθητής	 αύξησε	 το	 μέσο	 όρο	 του	 βαθμού	 επάρκειας	 των	 απαντήσεων	 στα	

φύλλα	 εργασίας,	 η	 οποία	 δε	 διατηρήθηκε	 κατά	 το	 μετέλεγχο	 και	 μάλιστα	 σημειώνεται	

μεγάλη	 μείωση.	 Η	 εικόνα	 αυτή	 συνάδει	 με	 τις	 απαντήσεις	 ανοιχτού	 τύπου	 του	 μαθητή	

(Πίνακας	 7.29),	 ο	 οποίος	 επιχειρεί	 μια	 προσέγγιση	 της	 ενεργειακής	 αλυσίδας	 στα	φύλλα	

εργασίας,	 αλλά	 δε	 δίνει	 απάντηση	 κατά	 τον	 μετέλεγχο.	Παρόμοια	 αποτελέσματα	 δίνει	 ο	

ένας	από	τους	δύο	άλλους	μαθητές	της	ομάδας,	ενώ	ο	τρίτος	παρουσιάζει	μικρή	μείωση	σε	

όλα	τα	στάδια.	Οι	συνολικά	χαμηλοί	βαθμοί	επίδοσης	στο	στάδιο	αυτό	οφείλονται	κυρίως	

στην	απουσία	απαντήσεων.	Συνεπώς	πρόκειται	για	ομάδα	για	την	οποία	δεν	μπορούν	να	

εξαχθούν	συμπαγή	συμπεράσματα.	

7.3.3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ	ΤΩΝ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΑΠΟ	ΤΗ	ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ	ΤΟΥ	
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ	ΜΕ	ΤΑ	ΦΥΛΛΑ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	

Η	σύνθεση	των	αποτελεσμάτων,	που	προέκυψαν	από	τις	προηγούμενες	Παραγράφους	7.1	

και	7.2	για	το	ερωτηματολόγιο	προελέγχου-μετελέγχου	και	τα	φύλλα	εργασίας	αντίστοιχα,	

κρίθηκε	αναγκαία	για	την	ολοκλήρωση	της	αξιολόγησης	της	διδακτικής	ακολουθίας,	καθώς	

με	 αυτόν	 τον	 τρόπο	 δημιουργείται	 ένα	 συνεχές	 που	 μπορεί	 να	 δώσει	 ενδείξεις	 για	 τη	
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γνωστική	 πρόοδο	 των	 μαθητών	 στον	 ΠΘΝ	 για	 ολόκληρη	 τη	 χρονική	 διάρκεια	 της	

εφαρμογής	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας,	 λαμβάνοντας	 όμως	 επιπλέον	 υπόψη	 την	 χρονική	

αλληλουχία	των	σταδίων	ελέγχου	(προέλεγχος-φύλλα	εργασίας-μετέλεγχος).	

Είναι	απαραίτητο	βέβαια	να	γίνει	υπενθύμιση	 των	ποιοτικών	διαφορών	 της	αξιολόγησης	

σε	 αυτά	 τα	 στάδια.	 Από	 τη	 μια	 μεριά,	 κατά	 τον	 προέλεγχο	 και	 το	 μετέλεγχο	 οι	 μαθητές	

πρέπει	 να	 συμπληρώσουν	 ατομικά	 το	 ερωτηματολόγιό	 τους	 σε	 συνθήκες	 τυπικής	

«εξέτασης»	και	αξιολογείται	η	μεταβολή	στην	εξαρτημένη	μεταβλητή	(γνωστική	πρόοδος)	

ως	 αποτέλεσμα	 της	 επίδρασης	 της	 ανεξάρτητης	 μεταβλητής	 (διδακτική	 ακολουθία),	

σύμφωνα	με	το	προ-πειραματικό	σχέδιο	έρευνας	που	αναλύθηκε	στην	Παράγραφο	6.3.1.	

Από	 την	 άλλη	 μεριά,	 στα	 φύλλα	 εργασίας	 οι	 μαθητές	 σημειώνουν	 τις	 όποιες	 νοητικές	

παραστάσεις	έχουν	οικοδομήσει	όταν	συμπληρώνουν	ένα	συγκεκριμένο	φύλλο,	όμως	κατά	

τη	 διάρκεια	 της	 διδακτικής	 παρέμβασης	 αυτές	 οι	 παραστάσεις	 είναι	 υπό	 διαμόρφωση,	

συνεπώς	 η	 επίδραση	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας	 (ανεξάρτητη	 μεταβλητή)	 πάνω	 στην	

γνωστική	 πρόοδο	 των	 μαθητών	 (εξαρτημένη	 μεταβλητή)	 είναι	 συνεχής	 και	 τα	 δεδομένα	

συλλέγονται	 με	 την	 ολοκλήρωση	 κάθε	 διαπραγμάτευσης	 (πχ.	 κατασκευή	 ενεργειακής	

αλυσίδας	 και	 κατασκευή	 μαθηματικής	 έκφρασης	 ανά	 ερώτηση	 του	 φύλλου	 εργασίας),	

σύμφωνα	 με	 το	 σχέδιο	 έρευνας	 μεμονωμένης	 περίπτωσης	 που	 αναλύθηκε	 στην	

Παράγραφο	6.3.2.	

Παρόλα	 αυτά,	 και	 από	 τις	 δύο	 μεθόδους	 έρευνας	 που	 χρησιμοποιήθηκαν	 μπορούν	 να	

αναδυθούν	ομοειδή	δεδομένα	που	να	επιτρέπουν	τη	σύνθεση,	μέσω	της	επιλογής	κοινών	

ερωτήσεων	 και	 της	 «βαθμολόγησης»	 της	 επάρκειας	 των	 αντίστοιχων	 απαντήσεων.	 Με	

κριτήρια	 το	 μέσο	 όρο	 του	 βαθμού	 επάρκειας	 για	 το	 ερωτηματολόγιο	 προελέγχου-

μετελέγχου	 και	 τα	 φύλλα	 εργασίας,	 συγκροτήθηκαν	 τέσσερις	 ομάδες	 μαθητών	 με	

συνεκτικά	 χαρακτηριστικά	 τόσο	 ως	 προς	 το	 βαθμό	 επάρκειας	 του	 ερωτηματολογίου	

χωριστά	για	προέλεγχο	και	μετέλεγχο	όσο	και	ως	προς	το	μέσο	όρο	του	βαθμού	επάρκειας	

από	 τα	 φύλλα	 εργασίας.	 Η	 επιβεβαίωση	 της	 συνοχής	 της	 κάθε	 ομάδας	 σε	 κάθε	 στάδιο	

ξεχωριστά	 υποδεικνύει	 ότι	 δικαιολογημένα	 αναζητήθηκε	 μια	 ενοποιητική	 σχέση	 στους	

βαθμούς	επάρκειας	των	απαντήσεων	των	μαθητών	σε	όλα	τα	στάδια	συνδυαστικά.	

Οι	ομάδες	που	σχηματίστηκαν	δε	διαφοροποιούνται	 ιδιαίτερα	στο	μέσο	όρο	του	βαθμού	

επάρκειας	 κατά	 τον	 προέλεγχο,	 ο	 οποίος	 χαρακτηρίζεται	 ως	 ανεπαρκής,	 γεγονός	 που	

υποδεικνύει	 ότι	 όλοι	 οι	 μαθητές	 ξεκίνησαν	 τη	 διδακτική	 ακολουθίας	 έχοντας	 νοητικές	

παραστάσεις	 συγγενικού	 βαθμού	 επάρκειας.	 Εξαίρεση	 αποτελεί	 Ομάδα	 1,	 που	 έχει	
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ιδιαίτερα	χαμηλό	μέσο	όρο	στον	προέλεγχο,	και	συγκεκριμένα	κάτω	από	τη	βαθμίδα	των	

ανεπαρκών	 παραστάσεων	 και	 πιο	 κοντά	 σε	 αυτή	 της	 καμίας	 παρουσίασης	 παράσταση,	

καθώς	 δε	 συμπλήρωσαν	 αρκετές	 από	 τις	 ερωτήσεις.	 Μετά	 από	 σχετική	 ερώτηση	 της	

ερευνήτριας,	οι	περισσότεροι	από	τους	συγκεκριμένους	μαθητές	δυσκολεύτηκαν	πολύ	να	

αντιληφθούν	 τα	 χαρακτηριστικά	 των	 τεχνολογικών	 συστημάτων	 (μηχανή	 Newcomen	 και	

αέριο	σε	δοχείο	με	έμβολο)	που	περιλαμβάνονται	στο	ερωτηματολόγιο	με	αποτέλεσμα	να	

μην	ολοκληρώσουν	την	προσπάθειά	τους	εντός	μίας	διδακτικής	περιόδου.	Όπως	φαίνεται	

όμως	 από	 την	 παρουσίαση	 των	 αποτελεσμάτων,	 αυτοί	 οι	 μαθητές	 στην	 πορεία	 της	

διδακτικής	 ακολουθίας	 και	 στο	 μετέλεγχο	 σημειώνουν	 πολύ	 υψηλό	 μέσο	 όρο	 βαθμών	

επάρκειας,	 ο	 οποίος	 είναι	 μεγαλύτερος	 από	 των	 παραστάσεων	 ενδιάμεσου	 βαθμού.	 Η	

Ομάδα	2	συγκεντρώνει	τους	περισσότερους	από	τους	μαθητές	του	δείγματος	σε	σύγκριση	

με	τις	άλλες	ομάδες.	Όλα	τα	μέλη	της	παρουσιάζουν	μια	σταδιακή	αύξηση	του	μέσου	όρου	

του	βαθμού	επάρκειας	σε	όλα	τα	στάδια	που	αξιολογούνται,	επιτυγχάνοντας	τελικά	πολύ	

καλά	αποτελέσματα	(βαθμός	επάρκειας	μεγαλύτερος	του	ενδιάμεσου).	

Η	Ομάδα	3	παρουσιάζει	ικανοποιητικό	μέσο	όρο	στα	φύλλα	εργασίας	(οριακά	χαμηλότερο	

από	 το	 βαθμό	 ενδιάμεσης	 επάρκειας),	 ο	 οποίος	 όμως	 δε	 συνάδει	 με	 αυτόν	 που	

πετυχαίνουν	στον	προέλεγχο,	ο	οποίος	είναι	μεταξύ	ανεπαρκούς	και	ενδιάμεσης	επάρκειας	

νοητικής	 παράστασης.	 Φαίνεται	 πως	 οι	 μαθητές	 αυτοί	 σημείωναν	 ικανοποιητικά	

αποτελέσματα	 στο	 πλαίσιο	 της	 εποικοδομητικής	 προσέγγισης,	 με	 την	 ανάδυση	 των	

νοητικών	 τους	 παραστάσεων	 και	 τη	 διαπραγμάτευση	 πάνω	 σε	 αυτές,	 όμως	 η	 σημαντική	

γνωστική	πρόοδος	που	επιτεύχθηκε	κατά	τη	διάρκεια	της	διδακτικής	ακολουθίας	δεν	είχε	

σταθεροποιηθεί.	Το	ίδιο	είναι	πιθανό	να	συνέβη	στα	περισσότερα	από	τα	μέλη	της	Ομάδας	

4,	που	είχαν	υψηλότερο	μέσο	όρο	βαθμών	επάρκειας	στα	φύλλα	εργασίας	σε	σχέση	με	τον	

προέλεγχο	(παρόλα	αυτά	σχετικά	χαμηλό),	όμως	στο	μετέλεγχο	έδωσαν	κυρίως	ανεπαρκείς	

ή	και	καθόλου	αιτιολογήσεις.	Ένας	μαθητής	της	Ομάδας	4	είναι	ο	μόνος	συνολικά	που	δε	

σημείωσε	 καμία	 γνωστική	 πρόοδο	 από	 τον	 προέλεγχο	 μέχρι	 τα	 φύλλα	 εργασίας	 και	

κατόπιν	στο	μετέλεγχο·	αντιθέτως,	σημείωσε	μια	μικρή	μείωση	σε	όλα	τα	στάδια	ελέγχου,	

κάτω	 από	 το	 όριο	 του	 ανεπαρκούς	 βαθμού	 παραστάσεων,	 καθώς	 συστηματικά	 δεν	

αιτιολογούσε	τις	απαντήσεις	του.	

Σε	 σχέση	 με	 την	 αξιολόγηση	 των	 Ομάδων	 1	 και	 2,	 οι	 μαθητές	 που	 τις	 απαρτίζουν	

επιδεικνύουν	 ικανοποιητική	 έως	 και	 αξιοσημείωτη	 γνωστική	 πρόοδο	 για	 τον	 ΠΘΝ	 που	

μπορεί	να	αποδοθεί	στην	επίδραση	της	διδακτικής	ακολουθίας.	Αυτή	η	πρόοδος	φαίνεται	



	 234	

πως	 επιτυγχάνεται	 καθ’	 όλη	 τη	 διάρκεια	 της	 ακολουθίας	 με	 γενική	 βελτίωση	 μέχρι	 τη	

χρονική	 στιγμή	 του	 μετελέγχου.	 Καθώς	 το	 τελευταίο	 ζευγάρι	 ερωτήσεων	 που	 εξετάζεται	

από	 τα	φύλλα	 εργασίας	 βρίσκεται	 στο	 τέλος	 της	Διδακτικής	 Ενότητας	 2	 (βλ.	 Παράγραφο	

5.3.2.6),	μπορεί	να	επισημανθεί	η	σημαντική	επίδραση	που	είχε	η	Διδακτική	Ενότητα	3	σε	

αυτούς	 τους	 μαθητές,	 ως	 σύνθεση	 και	 εφαρμογή	 των	 δύο	 προηγούμενων	 ενοτήτων,	

προκειμένου	 να	 αυξήσουν	 περαιτέρω	 το	 μέσο	 όρο	 του	 βαθμού	 επάρκειας	 των	

παραστάσεών	 τους	 από	 το	 τελευταίο	 σημείο	 αξιολόγησης	 των	 φύλλων	 εργασίας	 έως	 το	

μετέλεγχο.	 Από	 την	 αξιολόγηση	 των	 Ομάδων	 3	 και	 4	 προκύπτει	 ότι	 οι	 μαθητές	 που	 τις	

συγκροτούν	πέτυχαν	μέτριο	έως	ικανοποιητικό	μέσο	όρο	στο	βαθμό	επάρκειας	στα	φύλλα	

εργασίας,	 ο	 οποίος	 όμως	 μειώθηκε	 σημαντικά	 έως	 και	 υπερβολικά	 στο	 μετέλεγχο,	 με	

εξαίρεση	μία	περίπτωση	που	εμφάνισε	μείωση	του	μέσου	όρου	σε	κάθε	αξιολόγηση.	

Συνοψίζοντας,	 οι	 υπολογισμοί	 του	 μέσου	 όρου	 του	 βαθμού	 επάρκειας	 των	 μαθητών	 σε	

διάφορα	στάδια	 της	 εφαρμογής	 της	 διδακτικής	ακολουθίας	 εξυπηρέτησαν	στην	 εξαγωγή	

συμπερασμάτων	 για	 την	 επάρκεια	 των	απαντήσεων	 καθ’	 όλη	 τη	διάρκεια	 της	διδακτικής	

ακολουθίας	μέχρι	και	το	μετέλεγχο	και	οι	ομαδοποιήσεις	με	το	κριτήριο	αυτό	υπέδειξαν	τις	

τέσσερις	βασικές	τάσεις	που	επικράτησαν	στην	εξέλιξη	του	βαθμού	επάρκειας.	Σχεδόν	όλοι	

οι	μαθητές	επέδειξαν	γνωστική	πρόοδο	από	τον	προέλεγχο	μέχρι	τα	φύλλα	εργασίας	και	οι	

περισσότεροι	 μαθητές	 επέδειξαν	 συνολική	 πρόοδο	 μέχρι	 και	 τον	 προέλεγχο.	 Μπορεί	

λοιπόν	να	εξαχθεί	το	συμπέρασμα	ότι	η	διδακτική	ακολουθία	είχε	επέδρασε	θετικά	πάνω	

στη	γνωστική	πρόοδο	των	μαθητών	αυτών	για	την	οικοδόμηση	της	έννοιας	της	διατήρησης	

της	ενέργειας	μέσω	του	ΠΘΝ	για	φαινόμενα	θερμοδυναμικών	μεταβολών.	
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8 ΤΑ	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	ΤΗΣ	ΕΡΕΥΝΑΣ	

Στο	 κεφάλαιο	 αυτό	 συζητούνται	 τα	 συμπεράσματα	 της	 έρευνας	 σε	 συνάρτηση	 με	 τους	

ερευνητικούς	στόχους	που	τέθηκαν	για	τη	διατριβή	αυτή	(βλ.	Παράγραφο	1.3.1)	σχετικά	με	

την	ανάλυση,	το	σχεδιασμό,	την	εφαρμογή	και	την	αξιολόγηση	της	ακολουθίας.	Επιπλέον	

συζητούνται	 στη	 βάση	 των	 συμπερασμάτων	 αυτών	 οι	 επιπτώσεις	 της	 έρευνας	 στη	

διδασκαλία	 και	 στην	 επιμόρφωση	 εκπαιδευτικών	 ΠΕ04	 Λυκείου.	 Τέλος,	 συζητούνται	 οι	

περιορισμοί	και	οι	πιθανές	επεκτάσεις	της	έρευνας.	

8.1 ΑΝΑΛΥΣΗ	ΚΑΙ	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	ΤΗΣ	ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ	ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ	
Στους	 στόχους	 της	 διδακτορικής	 διατριβής	 διατυπώθηκαν	 οι	 γενικές	 υποθέσεις	 της	

διδακτορικής	 διατριβής	 (βλ.	 Παράγραφο	 1.3.1.2	 και	 1.3.1.3),	 η	 πρώτη	 από	 τις	 οποίες	

σχετίζεται	 με	 την	 εφικτότητα	 για	 το	 σχεδιασμό	 μιας	 νέας	 διδακτικής	 ακολουθίας	 για	 τη	

διδασκαλία	 και	 τη	 μάθηση	 του	 ΠΘΝ,	 η	 οποία	 να	 επιφέρει	 τη	 γνωστική	 πρόοδο	 των	

μαθητών	 στην	 εννοιολογική	 συνιστώσα	 της	 επιστημονικής	 γνώσης.	 Η	 εφικτότητα	 για	 το	

σχεδιασμό	αυτής	της	διδακτικής	ακολουθίας	προέκυψε	κατά	το	στάδιο	της	ανάλυσης,	μέσα	

από	 τη	 συσχέτιση	 των	 επίπεδων	 της	 επιστημολογίας,	 των	 νοητικών	 παραστάσεων	 των	

μαθητών	και	των	στοιχείων	του	παιδαγωγικού	πλαισίου	(Κεφάλαια	2,	3	και	4).	

(1) Συνολικά	 η	 επιστημολογική	 ανάλυση	 επιβεβαίωσε	 ότι	 η	 μακροσκοπική	 και	 η	

μικροσκοπική	 παράδοση	 μπορούν	 να	 αντιμετωπιστούν	 ως	 ξεχωριστά	 αντικείμενα	

μελέτης	 και	 πως	 η	 μικροσκοπική	 θεώρηση	 της	 θερμοδυναμικής	 δεν	 συνιστά	

προνομιακό	 πεδίο	 μελέτης	 του	 ΠΘΝ	 (Baehr,	 2007;	 Clausius,	 1879;	 Planck,	 1903;	

Zemansky,	1937).	Η	ανάλυση	των	νοητικών	παραστάσεων	συνηγορεί	στην	επιλογή	της	

μακροσκοπικής	θερμοδυναμικής	ως	αποκλειστικό	εννοιολογικό	πλαίσιο	ανάπτυξης	της	

διδακτικής	 ακολουθίας,	 καθώς,	 αφενός,	 το	 μικροσκοπικό	 πλαίσιο	 αποτελεί	 πηγή	

παρερμηνειών	της	ενεργειακής	διάστασης	των	φαινομένων	(Kautz,	Heron,	Loverude,	et	

al.,	 2005)	 και,	αφετέρου,	η	ανάμειξη	πολλών	επεξηγηματικών	πλαισίων	για	 τον	ΠΘΝ	

οδηγεί	 σε	 ριζικά	 εσφαλμένες	 παραστάσεις	 (Leinonen	 et	 al.,	 2009).	 Επιπλέον,	 η	 «σε	

βάθος»	 πραγμάτευση	 μιας	 εννοιολογικής	 ενότητας	 είναι	 επιλογή	 συμβατή	 με	 τα	

χαρακτηριστικά	της	εποικοδομητικής	προσέγγισης	(Koliopoulos	&	Constantinou,	2005).	

(2) Από	 την	 ιστοριογραφική	 ανάλυση	 αναδείχθηκε	 πως	 η	 ανάδυση	 και	 ανάπτυξη	 της	

θεωρίας	 της	 κλασικής	 θερμοδυναμικής	 συντελέστηκε	 με	 κινητήρια	 δύναμη	 την	
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κατασκευή	 και	 βελτίωση	 των	 πρώτων	 θερμικών	 μηχανών	 (ατμομηχανή	 Newcomen)	

(Cardwell,	1971;	García,	1987;	Kuhn,	1977).	Αυτό	το	συμπέρασμα	ενισχύεται	από	την	

ανάλυση	 των	 νοητικών	 παραστάσεων	 των	 μαθητών,	 όπου	 επικρατούν	 εναλλακτικά	

πλαίσια	 για	 τον	 ΠΘΝ	 τα	 οποία	 θα	 μπορούσαν	 να	 αντικατασταθούν	 με	 ενεργειακά	

αξιοποιώντας	 το	 φαινομενολογικό	 πεδίο	 των	 θερμικών	 μηχανών	 (Cochran	 &	 Heron,	

2006).	Η	επιλογή	αυτή	είναι	επιπρόσθετα	κατάλληλη	για	την	σχεδίαση	της	ακολουθίας	

στη	 βάση	 της	 εποικοδομητικής	 προσέγγισης,	 που	 ενσωματώνει	 την	 οργανική	

συμπερίληψη	 επιλεγμένων	 μεθοδολογικών-πολιτισμικών	 στοιχείων	 (Κολιόπουλος,	

2006).	

(3) Από	την	ανάλυση	των	εγχειριδίων	ξεχώρισε	η	επιστημολογική	ισχύς	των	ενεργειακών	

αναπαραστάσεων	 των	θερμικών	μηχανών	 (Çengel	&	Boles,	2011;	Moran	et	al.,	 2014;	

Zemansky	&	Dittman,	1997).	Αυτό	το	μοντέλο	από	την	επιστημονική	γνώση	αναφοράς	

μπορεί	 να	 μετασχηματιστεί	 διδακτικά	 στο	 ημι-ποσοτικό	 μοντέλο	 των	 ενεργειακών	

αλυσίδων	 (Papadouris	 &	 Constantinou,	 2011;	 Κολιόπουλος,	 1997),	 το	 οποίο	 είναι	

συμβατό	 με	 τις	 γνωσιακές	 ανάγκες	 και	 απαιτήσεις	 των	 μαθητών,	 όπως	 έδειξε	 η	

ανάλυση	των	νοητικών	παραστάσεών	τους	(Rozier	&	Viennot,	1991).	Το	μοντέλο	αυτό	

μπορεί	να	μεσολαβήσει	μεταξύ	των	ποιοτικών	φαινομένων	που	λαμβάνουν	στο	ευρύ	

πεδίο	 της	 θερμικής	 μηχανής	 και	 στην	 ποσοτικής	 έκφρασης	 της	 διατήρησης	 της	

ενέργειας	 μέσω	 του	ΠΘΝ.	Η	 εποικοδομητική	 προσέγγιση	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας	

είναι	 συμβατή	 με	 την	 ανάδειξη	 αυτών	 των	 ερμηνευτικών	 μοντέλων	 που	 σχετίζονται	

άμεσα	 με	 τις	 νοητικές	 παραστάσεις	 που	 οικοδομούν	 οι	 μαθητές	 (Tiberghien,	 1994;	

Κολιόπουλος,	2014).		

Τα	 παραπάνω	 κύρια	 συμπεράσματα	 από	 την	 ανάλυση	 οδήγησαν	 στο	 σχεδιασμό	 μιας	

διδακτικής	 ακολουθίας	 τριών	 ευρειών	 διδακτικών	 ενοτήτων	 με	 συνολικά	 δώδεκα	

υποενότητες.	 Στο	 σύνολό	 τους	 διέπονται	 από	 το	 ενοποιητικό	 στοιχείο	 της	 μηχανής	

Newcomen	 ως	 αντικείμενο	 μελέτης,	 τη	 μακροσκοπική	 θερμοδυναμική	 ως	 το	 μοναδικό	

εννοιολογικό	πλαίσιο	διαπραγμάτευσης	του	ΠΘΝ	και	το	μοντέλο	ενεργειακών	αλυσίδων	ως	

το	μέσο	για	τη	γεφύρωση	των	θερμοδυναμικών	φαινομένων	με	την	ποιοτική	έκφραση	του	

ΠΘΝ	για	τη	διατήρηση	της	ενέργειας.	

Η	 διδακτική	 ακολουθία	 που	 σχεδιάστηκε	 θα	 μπορούσε	 να	 αποτελέσει	 ένα	 κατάλληλο	

διδακτικό	 και	 μαθησιακό	 περιβάλλον	 για	 την	 ουσιαστική	 οικοδόμηση	 των	 νοητικών	
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παραστάσεων	 των	 μαθητών	 για	 τα	 εννοιολογικά	 χαρακτηριστικά	 του	 ΠΘΝ	 και	

συγκεκριμένα	για	 την	εφαρμογή	 του	ως	έκφραση	 της	διατήρησης	 της	ενέργειας	σε	απλά	

και	σύνθετα	θερμοδυναμικά	συστήματα.	Το	περιβάλλον	αυτό	διαφέρει	δραστικά	από	αυτό	

που	εφαρμόζεται	τα	τελευταία	χρόνια	στα	ελληνικά	Λύκεια	(βλ.	Παράγραφο	4.2),	το	οποίο	

δεν	 οδηγεί	 σε	 ουσιαστική	 γνωστική	 πρόοδο	 λόγω	 αρκετών	 χαρακτηριστικών	 του,	 με	

κυριότερο	 την	υποβάθμιση	 του	ΠΘΝ	ως	ενός	ακόμα	από	 τα	«εργαλεία»	για	 την	εξήγηση	

των	 θερμοδυναμικών	 φαινομένων	 (Leinonen	 et	 al.,	 2009),	 μετά	 από	 την	 εισαγωγή	 των	

νόμων	 και	 της	 κινητικής	 θεωρίας	 των	 αερίων.	 Στον	 αντίποδα,	 η	 προτεινόμενη	 διδακτική	

ακολουθία	 αναβαθμίζει	 τον	 ΠΘΝ	 ως	 έκφραση	 διατήρησης	 της	 ενέργειας	 με	 ισχύ	 να	

εξηγήσει	 όλες	 τις	 θερμοδυναμικές	 μεταβολές	 που	 υφίσταται	 ένα	 απλό	 σύστημα	 και	

ταυτόχρονα	 μπορεί	 να	 βρει	 εφαρμογή	 σε	 σύνθετα	 συστήματα	 όπως	 αυτά	 των	 πρώτων	

ατμομηχανών.	

8.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΙ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΤΗΣ	ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ	ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ	
Η	 δεύτερη	 από	 τις	 γενικές	 υποθέσεις	 που	 διατυπώθηκαν	 στην	 Παράγραφο	 1.3.1	 των	

διδακτικών	 στόχων	 αφορά	 στην	 εφικτότητα	 της	 εφαρμογής	 αυτής	 της	 νέας	 διδακτικής	

ακολουθίας	 που	 σχεδιάστηκε	 για	 τη	 διδασκαλία	 και	 τη	 μάθηση	 του	 ΠΘΝ,	 η	 οποία	 να	

επιφέρει	 τη	 γνωστική	 πρόοδο	 των	 μαθητών	 στην	 εννοιολογική	 συνιστώσα	 της	

επιστημονικής	 γνώσης.	 Η	 παραπάνω	υπόθεση	 ελέγχθηκε	 κατά	 το	 στάδιο	 της	 εφαρμογής	

και	της	αξιολόγησης	της	νέας	διδακτικής	ακολουθίας	σε	συνάρτηση	με	τον	προσδιορισμό	

των	διδακτικών	στόχων	 και	 του	περιεχομένου	 της,	 όπως	αυτά	 καθορίστηκαν	από	στάδιο	

της	 ανάλυσης	 και	 τον	 επακόλουθο	 σχεδιασμό	 (Παράγραφος	 8.1).	 Από	 το	 στάδιο	 αυτό	

προκύπτουν	τρία,	συνεκτικά	μεταξύ	τους,	γενικά	συμπεράσματα.	

(1) Στο	 πλαίσιο	 της	 εποικοδομητικής	 αντίληψης	 για	 το	 αναλυτικό	 πρόγραμμα	 των	

φυσικών	επιστημών	επιβεβαιώνεται	η	επιλογή	της	διαπραγμάτευσης	ενός	και	μόνου	

εννοιολογικού	 πλαισίου	 (Koliopoulos	 &	 Constantinou,	 2005;	 Κολιόπουλος,	 2006),	

αυτού	της	ενεργειακής	εξήγησης	της	μακροσκοπικής	θερμοδυναμικής,	προκειμένου	να	

ερμηνευτούν	οι	θερμοδυναμικές	μεταβολές	σε	απλά	και	σύνθετα	συστήματα,	 καθώς	

σχεδόν	όλοι	οι	μαθητές	του	δείγματος	προσανατολίστηκαν	στο	ενεργειακό	πλαίσιο	και	

αρκετοί	 από	 αυτούς	 οδηγήθηκαν	 σε	 νοητικές	 παραστάσεις	 με	 υψηλό	 βαθμό	

επάρκειας.	
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(2) Η	 μηχανή	Newcomen	 αποτέλεσε	 γενικά	 ένα	 λειτουργικό	φαινομενολογικό	 πεδίο	 για	

την	 εισαγωγή	 και	 την	 εφαρμογή	 του	 ΠΘΝ,	 που	 φαίνεται	 πως	 νοηματοδότησε	 τις	

επιμέρους	 θερμοδυναμικές	 μεταβολές	 που	 ακολούθησαν	 τη	 διαπραγμάτευσή	 της.	

Εμφανίστηκε	 πάντως	 μια	 δυσκολία	 των	 μαθητών	 να	 εξηγήσουν	 με	 επάρκεια	 την	

ενεργειακή	 λειτουργία	 του	 κύκλου	 Newcomen	 ως	 σύνολο,	 καθώς	 οι	 ερμηνείες	

χαρακτηρίζονταν	από	μεγάλη	διασπορά	στα	εννοιολογικά	πλαίσια,	με	εξέχοντα	τα	προ-

ενεργειακά	 και	 τα	 φαινομενολογικά.	 Φαίνεται	 πως	 αποτέλεσε	 πρόκληση	 για	 τους	

μαθητές	 να	 διαχωρίσουν	 το	 αμιγώς	 φαινομενολογικό	 πεδίο	 από	 την	 ενεργειακή	

μοντελοποίησή	 του	 (Meli,	 Koliopoulos,	 et	 al.,	 2016).	 Παρόλα	 αυτά,	 η	 σύγκριση	 του	

μετελέγχου	σε	σύγκριση	με	τον	προέλεγχο	δείχνει	σημαντική	μεταβολή	στις	νοητικές	

παραστάσεις	των	μαθητών.	

(3) Η	πλειονότητα	από	τους	μαθητές	του	δείγματος	φαίνεται	να	πραγματοποιεί	μετάβαση	

από	 τις	 αρχικές	 προ-ενεργειακές	 και	 μη-ενεργειακές	 προς	 τις	 ενεργειακές	 εξηγήσεις	

για	 τα	 θερμοδυναμικά	 φαινόμενα,	 κυρίως	 μέσω	 του	 προτεινόμενου	 μοντέλου	 της	

ενεργειακής	αλυσίδας	για	τη	διανομή	της	ενέργειας	στα	συστήματα	που	εξετάζονται.	

Αρκετοί	 μαθητές	 φαίνεται	 πως	 αξιοποιούν	 την	 αναπαράσταση	 της	 ενεργειακής	

αλυσίδας	 (ημι-ποσοτική)	 για	 να	 οικοδομήσουν	 μια	 μαθηματική	 (ποσοτική)	 έκφραση	

του	 ΠΘΝ	 για	 το	 φαινόμενο	 (ποιοτικό)	 που	 κάθε	 φορά	 ερευνάται	 (Papadouris	 &	

Constantinou,	 2011;	 Κολιόπουλος,	 1997).	Μπορεί	 λοιπόν	 να	 εξαχθεί	 το	 συμπέρασμα	

ότι,	 κυρίως	 κάτω	 από	 την	 επίδραση	 της	 διδακτικής	 ακολουθίας,	 ικανοποιητικός	

αριθμός	 των	 μαθητών	 οικοδόμησε	 τις	 νοητικές	 παραστάσεις	 εκείνες	 που	 είναι	

απαραίτητες	 για	 τη	 λειτουργικότητα	 των	 γνώσεων	 στη	 φυσική	 με	 βάση	 το	 τρίπτυχο	

φαινομένου-μοντέλου-θεωρίας	(Tiberghien	et	al.,	1995).	

8.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ	ΤΗΣ	ΕΡΕΥΝΑΣ	ΣΤΗ	ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ	ΚΑΙ	ΣΤΗΝ	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	
ΤΩΝ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ	

Οι	έρευνες	«εφικτότητας»	 (Astolfi,	 1993)	όπως	αυτή	που	πραγματοποιήθηκε	στο	πλαίσιο	

της	παρούσας	διδακτορικής	διατριβής,	παρουσιάζει	 εκτός	 των	άλλων	 το	πλεονέκτημα	να	

εντάσσουν	 το	 περιεχόμενο	 της	 προτεινόμενης	 διδακτικής	 ακολουθίας	 σε	 πραγματικές	

συνθήκες	διδασκαλίας,	άμεσα	ή	με	μικρές	τροποποιήσεις.	Στην	προκειμένη	περίπτωση,	η	

προτεινόμενη	 διδακτική	 ακολουθία	 εξαρχής	 εφαρμόστηκε	 στη	 σχολική	 τάξη,	

αντικαθιστώντας	την	προτεινόμενη	από	το	αναλυτικό	πρόγραμμα	διδασκαλία	για	τον	ΠΘΝ	
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και	 ορισμένες	 συσχετισμένες	 με	 αυτόν	 παραγράφους	 από	 την	 ενότητα	 της	

θερμοδυναμικής.	 Το	 γεγονός	αυτό	αποδεικνύει	 ότι	 η	 συγκεκριμένη	 διδακτική	ακολουθία	

για	τον	ΠΘΝ	μπορεί	να	λειτουργήσει	τόσο	ως	προϊόν	και	αντικείμενο	μελέτης	της	έρευνας	

της	διδακτικής	των	φυσικών	επιστημών	όσο	και	ως	εργαλείο	για	τη	διδασκαλία	τους.	

Από	την	παρούσα	διατριβή	θα	μπορούσαν	να	αξιοποιηθούν	σε	πραγματικές	συνθήκες	όλα	

τα	 εργαλεία	 που	 παρατίθενται	 στο	 Παράρτημα	 (ερωτηματολόγιο,	 φύλλα	 εργασίας	 και	

φύλλα	σημειώσεων),	αλλά	και	αυτά	που	είναι	ψηφιακά	(βίντεο	φαινομένων,	παρουσιάσεις	

και	προσομοίωση	IGasES),	καθώς	στο	σύνολό	τους	μπορούν	να	διανεμηθούν	ηλεκτρονικά.	

Η	πρόκληση	που	προκύπτει	είναι	να	εξοπλιστεί	ο	εκπαιδευτικός	που	πιθανά	θα	θελήσει	να	

εφαρμόσει	 τη	 διδακτική	 ακολουθία	 με	 την	 κατάλληλη	 επιμόρφωση,	 προκειμένου	 να	

μπορεί	να	αξιοποιήσει	το	υλικό	αυτό	με	τους	κατάλληλους	παιδαγωγικούς	χειρισμούς	ώστε	

να	αναδειχθεί	ο	εποικοδομητικός	χαρακτήρας	της	ακολουθίας.	Στο	σημείο	αυτό	χρειάζεται	

ιδιαίτερη	προσοχή	διότι	υπάρχει	ο	κίνδυνος	ένα	διδακτικό	υλικό	σχεδιασμένο	έτσι	ώστε	να	

νοηματοδοτείται	 μόνο	 μέσα	 από	 την	 εποικοδομητική	 αντίληψη	 για	 το	 αναλυτικό	

πρόγραμμα	 των	 φυσικών	 επιστημών	 (Koliopoulos	 &	 Constantinou,	 2005;	 Κολιόπουλος,	

2006),	να	επιφέρει	τελείως	διαφορετικά	αποτελέσματα	στη	γνωστική	πρόοδο	των	μαθητών	

αν	ο	πειραματικός	χειρισμός	του	παραπέμπει	στην	παραδοσιακή	αντίληψη	με	την	οποία	οι	

εκπαιδευτικοί	είναι	περισσότερο	εξοικειωμένοι.	

8.4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ	ΚΑΙ	ΔΥΝΑΤΕΣ	ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ	ΤΗΣ	ΕΡΕΥΝΑΣ	
Όπως	 αναφέρθηκε	 στην	 προηγούμενη	 παράγραφο,	 η	 εφαρμογή	 της	 προτεινόμενης	

διδακτικής	 ακολουθίας	 εξυπηρέτησε	 τόσο	 τους	 ερευνητικούς	 σκοπούς	 της	 παρούσας	

διατριβής	 όσο	 και	 τους	 διδακτικούς	 εννοιολογικούς	 στόχους	 του	 αναλυτικού	

προγράμματος	 (αν	 και	 με	 διαφορετική	 αντίληψη	 από	 την	 προτεινόμενη).	 Ένας	 από	 τους	

περιορισμούς	 της	 έρευνας,	 καθώς	 εφαρμόστηκε	 απευθείας	 σε	 πραγματικές	 συνθήκες,	

είναι	 η	 ανελαστικότητα	 που	 υπήρξε	 στην	 επιλογή	 των	 επιθυμητών	 χαρακτηριστικών	 των	

μαθητών	 που	 συγκρότησαν	 το	 δείγμα	 (πχ.	 θετικά	 προσκείμενοι	 στις	 φυσικές	 επιστήμες,	

συνέπεια	παρουσίας)	 και,	 κυρίως,	 ο	αριθμός	 των	συμμετεχόντων.	Ο	μικρός	αριθμός	 των	

μαθητών	 επέτρεψε,	 αφενός,	 την	 ποιοτική	 ανάλυση	 των	 δεδομένων,	 αλλά,	 αφετέρου,	

περιόρισε	τις	δυνατότητες	για	αξιοποίηση	περισσότερων	στατιστικών	τεστ	(βλ.	Παράγραφο	

6.5.2).	 Μία	 από	 τις	 επεκτάσεις	 της	 έρευνας	 μπορεί	 λοιπόν	 να	 είναι	 η	 εφαρμογή	 της	

διδακτικής	 ακολουθίας	 σε	 μεγαλύτερα	 δείγματα	 με	 πιο	 πολυποίκιλα	 χαρακτηριστικά	
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(γεωγραφική	 θέση,	 κοινωνικο-οικονομικό	 επίπεδο),	 ώστε	 να	 συγκριθούν	 τα	 νέα	

αποτελέσματα	 με	 τα	 υπάρχοντα	 και	 πιθανά	 να	 οδηγήσουν	 σε	 μικρές	 τροποποιήσεις	 στο	

προτεινόμενο	 υλικό.	 Η	 επανάληψη	 της	 εφαρμογής	 σε	 περισσότερα	 και	 διαφορετικά	

σχολεία	 θα	 δώσει,	 επιπρόσθετα,	 ανατροφοδότηση	 από	 τους	 εκπαιδευτικούς,	 που	 θα	

θελήσουν	να	επιμορφωθούν	κατάλληλα	προκειμένου	να	εντάξουν	τη	διδακτική	ακολουθία	

στη	 σχολική	 τους	 αίθουσα,	 για	 το	 επίπεδο	 εφικτότητας	 της	 εφαρμογής	 σε	 πρακτικό	

επίπεδο,	 όπως	 στη	 χρονική	 διάρκεια	 της	 εφαρμογής	 (συνολικά	 και	 ανά	 υποενότητα)	 και	

στην	 ευχρηστία	 των	 υλικών,	 αλλά	 και	 ως	 προς	 την	 ευκολία	 να	 ακολουθήσουν	 την	

εποικοδομητική	αντίληψη	της	ακολουθίας.	

Μία	 επέκταση	 της	 έρευνας	 σε	 διαφορετική	 διάσταση	 αφορά	 στη	 δημιουργία	 μιας	 νέας	

διδακτικής	 ακολουθίας	 με	 εποικοδομητικά	 χαρακτηριστικά	 για	 την	 ενότητα	 της	

θερμοδυναμικής,	η	οποία	θα	μπορούσε	να	σχετίζεται	με	το	Δεύτερο	Θερμοδυναμικό	Νόμο,	

για	 τον	 οποίο	 διαφαίνεται	 μια	 αναζωπύρωση	 του	 ενδιαφέροντος	 της	 επιστημονικής	

κοινότητας	 της	 διδακτικής	 της	 φυσικής	 (e.g.	 Cochran	 &	 Heron,	 2006;	 Daane,	 Vokos,	 &	

Scherr,	 2013;	 Leinonen,	 Asikainen,	 &	 Hirvonen,	 2015),	 που	 συμπληρώνει	 με	 σύγχρονα	

ευρήματα	την	έρευνα	προηγούμενων	δεκαετιών	(e.g.	Duit	&	Kesidou,	1988;	Kesidou	&	Duit,	

1993).	 Ήδη	 η	 προτεινόμενη	 ακολουθία	 ολοκληρώνεται	 κάνοντας	 αναφορά	 στο	 αξίωμα	

αυτό,	 στο	 πλαίσιο	 της	 συζήτησης	 για	 τη	 διατήρηση	 της	 ενέργειας	 και	 την	 απόδοση	 στο	

σύνθετο	 θερμοδυναμικό	 σύστημα	 της	 μηχανής	 Newcomen	 (βλ.	 Παράγραφο	 2.1.2.1).	 Ο	

σχεδιασμός	 και	 η	 εφαρμογή	 μιας	 τέτοιας	 ακολουθίας	 θα	 ήταν	 ιδιαίτερη	 πρόκληση	 για	

τον/την	ερευνητή/τρια	που	θα	αναλάμβανε	να	μετασχηματίσει	διδακτικά	και	σύμφωνα	με	

την	 εποικοδομητική	αντίληψη	 τη	συγκεκριμένη	 επιστημονική	 γνώση,	 λόγω	 των	 ιδιαίτερα	

αφηρημένων	 εννοιών	 που	 εμπλέκονται	 (πχ.	 εντροπία),	 καθώς	 και	 του	 μαθηματικά	

βεβαρημένου	εννοιολογικού	φορτίου.	
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μέσω	της	θερμότητας	από	το	θερμοδυναμικό	σύστημα	προς	το	περιβάλλον	

Η	 παραπάνω	 σχέση	 είναι	 η	 έκφραση	 της	 διατήρησης	 της	 ενέργειας	 μέσω	 του	
Πρώτου	Θερμοδυναμικού	Νόμου	για	την	ισοβαρή	ψύξη/συμπίεση	

ΙΣΟΒΑΡΗΣ	ΨΥΞΗ/ΣΥΜΠΙΕΣΗ	

8	 9	
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(2) ΦΥΛΛΑ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	
	



ΦΥΛΛΟ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	01	 1	
	

Τι	είναι	και	πώς	λειτουργεί	
μια	θερμική	μηχανή;	
1. Στο	 βίντεο	 παρακολουθήσατε	 μια	 μηχανή	 σε	 λειτουργία.	 Στην	 παρακάτω	 φωτογραφία	 απεικονίζεται	 ένα	

αντίγραφο	της	μηχανής	αυτής	που	βρίσκεται	στο	Science	Museum	του	Λονδίνου.	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Αντίγραφο	της	μηχανής	
στο	Science	Museum	του	
Λονδίνου	

Να	απαντήσετε	στα	παρακάτω	ερωτήματα.	
(α)	Τι	τύπου	μηχανή	πιστεύετε	ότι	είναι	αυτή;	
(β)	Ποια	πιστεύετε	πως	είναι	η	χρησιμότητά	της;	
(γ)	Σε	ποια	εποχή	θα	τοποθετούσατε	την	απαρχή	της	ύπαρξής	της;	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	
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2. Ποια	είναι	τα	κυριότερα	εξαρτήματα	μιας	μηχανής	Newcomen;	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

	
3. Πώς	 επιτυγχάνεται	 η	 βασική	 λειτουργία	 μιας	 μηχανής	 Newcomen;	 Κατασκευάστε	 ένα	 συνοπτικό	

σχεδιάγραμμα	για	τον	τρόπο	λειτουργίας	της	μηχανής.	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	
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Πώς	μπορούμε	να	εξηγήσουμε	
τη	λειτουργία	της	μηχανής	Newcomen	
χρησιμοποιώντας	την	έννοια	της	ενέργειας;	
1. Στο	 βίντεο	 παρακολουθήσατε	 μια	 γραφική	 αναπαράσταση	 για	 τη	 μηχανή	 Newcomen	 σε	 λειτουργία.	 Στην	

παρακάτω	 εικόνα	 παρουσιάζεται	 ένα	 σύγχρονο	 σκίτσο	 της	 μηχανής	 Newcomen	 σε	 λειτουργία,	 όπου	
σημειώνονται	τα	βασικά	εξαρτήματά	της.	

	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Σύγχρονο	σκίτσο	για	τη	
μηχανή	Newcomen	

	
Προσπαθήστε	 να	 εξηγήσετε	 τη	 λειτουργία	 της	 μηχανής	 Newcomen	 από	 την	 καύση	 των	 κάρβουνων	 στον	
καυστήρα	μέχρι	την	άνοδο	του	εμβόλου	και	την	κάθοδο	της	αντλίας	χρησιμοποιώντας	κάποιες	ή	όλες	από	τις	
ακόλουθες	έννοιες:	ενέργεια,	θερμότητα,	έργο.		

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

Καυστήρας	

Βραστήρας	

Βραχίονας	

Αντλία	Έμβολο	

Κύλινδρος	
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2. Σε	 όλες	 τις	 ενεργειακές	 αλυσίδες	 θα	 πρέπει	 υποχρεωτικά	 να	 υπάρχει	 ένα	 κουτάκι	 "περιβάλλον".	 Γιατί	
νομίζετε	ότι	πρέπει	να	συμβαίνει	αυτό;		

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

	

3. Στον	 παρακάτω	 πίνακα	 δίνονται	 τα	 βασικά	 στάδια	 από	 τη	 λειτουργία	 της	 μηχανής	 Newcomen	 και	 η	
ενεργειακή	αλυσίδα	που	τα	περιγράφει,	από	την	αποθήκευση	ενέργειας	στον	καυστήρα	μέχρι	την	άνοδο	του	
εμβόλου	 και	 την	 κάθοδο	 της	 αντλίας.	 Συμπληρώστε	 την	 αλυσίδα	 αυτή	 έτσι	 ώστε,	 κατά	 τη	 λειτουργία	 της	
μηχανής,	 να	 φαίνονται	 οι	 απώλειες	 μέσω	 θερμότητας	 που	 υφίσταται	 η	 αρχική	 ποσότητα	 ενέργειας	 που	
προσφέρεται	στη	μηχανή,	μέρος	από	την	οποία	χρησιμοποιεί	ο	καυστήρας	(ΔΕ).	
	

Ο	καυστήρας	γεμίζει	με	κάρβουνα,	τα	οποία	καίγονται	με	τη	βοήθεια	του	ατμοσφαιρικού	αέρα.	

Το	νερό	στο	βραστήρα	γίνεται	αέριο,	που	περνάει	στον	κύλινδρο	με	το	έμβολο,	το	οποίο	ανεβαίνει.	

Ο	βραχίονας	ανεβαίνει	από	τη	μια	μεριά,	κατεβαίνει	από	την	άλλη	μεριά	και	η	αντλία	γεμίζει	με	νερό	από	το	ορυχείο.	

	
	
	
	
	
	

καυστήρας	
+	κάρβουνα	 	

βραστήρας			
+	νερό	 	

κύλινδρος	
με	έμβολο	
+	αέριο	

	 βραχίονας				
+	αντλία	 	 περιβάλλον	

ΔΕ	
Q1	 	 Q2	 	 W	

	
Q3	
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Πώς	λειτουργεί	ο	κινητήρας	
της	μηχανής	Newcomen;	
1. Στο	 βίντεο	 παρακολουθήσατε	 μια	 γραφική	 αναπαράσταση	 για	 τη	 μηχανή	 Newcomen	 σε	 λειτουργία.	 Στην	

παρακάτω	 εικόνα	 παρουσιάζεται	 ένα	 σύγχρονο	 σκίτσο	 της	 μηχανής	 Newcomen	 σε	 λειτουργία,	 όπου	
σημειώνονται	τα	βασικά	εξαρτήματά	της.	

	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Σύγχρονο	σκίτσο	για	τη	
μηχανή	Newcomen	

	
	

Ποιο	 εξάρτημα	 της	 μηχανής	 Newcomen	 μπορεί	 να	 χαρακτηριστεί	 ως	 ο	 "κινητήρας"	 της	 μηχανής	 αυτής;	
Αιτιολογήστε	την	απάντησή	σας.	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

	

2. Πιστεύετε	ότι,	κατά	τη	διάρκεια	της	λειτουργίας	του	κινητήρα,	το	θερμοδυναμικό	σύστημα:	

(α)	πραγματοποιεί	μία	ενιαία	μεταβολή	ή	

(β)	πραγματοποιεί	επιμέρους	διαφορετικές	μεταβολές;	

	

Καυστήρας	

Βραστήρας	

Βραχίονας	

Αντλία	Έμβολο	

Κύλινδρος	
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Γιατί	έγινε	ανάφλεξη	μέσα	στο	δοχείο;	
1. Στο	 βίντεο	 παρακολουθήσατε	 τη	 συμπίεση	 του	 αερίου	 που	 βρίσκεται	 μέσα	 σε	 κυλινδρικό	 δοχείο,	 όταν	 το	

έμβολο	 κινήθηκε	 απότομα	 προς	 τα	 κάτω.	 Στην	 παρακάτω	 εικόνα	 φαίνονται	 δυο	 στιγμιότυπα	 από	 το	
φαινόμενο	αυτό	(πριν	και	μετά	τη	συμπίεση).	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
Αριστερά:	κυλινδρικό	δοχείο	με	έμβολο	
Δεξιά:	συμπίεση	του	αερίου	στο	δοχείο	
με	απότομη	κάθοδο	του	εμβόλου	

	
	
	

(α)	Εξηγήστε	επιγραμματικά	το	φαινόμενο	χρησιμοποιώντας	ενεργειακές	έννοιες.	
(β)	Σχεδιάστε	μια	ενεργειακή	αλυσίδα	για	το	φαινόμενο	αυτό.	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	
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Γιατί	υγροποιήθηκε	ο	αέρας	στο	δοχείο;	
1. Στο	βίντεο	παρακολουθήσατε	την	αδιαβατική	συμπίεση	του	αερίου	που	βρίσκεται	μέσα	σε	κυλινδρικό	δοχείο	

και	στη	συνέχεια	την	αδιαβατική	εκτόνωσή	του.	
(α)	Εξηγήστε	επιγραμματικά	το	φαινόμενο	της	αδιαβατικής	εκτόνωσης	χρησιμοποιώντας	ενεργειακές	έννοιες.	
(β)	 Σχεδιάστε	μια	ενεργειακή	αλυσίδα	για	 το	φαινόμενο	αυτό	χρησιμοποιώντας	 τα	σύμβολα	 των	παραπάνω	
ενεργειακών	εννοιών	για	να	χαρακτηρίσετε	τα	στοιχεία	της.	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	
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2. Με	βάση	την	ενεργειακή	αλυσίδα	της	αδιαβατικής	εκτόνωσης,	κατασκευάστε	μια	μαθηματική	έκφραση	για	το	
φαινόμενο	αυτό.	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

	

3. Η	 μαθηματική	 έκφραση	 για	 την	 αδιαβατική	 εκτόνωση	 είναι	 ίδια	 με	 τη	 μαθηματική	 έκφραση	 για	 την	
αδιαβατική	συμπίεση;	Αιτιολογήστε	την	απάντησή	σας.	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	
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Γιατί	κινήθηκε	το	έμβολο	(Ι);	
1. Στο	 βίντεο	 παρακολουθήσατε	 την	 ισόθερμη	 εκτόνωση	 του	 αερίου	 που	 βρίσκεται	 μέσα	 σε	 σύριγγα.	 Στην	

ισόθερμη	εκτόνωση	η	θερμοκρασία	του	αερίου	παραμένει	σταθερή	και	ίση	με	αυτή	του	δωματίου	στο	οποίο	
βρίσκεται,	ενώ	ο	όγκος	του	αυξάνεται	σταδιακά.	
Στις	παρακάτω	φωτογραφίες	βλέπετε	τρία	στιγμιότυπα	από	το	φαινόμενο	αυτό.	
	

	 	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ισόθερμη	εκτόνωση	αερίου	σε	
σύριγγα	με	τη	χρήση	μαζών	

	
Σκεφτείτε	 τώρα	 το	 εξής	 αντίστοιχο	 φαινόμενο:	 Αέριο	 βρίσκεται	 εγκλωβισμένο	 μέσα	 σε	 δοχείο	 με	 λεπτά	
τοιχώματα	που	κλείνει	με	θερμομονωτικό	έμβολο,	πάνω	στο	οποίο	είναι	 τοποθετημένη	μία	μάζα.	Το	δοχείο	
βρίσκεται	 μέσα	 σε	 ένα	 κλειστό	 δωμάτιο	 με	 ατμοσφαιρικό	 αέρα.	 Η	 μάζα	 αφαιρείται	 και	 το	 έμβολο	 κινείται	
πολύ	αργά	προς	τα	πάνω	μέχρι	που	σταθεροποιείται.	
(α)	Γιατί	κινήθηκε	το	έμβολο	στην	περίπτωση	αυτή;	
(β)	 Ποιες	 διαφορές	 και	 ποιες	 ομοιότητες	 παρουσιάζουν	 τα	 φαινόμενα	 της	 ισόθερμης	 εκτόνωσης	 και	 της	
αδιαβατικής	εκτόνωσης;	
(γ)	Σχεδιάστε	μια	ενεργειακή	αλυσίδα	χρησιμοποιώντας	σύμβολα	για	τις	έννοιες	στις	οποίες	θα	αναφερθείτε.	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	
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....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
2. Με	βάση	την	ενεργειακή	αλυσίδα	της	 ισόθερμης	εκτόνωσης,	κατασκευάστε	μια	μαθηματική	έκφραση	για	το	

φαινόμενο	αυτό.	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	
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Ποιο	άλλο	φαινόμενο	μπορεί	να	περιγράψει	η	
μαθηματική	σχέση	της	ισόθερμης	εκτόνωσης;	
1. Η	 μαθηματική	 έκφραση	𝑸 = −𝑾 	μπορεί	 να	 περιγράψει	 μια	 ισόθερμη	 εκτόνωση,	 εφόσον	 η	 θερμότητα	

μεταφέρεται	από	το	περιβάλλον	προς	το	αέριο	και	το	αέριο	προσφέρει	έργο	μετακινώντας	το	έμβολο.	
Θα	μπορούσε	η	σχέση	αυτή	να	περιγράψει	κάποιο	άλλο	φαινόμενο	για	ένα	θερμοδυναμικό	σύστημα	–	αέριο	
μέσα	σε	δοχείο	με	έμβολο;	Αιτιολογήστε	την	απάντησή	σας.	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

	

2. (α)	 Περιγράψτε	 με	 λόγια	 ή/και	 σχήματα	 τη	 διάταξη	 του	 νέου	 φαινομένου	 και	 τον	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	
εκδηλώνεται.	

(β)	Κατασκευάστε	μια	ενεργειακή	αλυσίδα	για	να	περιγράψετε	το	νέο	φαινόμενο.	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	
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Γιατί	κινήθηκε	το	έμβολο	(ΙΙ);	
1. Ποια	 άλλη	 ή	 ποιες	 άλλες	 μεταβολές	 θα	 μπορούσαν	 να	 συμμετέχουν	 στην	 κυκλική	 μεταβολή	 της	 μηχανής	

Newcomen;	Περιγράψτε	τα	χαρακτηριστικά	της/τους.	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

	
2. Στο	 βίντεο	 παρακολουθήσατε	 την	 ισοβαρή	 ψύξη	 αερίου	 μέσα	 σε	 σύριγγα,	 η	 οποία	 συνδέεται	 με	 δοχείο	

μεγαλύτερης	 χωρητικότητας	 γεμάτο	 με	 το	 ίδιο	 αέριο.	 Στην	 ισοβαρή	 ψύξη	 η	 πίεση	 του	 αερίου	 παραμένει	
σταθερή	και	ίση	με	αυτή	του	ατμοσφαιρικού	αέρα,	ενώ	η	θερμοκρασία	του	μειώνεται.	
Στις	παρακάτω	φωτογραφίες	βλέπετε	τρία	στιγμιότυπα	από	το	φαινόμενο	αυτό.	
	
	 	 	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ισοβαρής	ψύξη	αερίου	
σε	σύριγγα-δοχείο	

	
(α)	Εξηγήστε	επιγραμματικά	το	φαινόμενο	χρησιμοποιώντας	ενεργειακές	έννοιες.	
(β)	Σχεδιάστε	μια	ενεργειακή	αλυσίδα	για	να	περιγράψετε	το	φαινόμενο	αυτό.	
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....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
3. Με	 βάση	 την	 ενεργειακή	 αλυσίδα	 της	 ισοβαρούς	 ψύξης,	 κατασκευάστε	 μια	 μαθηματική	 έκφραση	 για	 το	

φαινόμενο	αυτό.	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	
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Τι	θα	συμβεί	αν	θερμάνουμε	ισοβαρώς	
το	αέριο	του	δοχείου;	
1. Τι	θα	συμβεί	αν	θερμάνουμε	ισοβαρώς	το	αέριο	του	δοχείου;	Αιτιολογήστε	την	απάντησή	σας.	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

	
2. Στο	 βίντεο	 παρακολουθήσατε	 την	 ισοβαρή	 θέρμανση	 του	 αερίου	 που	 βρίσκεται	 μέσα	 σε	 σύριγγα,	 η	 οποία	

συνδέεται	με	δοχείο	μεγαλύτερης	χωρητικότητας	γεμάτο	με	το	ίδιο	αέριο.	Στην	ισοβαρή	θέρμανση	η	πίεση	του	
αερίου	παραμένει	σταθερή	και	ίση	με	αυτή	του	ατμοσφαιρικού	αέρα,	ενώ	η	θερμοκρασία	του	αυξάνεται.	
Στις	παρακάτω	φωτογραφίες	βλέπετε	τρία	στιγμιότυπα	από	το	φαινόμενο	αυτό.	
	 	 	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ισοβαρής	θέρμανση	αερίου	
σε	σύριγγα-δοχείο	

	
(α)	Εξηγήστε	επιγραμματικά	το	φαινόμενο	που	είδατε	στο	βίντεο	χρησιμοποιώντας	ενεργειακές	έννοιες.	
(β)	Σχεδιάστε	μια	ενεργειακή	αλυσίδα	για	να	περιγράψετε	το	φαινόμενο	αυτό.	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	
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....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
3. Με	βάση	την	ενεργειακή	αλυσίδα	της	 ισοβαρούς	θέρμανσης,	κατασκευάστε	μια	μαθηματική	έκφραση	για	το	

φαινόμενο	αυτό.	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

	

4. Η	μαθηματική	έκφραση	για	το	φαινόμενο	της	ισοβαρούς	θέρμανσης	είναι	ίδια	με	τη	μαθηματική	έκφραση	για	
το	φαινόμενο	της	ισοβαρούς	ψύξης;	Αιτιολογήστε	την	απάντησή	σας.	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	
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Ποιες	μεταβολές	εμφανίζονται	
στη	μηχανή	Newcomen;	
1. (α)	Από	πόσες	επιμέρους	μεταβολές	πιστεύετε	ότι	αποτελείται	η	κυκλική	μεταβολή	του	κινητήρα	της	μηχανής	

Newcomen;	
(β)	Σε	ποια	σημεία	της	λειτουργίας	του	αλλάζει	ο	τύπος	της	μεταβολής;	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

	

2. Στο	παρακάτω	διάγραμμα	δίνονται	 τα	 τέσσερα	κυριότερα	στιγμιότυπα	από	τη	λειτουργία	 του	κινητήρα	μιας	
μηχανής	 Newcomen	 και	 στον	 πίνακα	 που	 ακολουθεί	 δίνεται	 μια	 σύντομη	 περιγραφή	 των	 μεταβολών	 που	
συμβαίνουν	ανάμεσα	σε	αυτά	τα	τέσσερα	στιγμιότυπα.	
	

	
ΑΒ	 Ο	ατμός	εισέρχεται	αργά	από	τον	καυστήρα	στον	κινητήρα	και	το	έμβολο	ανεβαίνει.	

BC	 Ο	ατμός	του	κινητήρα	ψύχεται	απότομα	μέσω	ψεκασμού	με	κρύο	νερό	και	το	έμβολο	ανεβαίνει.	

CD	 Ο	ατμός	του	κινητήρα	ψύχεται	αργά	και	το	έμβολο	κατεβαίνει.	

DA	 Το	έμβολο	κατεβαίνει	απότομα	και	ο	ατμός	θερμαίνεται.	
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Παρακάτω	 δίνονται	 τέσσερις	 κενές	 ενεργειακές	 αλυσίδες	 για	 την	 κάθε	 μία	 από	 τις	 μεταβολές	 που	
πραγματοποιούνται	στη	μηχανή	Newcomen.	Χρησιμοποιήστε	τα	σύμβολα	της	θερμότητας	(Q),	της	μεταβολής	
της	εσωτερικής	ενέργειας	(ΔU)	και	του	έργου	(W)	για	να	χαρακτηρίσετε	τα	στοιχεία	που	χρειάζονται	σε	κάθε	
μεταβολή.	
	

ΑΒ	 BC	

	 	
	
	

CD	 DA	

	
	
	
	
3. Με	 βάση	 τις	 ενεργειακές	 αλυσίδες	 που	 συμπληρώσατε:	 (α)	 στην	 πρώτη	 στήλη	 του	 παρακάτω	 πίνακα	

σημειώστε	 τη	 μαθηματική	 έκφραση	 που	 προκύπτει	 για	 την	 κάθε	 μεταβολή	 και	 (β)	 στη	 δεύτερη	 στήλη	
χαρακτηρίστε	την	κάθε	μεταβολή	ως	αδιαβατική/	ισόθερμη	/	ισοβαρή	και	ως	συμπίεση	/	εκτόνωση.	
	

ΑΒ	
	 	

BC	
	 	

CD	
	 	

DA	
	 	

	
4. Διατυπώστε	 τον	 Πρώτο	 Θερμοδυναμικό	 Νόμο	 για	 μια	 κυκλική	 μεταβολή	 του	 κινητήρα	 της	 μηχανής	

Newcomen.	Αιτιολογήστε	την	απάντησή	σας.	

...............................................................................................................................................................................	

...............................................................................................................................................................................	

...............................................................................................................................................................................	

...............................................................................................................................................................................	

...............................................................................................................................................................................	

...............................................................................................................................................................................	



ΦΥΛΛΟ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	11	 1	
	

Ποια	είναι	η	απόδοση	
της	μηχανής	Newcomen;	
1. Υποθέστε	 ότι	 η	 αρχική	 ενέργεια	 που	 προσφέρεται	 στον	 κινητήρα	 είναι	 μια	 ποσότητα	 θερμότητας	 Q.	 Η	

ποσότητα	της	ενέργειας	που	ο	κινητήρας	προσφέρει	στο	τέλος	ενός	κύκλου	είναι	μεγαλύτερη,	μικρότερη	ή	ίση	
με	Q;	Αιτιολογήστε	την	απάντησή	σας.	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

	
	

2. Σε	 κάθε	 κυκλική	 μεταβολή	 της	 μηχανής	 Newcomen	 αντιστοιχεί	 μια	 συγκεκριμένη	 «απόδοση».	 Σε	 ένα	
επιστημονικό	 κείμενο	 διαβάζουμε	 την	 εξής	 φράση:	 «Η	 απόδοση	 της	 μηχανής	 Newcomen	 είναι	 ελάχιστη	
(μικρότερη	από	5%)».	Πώς	συμβιβάζεται	η	μηχανή	Newcomen	να	χρειάζεται	περισσότερη	ενέργεια	από	αυτή	
που	αποδίδει	 στο	περιβάλλον,	 ενώ	 ταυτόχρονα	 ισχύει	 ο	 Πρώτος	 Θερμοδυναμικός	 Νόμος	 σύμφωνα	με	 τον	
οποίο	η	ποσότητα	ενέργειας	που	εισέρχεται	στην	μηχανή	είναι	ίση	με	την	ποσότητα	ενέργειας	που	εξέρχεται	
από	αυτή;	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	
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3. Παρακάτω	δίνονται	οι	ενεργειακές	αλυσίδες	για	έναν	κύκλο	της	μηχανής	Newcomen.	
(α)	Σε	κάθε	αλυσίδα,	κυκλώστε	μόνο	τα	σύμβολα		(Q,	ΔU	και	W)	εκείνων	των	φυσικών	μεγεθών	(θερμότητα,	
μεταβολή	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας	 και	 θερμοκρασία)	 που	 πιστεύετε	 ότι	 παίζουν	 ρόλο	 στην	 απόδοση	 της	
μηχανής	αυτής.	
(β)	 Σχηματίσετε	 μια	 μαθηματική	 έκφραση	 για	 τον	 υπολογισμό	 της	 απόδοσης	 σε	 μια	 κυκλική	 μεταβολή	 της	
μηχανής	Newcomen.	
	
	

ΑΒ	 BC	

	 	
	
	

CD	 DA	

	
	
	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	
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Πώς	μπορεί	μια	μηχανή	να	πετύχει	
καλύτερη	απόδοση	από	της	Newcomen;	
1. Η	απόδοση	της	μηχανής	Newcomen	κυμαίνεται	μεταξύ	0,5%-1%.	Ποιες	αλλαγές	θα	προτείνατε	να	γίνουν	στις	

επιμέρους	μεταβολές	που	συνθέτουν	την	κυκλική	μεταβολή	του	κινητήρα	της	μηχανής	Newcomen,	ώστε	μια	
μηχανή	να	πετύχει	καλύτερη	απόδοση;	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	
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2. Στον	 ακόλουθο	 πίνακα	 δίνονται	 οι	 μαθηματικές	 εκφράσεις	 του	 Πρώτου	 Θερμοδυναμικού	 Νόμου	 για	 τις	

τέσσερις	μεταβολές	της	μηχανής	Carnot.		
	

ΑΒ	 ΙΣΟΘΕΡΜΗ	ΕΚΤΟΝΩΣΗ	 𝑸𝜜𝜝 = −𝑾𝜜𝜝	  𝑸𝜜𝜝 > 𝟎 𝜅𝛼𝜄 𝑾𝜜𝜝 < 𝟎	

BC	 ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ	ΨΥΞΗ/ΕΚΤΟΝΩΣΗ	 𝜟𝑼𝑩𝑪 = 𝑾𝑩𝑪	 𝜟𝑼𝑩𝑪 < 𝟎 𝜅𝛼𝜄 𝑾𝑩𝑪 < 𝟎	

CD	 ΙΣΟΘΕΡΜΗ	ΣΥΜΠΙΕΣΗ	 𝑾𝑪𝑫 = −𝑸𝑪𝑫	 𝑾𝑪𝑫 > 𝟎 𝜅𝛼𝜄 𝑸𝑪𝑫 < 𝟎	

DA	 ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ	ΣΥΜΠΙΕΣΗ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ	 𝜟𝑼𝑫𝑨 = 𝑾𝑫𝑨	 𝜟𝑼𝑫𝑨 > 𝟎 𝜅𝛼𝜄 𝑾𝑫𝑨 > 𝟎	

	
Παρακάτω	 δίνονται	 τέσσερις	 κενές	 ενεργειακές	 αλυσίδες	 για	 την	 κάθε	 μία	 από	 τις	 μεταβολές	 που	
πραγματοποιούνται	στη	μηχανή	Carnot.	Χρησιμοποιήστε	τα	σύμβολα	της	θερμότητας	(Q),	της	μεταβολής	της	
εσωτερικής	 ενέργειας	 (ΔU)	 και	 του	 έργου	 (W)	 για	 να	συμπληρώσετε	 τα	στοιχεία	που	 χρειάζονται	 στην	 κάθε	
ενεργειακή	αλυσίδα.	
	

ΑΒ	 BC	

	 	
	
	

CD	 DA	
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3. Παρακάτω	δίνονται	οι	ενεργειακές	αλυσίδες	για	την	κάθε	μία	από	τις	μεταβολές	που	πραγματοποιούνται	στη	

μηχανή	Newcomen.	
(α)	Εντοπίστε	τις	διαφορές	ανάμεσα	στις	ενεργειακές	αλυσίδες	των	μηχανών	Carnot	και	Newcomen.	
(β)	Πού	νομίζετε	ότι	μπορεί	να	οφείλεται	η	διαφορά	στην	απόδοση	των	δύο	μηχανών;	
	

ΑΒ	 BC	

	 	
	
	

CD	 DA	

	

	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................	



	 276	

	

(3) ΦΥΛΛΑ	ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ	
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Τι	είναι	και	πώς	λειτουργεί	
μια	θερμική	μηχανή;	
1. Αποσπάσματα	 για	 τη	 θερμική	 μηχανή	 Newcomen	 από	 το	 βιβλίο	 του	 D.	 Cardwell,	 Ιστορία	 της	 Τεχνολογίας	

(2000,	εκδόσεις	Μεταίχμιο):	

O	 Thomas	 Newcomen	 (1664-1729)	 και	 ο	 βοηθός	 του	 John	 Calley,	 κατασκεύασαν	 την	 πρώτη	 επιτυχημένη	
ατμομηχανή	στον	κόσμο	το	1712,	στο	ανθρακωρυχείο	του	Coneygree,	κοντά	στο	Dudley	Castle	(Μ.	Βρετανία).	
[...]	Οι	πληροφορίες	που	διαθέτουμε	για	τη	μηχανή	του	Coneygree	βασίζονται	σε	ένα	σχέδιο	του	1719,	σε	ένα	
σχέδιο	 του	 1717	 από	 διαφορετική	 μηχανή	 και	 σε	 νεότερες	 περιγραφές.	 Μάλλον	 επρόκειτο	 για	 μια	 αρκετά	
τελειοποιημένη	 μηχανή	 και	 θα	 πρέπει	 να	 συμπεράνουμε	 ότι	 προηγήθηκε	 όχι	 μόνο	 επισταμένη	 έρευνα	 και	
βελτιώσεις	 αλλά	 και,	 αναμφίβολα,	 αρκετές	 αποτυχίες	 μέχρι	 την	 πρώτη	 της	 επιτυχημένη	 εμφάνιση.	 Ήταν	
οπωσδήποτε	ογκώδης	και	έφτανε	σε	ύψος	17	μέτρων.	 [...]	Μπορούσε	να	λειτουργεί	επί	εικοσιτέσσερις	ώρες	
την	 ημέρα	 και	 επτά	 μέρες	 τη	 βδομάδα	 αδιάλειπτα.	 [...]	 	 Όταν	 γίνει	 πλήρης	 απολογισμός	 των	 δυσκολιών	 τις	
οποίες	 ξεπέρασε	 ο	 Newcomen	 και	 της	 τελικής	 επιτυχίας	 της	 μηχανής	 του,	 πρέπει	 να	 του	 αναγνωριστεί	 ότι	
υπήρξε	μια	γνήσια	ιδιοφυΐα	υψηλοτάτου	επιπέδου,	η	επιτυχία	της	οποίας	επρόκειτο	τελικά	να	μεταμορφώσει	
τον	κόσμο.	

	
2. Στην	 παρακάτω	 εικόνα	 παρουσιάζεται	 ένα	 σύγχρονο	 σκίτσο	 της	 μηχανής	 Newcomen	 σε	 λειτουργία,	 όπου	

σημειώνονται	τα	βασικά	εξαρτήματά	της,	και	ακολουθεί	ένας	πίνακας	με	τα	βασικά	στάδια	λειτουργίας	της.		
	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Σύγχρονο	σκίτσο	για	τη	
μηχανή	Newcomen	

	
	

Ο	καυστήρας	γεμίζει	με	κάρβουνα,	τα	οποία	καίγονται	με	τη	βοήθεια	του	ατμοσφαιρικού	αέρα.	

Το	νερό	στο	βραστήρα	γίνεται	αέριο,	που	περνάει	στον	κύλινδρο	με	το	έμβολο,	το	οποίο	ανεβαίνει.	

Ο	βραχίονας	ανεβαίνει	από	τη	μια	μεριά,	κατεβαίνει	από	την	άλλη	μεριά	και	η	αντλία	γεμίζει	με	νερό	από	το	ορυχείο.	

	

Καυστήρας	

Βραστήρας	

Βραχίονας	

Αντλία	Έμβολο	

Κύλινδρος	
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Πώς	μπορούμε	να	εξηγήσουμε	
τη	λειτουργία	της	μηχανής	Newcomen	
χρησιμοποιώντας	την	έννοια	της	ενέργειας;	
1. Στην	 παρακάτω	 εικόνα	 παρουσιάζεται	 ένα	 σύγχρονο	 σκίτσο	 της	 μηχανής	 Newcomen	 σε	 λειτουργία,	 όπου	

σημειώνονται	τα	βασικά	εξαρτήματά	της.	
	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Σύγχρονο	σκίτσο	για	τη	
μηχανή	Newcomen	

	
	
	

2. Η	 αρχική	 ποσότητα	 ενέργειας	 (ΔΕ)	 που	 έχει	 αποθηκεύσει	 ο	 καυστήρας	 μεταφέρεται	 σε	 όλα	 τα	 μέρη	 της	
μηχανής,	αλλά	και	στο	περιβάλλον	της.	Με	ποια	ενεργειακά	μεγέθη	επιτυγχάνεται	αυτή	η	μεταφορά;	
	

	

ΜΕΓΕΘΗ	ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	(Q)	

Εισερχόμενη	θερμότητα	
(Qin)	

Εξερχόμενη	θερμότητα	
(Qout)	

ΕΡΓΟ	(W)	

Καυστήρας	

Βραστήρας	

Βραχίονας	

Αντλία	Έμβολο	

Κύλινδρος	
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3. Ο	παρακάτω	πίνακας	παρουσιάζει	μια	ενεργειακή	εξήγηση	για	τη	λειτουργία	της	μηχανής	Newcomen,	από	την	

καύση	των	κάρβουνων	στον	καυστήρα	μέχρι	την	ανύψωση	του	εμβόλου	και	την	κάθοδο	της	αντλίας.	
	

Ο	καυστήρας	έχει	αποθηκευμένη	μια	ποσότητα	ενέργειας	
(ΔΕ),	μέρος	από	την	οποία	προσφέρεται	ως	θερμότητα	(Q1)	
στο	νερό	του	βραστήρα.	

Το	υπόλοιπο	από		την	ποσότητα	ενέργειας	(ΔΕ)	που	
περιέχει	ο	καυστήρας	προσφέρεται	στο	περιβάλλον	ως	
θερμότητα	(Q2)	και	αποθηκεύεται.	

Μέρος	από	τη	θερμότητα	(Q1)	προσφέρεται	στον	κύλινδρο	
με	το	έμβολο	και	το	αέριο	ως	θερμότητα	(Q3).	

Το	υπόλοιπο	από		τη	θερμότητα	(Q1)	προσφέρεται	στο	
περιβάλλον	ως	θερμότητα	(Q4)	και	αποθηκεύεται.	

Χρησιμοποιώντας	μέρος	από	τη	θερμότητα	(Q3),	ο	
βραχίονας	και	η	αντλία	προσφέρουν	έργο	(W).	

Το	υπόλοιπο	από		τη	θερμότητα	(Q3)	προσφέρεται	στο	
περιβάλλον	ως	θερμότητα	(Q5)	και	αποθηκεύεται.	

Μέρος	από	το	έργο	(W)	προσφέρεται	στο	περιβάλλον	ως	θερμότητα	(Q6)	και	αποθηκεύεται.	

	
	
	

4. Η	 παρακάτω	 ενεργειακή	 αλυσίδα	 αναπαριστά	 τη	 λειτουργία	 της	 μηχανής	 Newcomen,	 από	 την	 καύση	 των	
κάρβουνων	στον	καυστήρα	μέχρι	την	ανύψωση	του	εμβόλου	και	την	κάθοδο	της	αντλίας.	
	

καυστήρας	
+	κάρβουνα	 	

βραστήρας			
+	νερό	 	

κύλινδρος	
με	έμβολο	
+	αέριο	

	 βραχίονας				
+	αντλία	 	 περιβάλλον	

ΔΕ	
Q1	 	 Q3	 	 W	

	
Q6	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Q2	 Q4	 Q5	
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Πώς	λειτουργεί	ο	κινητήρας	
της	μηχανής	Newcomen;	
1. Στην	 παρακάτω	 εικόνα	 παρουσιάζεται	 ένα	 σύγχρονο	 σκίτσο	 της	 μηχανής	 Newcomen	 σε	 λειτουργία	 και	 σε	

μεγέθυνση	ο	κινητήρας	της	μηχανής,	ο	οποίος	αποτελείται	από	ένα	κυλινδρικό	δοχείο	με	έμβολο	που	μπορεί	
να	μετακινείται.	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Μεγέθυνση	του	κινητήρα	
της	μηχανής	Newcomen	

• Χρησιμοποιούμε	τη	νοητική	κατασκευή	του	θερμοδυναμικού	συστήματος	για	να	μελετήσουμε	ενεργειακά	
ένα	τεχνολογικό	εξάρτημα	ή	ένα	φυσικό	σώμα	που	μας	ενδιαφέρει.	

• Σκοπός	 μας	 είναι	 να	 μελετήσουμε	 τις	 θερμοδυναμικές	 μεταβολές	 που	 συμβαίνουν	 στο	 σύστημα	 που	
επιλέγουμε,	οι	οποίες	εξαρτώνται	από	τη	μεταφορά	ενέργειας	προς	και	από	αυτό	σε	συγκεκριμένα	χρονικά	
διαστήματα.	

• Θεωρούμε	ότι	η	ενέργεια	μεταφέρεται	προς	και	από	το	θερμοδυναμικό	σύστημα	όταν	διαπερνά	τα	όρια	
του	συστήματος.	Οριοθετούμε	το	θερμοδυναμικό	σύστημά	μας	προκειμένου	να	το	διαχωρίσουμε	από	το	
περιβάλλον	του,	το	οποίο	μπορεί	να	είναι	θερμικό	ή	μηχανικό.	

• Θερμικό	 περιβάλλον	 του	 θερμοδυναμικού	 συστήματος	 θεωρούνται	 ο	 ατμοσφαιρικός	 αέρας	 και	 τα	
εξαρτήματα	που	μπορούν	να	μεταφέρουν	ενέργεια	ως	θερμότητα	(Q)	προς	το	σύστημα	(εισερχόμενη	Qin)	ή	
από	το	σύστημα	(εξερχόμενη	Qout).	

• Μηχανικό	 περιβάλλον	 του	 θερμοδυναμικού	 συστήματος	 θεωρούνται	 τα	 εξαρτήματα	 που	 μπορούν	 να	
μεταφέρουν	ενέργεια	ως	έργο	(W)	προς	το	σύστημα	ή	από	το	σύστημα.	

	
Για	τον	κινητήρα	της	μηχανής	Newcomen:	
• Θερμοδυναμικό	σύστημα	θεωρείται	το	αέριο	που	εισέρχεται	στον	κύλινδρο.	

• Όριο	του	θερμοδυναμικού	συστήματος	του	αερίου	θεωρείται	ο	κύλινδρος	που	περιέχει	το	αέριο.	

• Θερμικό	περιβάλλον	του	θερμοδυναμικού	συστήματος	του	αερίου	θεωρούνται	ο	ατμοσφαιρικός	αέρας	και	
ο	βραστήρας	με	το	νερό.	

• Μηχανικό	περιβάλλον	του	θερμοδυναμικού	συστήματος	του	αερίου	θεωρείται	το	έμβολο	του	κυλινδρικού	
δοχείου.	
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2. Η	ενεργειακή	αλυσίδα,	που	μπορεί	να	περιγράψει	όλες	τις	θερμοδυναμικές	μεταβολές	που	υπόκειται	το	αέριο	
στον	κινητήρα,	περιλαμβάνει:	
• κουτιά,	που	συμβολίζουν	είτε	το	θερμοδυναμικό	σύστημα	είτε	το	περιβάλλον	(θερμικό	και	μηχανικό),	στα	

οποία	η	ενέργεια	μπορεί	να	αποθηκεύεται	ή	να	μετατρέπεται	
• βέλη,	που	συμβολίζουν	τη	μεταφορά	ενέργειας	από	το	περιβάλλον	προς	ή	από	το	θερμοδυναμικό	σύστημα	
• διακεκομμένες	γραμμές,	που	συμβολίζουν	τα	όρια	του	θερμοδυναμικού	συστήματος	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Σημείωση:	 Στη	 διάταξη	 της	 μηχανής	 Newcomen	 θεωρήσαμε	 το	 αέριο	 στον	 κινητήρα	 ως	 το	 θερμοδυναμικό	
σύστημα	για	το	οποίο	εξετάζουμε	τις	μεταβολές	που	υπόκειται,	δηλαδή	τη	μεταφορά	ενέργειας	προς	και	από	
αυτό,	και	το	οριοθετήσαμε	σε	σχέση	με	το	περιβάλλον	του.	Στην	ενεργειακή	αλυσίδα	αυτό	αναπαρίσταται	ως	
το	κεντρικό	κουτί.	Όμως	θα	μπορούσαμε	να	έχουμε	επιλέξει	κάποιο	άλλο	κουτί	ως	θερμοδυναμικό	σύστημα	
προς	εξέταση	και	να	το	οριοθετούσαμε	κατάλληλα	από	το	περιβάλλον	του	με	τον	ίδιο	τρόπο.	
	
	

3. Κατά	τη	διάρκεια	των	θερμοδυναμικών	μεταβολών	του	αερίου	στον	κινητήρα,	μπορούμε	να	παρατηρήσουμε	
κάποια	μεταβολή	(αύξηση	ή	μείωση)	στη	θερμοκρασία,	στον	όγκο	ή/και	στην	πίεσή	του.	
	
	

ΜΕΓΕΘΟΣ	 ΣΥΜΒΟΛΟ	
ΜΟΝΑΔΑ	
ΜΕΤΡΗΣΗΣ	

(SI)	

ΟΡΓΑΝΟ	ΜΕΤΡΗΣΗΣ	

ΟΝΟΜΑΣΙΑ	 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ	
ΑΥΞΗΣΗΣ	

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ	
ΜΕΙΩΣΗΣ	

θερμοκρασία	 Τ	 Κ	 θερμόμετρο	

	
	 	

όγκος	 V	 m3	
ογκομετρικός	
κύλινδρος	

	 	 	

πίεση	 P	 Ν/m2	 μανόμετρο	
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4. Ανάλογα	με	τις	αλλαγές	(αύξηση	ή	μείωση)	που	συμβαίνουν	στη	θερμοκρασία	και	στον	όγκο	του	αερίου	του	

κινητήρα	για	συγκεκριμένο	χρονικό	διάστημα,	μια	θερμοδυναμική	μεταβολή	χαρακτηρίζεται	ως	εξής:	
	
	 ΑΥΞΗΣΗ	 ΜΕΙΩΣΗ	
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	 θέρμανση	 ψύξη	
ΟΓΚΟΣ	 εκτόνωση	 συμπίεση	
	
Για	τις	αλλαγές	στην	πίεση	δεν	υπάρχουν	αντίστοιχοι	χαρακτηρισμοί.	
	
	

5. Η	μηχανή	Newcomen	πραγματοποιεί	«12	κύκλους	άντλησης	νερού	σε	χρονικό	διάστημα	ενός	λεπτού».	
• Σε	κάθε	κύκλο	άντλησης,	στον	κινητήρα	το	έμβολο	αρχικά	ανυψώνεται	για	να	κατέβει	η	αντλία	(γέμισμα	με	

νερό)	και	στη	συνέχεια	το	έμβολο	κατεβαίνει	για	να	ανέβει	η	αντλία	(άδειασμα	του	νερού).	
• Αυτός	 ο	 κύκλος	 άντλησης	 αντιστοιχεί	 σε	 μια	 κυκλική	 μεταβολή	 του	 αερίου	 μέσα	 στον	 κινητήρα,	

προκειμένου	το	έμβολο	αρχικά	να	ανυψωθεί	και	στη	συνέχεια	να	κατέβει.	
• Η	κυκλική	μεταβολή	του	αερίου	του	κινητήρα	επαναλαμβάνεται	αδιάκοπα	(12	φορές	το	λεπτό).	
	
Η	 κυκλική	 μεταβολή	 του	 αερίου	 του	 κινητήρα	 περιλαμβάνει	 επιμέρους	 μεταβολές,	 κατά	 τις	 οποίες	
μεταφέρεται	ενέργεια	προς	και	από	αυτό	με	διαφορετικούς	μηχανισμούς.	
•  Κάθε	επιμέρους	μεταβολή	διαρκεί	ένα	συγκεκριμένο	χρονικό	διάστημα.		
•  Την	 κάθε	 επιμέρους	 μεταβολή	 τη	 διαδέχεται	 μια	 επόμενη,	 διαφορετική	 μεταβολή	 που	 διαρκεί	 για	 ένα	

συγκεκριμένο	χρονικό	διάστημα.	
•  Όταν	όλες	οι	επιμέρους	μεταβολές	πραγματοποιηθούν,	τότε	έχει	ολοκληρωθεί	μια	κυκλική	μεταβολή.	

	
	

6. Παράδειγμα	κυκλικής	μεταβολής:	Το	σώμα	μας	είναι	ένα	θερμοδυναμικό	σύστημα,	το	οποίο	πραγματοποιεί	
μια	κυκλική	μεταβολή	κάθε	24	ώρες.	Στο	παρακάτω	διάγραμμα	βλέπετε	κάποιες	από	τις	επιμέρους	μεταβολές	
που	 περιλαμβάνονται	 στην	 κυκλική	 μεταβολή.	 Τα	 βέλη	 πράσινου	 χρώματος	 συμβολίζουν	 τη	 μεταφορά	
ενέργειας	 προς	 το	 θερμοδυναμικό	 μας	 σύστημα	 (πρόσληψη	 τροφής),	 ενώ	 τα	 βέλη	 πορτοκαλί	 χρώματος	
συμβολίζουν	τη	μεταφορά	ενέργειας	από	το	θερμοδυναμικό	μας	σύστημα	(αναπνοή,	πέψη,	περπάτημα,...	).	
	

	
	

ΠΡΩΙΝΟ	
ΓΕΥΜΑ	

ΣΧΟΛΕΙΟ	

ΜΕΣΗΜΕ-
ΡΙΑΝΟ	
ΓΕΥΜΑ	

ΔΙΑΒΑΣΜΑ	

ΑΘΛΗΣΗ	

ΒΡΑΔΙΝΟ	
ΓΕΥΜΑ	

SOCIAL	
MEDIA	

ΒΡΑΔΙΝΟΣ	
ΥΠΝΟΣ	
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Γιατί	έγινε	ανάφλεξη	μέσα	στο	δοχείο;	
1. Στις	 παρακάτω	 φωτογραφίες	 απεικονίζεται	 ένα	 κλειστό	 κυλινδρικό	 δοχείο	 με	 έμβολο,	 το	 οποίο	 κατεβαίνει	

απότομα	και	το	αέριο	μέσα	στο	δοχείο	συμπιέζεται.	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
Αριστερά:	κυλινδρικό	δοχείο	με	έμβολο	
Δεξιά:	συμπίεση	του	αερίου	στο	δοχείο	
με	απότομη	κάθοδο	του	εμβόλου	

	
• Η	 συμπίεση	 συμβαίνει	 τόσο	 απότομα,	 ώστε	 να	 θεωρήσουμε	 ότι	 κατά	 τη	 διάρκειά	 της	 η	 μεταφορά	

ενέργειας	μέσω	θερμότητας	από	το	περιβάλλον	προς	το	αέριο	του	δοχείου	και	από	το	αέριο	του	δοχείου	
προς	το	περιβάλλον	είναι	αμελητέα.	

• Ένας	 άλλος	 τρόπος	 να	 εξασφαλίσουμε	 ότι	 η	 μεταφορά	 ενέργειας	 μέσω	 θερμότητας	 από	 το	 περιβάλλον	
προς	 το	 αέριο	 του	 δοχείου	 και	 από	 το	 αέριο	 του	 δοχείου	 προς	 το	 περιβάλλον	 είναι	 αμελητέα,	 είναι	 να	
χρησιμοποιήσουμε	ένα	θερμομονωτικό	δοχείο.	

Στις	 δύο	 παραπάνω	 περιπτώσεις,	 το	 θερμοδυναμικό	 σύστημα	 του	 αερίου	 που	 περιέχεται	 στο	 δοχείο	
χαρακτηρίζεται	ως	αδιαβατικό	σύστημα	και	οι	θερμοδυναμικές	μεταβολές	του	είναι	αδιαβατικές	μεταβολές.	
	
	

2. Κατά	 τη	 διάρκεια	 μιας	 αδιαβατικής	 μεταβολής,	 παρατηρούμε	 μεταβολή	 στα	 φυσικά	 μεγέθη	 της	
θερμοκρασίας,	του	όγκου	και	της	πίεσης	του	αερίου.	

Για	το	φαινόμενο	που	απεικονίζεται	στις	παραπάνω	φωτογραφίες:	
• υπάρχει	μείωση	 του	όγκου	 του	αερίου	 λόγω	 της	 καθόδου	 του	 εμβόλου,	συνεπώς	η	μεταβολή	μπορεί	 να	

χαρακτηριστεί	ως	αδιαβατική	συμπίεση	
• υπάρχει	 αύξηση	 της	 θερμοκρασίας	 του	 αερίου	 λόγω	 της	 καθόδου	 του	 εμβόλου,	 συνεπώς	 η	 μεταβολή	

μπορεί	να	χαρακτηριστεί	ως	αδιαβατική	θέρμανση	

Οι	 μεταβολές	 της	 αδιαβατικής	 συμπίεσης	 και	 η	 αδιαβατικής	 θέρμανσης	 περιγράφουν	 το	 ίδιο	 ακριβώς	
φαινόμενο.	
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3. Ενεργειακή	εξήγηση	και	ενεργειακή	αλυσίδα	της	αδιαβατικής	συμπίεσης/θέρμανσης:	

	

Το	έμβολο	προσφέρει	ενέργεια	μέσω	του	έργου	(W)	στο	αέριο.	

Το	αέριο	αυξάνει	την	εσωτερική	του	ενέργεια	(ΔU)	και	αποθηκεύει	την	ενέργεια	που	του	πρόσφερε	το	έμβολο.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4. Η	 μεταβολή	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας	 (ΔU)	 εκφράζει	 τη	 μεταβολή	 της	 αποθηκευμένης	 ενέργειας	 στο	

θερμοδυναμικό	σύστημα	και	συνδέεται	με	τη	μεταβολή	της	θερμοκρασίας	του	θερμοδυναμικού	συστήματος.	

Η	 αύξηση	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας	 του	 θερμοδυναμικού	 συστήματος	 του	 αερίου	 συνοδεύεται	 από	 την	
αύξηση	της	θερμοκρασίας	του,	η	οποία	εκδηλώθηκε	με	την	ανάφλεξη	μέσα	στο	δοχείο.	

Σημείωση:	 Ένα	 ενεργειακό	 μέγεθος	 που	 συχνά	 συσχετίζεται	 με	 την	 αλλαγή	 της	 θερμοκρασίας	 είναι	 η	
θερμότητα	(Q).	Πράγματι	η	μεταφορά	θερμότητας	στο	θερμοδυναμικό	σύστημα	μπορεί	να	προκαλέσει	αύξηση	
της	θερμοκρασίας	 του.	Όμως	η	θερμότητα	δε	συμμετέχει	 στη	μεταφορά	 ενέργειας	 κατά	 τις	μεταβολές	 ενός	
αδιαβατικού	συστήματος,	συνεπώς	δε	σχετίζεται	με	την	εκδήλωση	της	φλόγας	στο	φαινόμενο	που	εξετάζουμε.	
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Γιατί	υγροποιήθηκε	ο	αέρας	στο	δοχείο;	
1. Στις	παρακάτω	φωτογραφίες	απεικονίζεται	ένα	κλειστό	κυλινδρικό	δοχείο	με	καπάκι,	μέσα	στο	οποίο	το	αέριο	

έχει	συμπιεστεί.	Στη	συνέχεια	το	αέριο	εκτονώνεται	και	το	καπάκι	εκτοξεύεται.	
	

	 	
	

	
	
	
	
	
Αριστερά:	δοχείο	με	συμπιεσμένο	αέριο	
Δεξιά:	εκτόνωση	του	αερίου	

• Η	 εκτόνωση	 συμβαίνει	 τόσο	 απότομα,	 ώστε	 να	 θεωρήσουμε	 ότι	 κατά	 τη	 διάρκειά	 της	 η	 μεταφορά	
ενέργειας	μέσω	θερμότητας	από	το	περιβάλλον	προς	το	αέριο	του	δοχείου	και	από	το	αέριο	του	δοχείου	
προς	το	περιβάλλον	είναι	αμελητέα.	

• Ένας	 άλλος	 τρόπος	 να	 εξασφαλίσουμε	 ότι	 η	 μεταφορά	 ενέργειας	 μέσω	 θερμότητας	 από	 το	 περιβάλλον	
προς	 το	 αέριο	 του	 δοχείου	 και	 από	 το	 αέριο	 του	 δοχείου	 προς	 το	 περιβάλλον	 είναι	 αμελητέα,	 είναι	 να	
χρησιμοποιήσουμε	ένα	θερμομονωτικό	δοχείο.	

Στις	 δύο	 παραπάνω	 περιπτώσεις,	 το	 θερμοδυναμικό	 σύστημα	 του	 αερίου	 που	 περιέχεται	 στο	 δοχείο	
χαρακτηρίζεται	ως	αδιαβατικό	σύστημα	και	οι	θερμοδυναμικές	μεταβολές	του	είναι	αδιαβατικές	μεταβολές.	

	

2. Κατά	 τη	 διάρκεια	 μιας	 αδιαβατικής	 εκτόνωσης,	 παρατηρούμε	 μεταβολή	 στα	 φυσικά	 μεγέθη	 της	
θερμοκρασίας,	του	όγκου	και	της	πίεσης	του	αερίου.	

Για	το	φαινόμενο	που	απεικονίζεται	στις	παραπάνω	φωτογραφίες:	
• υπάρχει	αύξηση	του	όγκου	του	αερίου	μέχρι	την	εκτόξευση	του	καπακιού,	συνεπώς	η	μεταβολή	μπορεί	να	

χαρακτηριστεί	ως	αδιαβατική	εκτόνωση	
• υπάρχει	 μείωση	 της	 θερμοκρασίας	 του	 αερίου	 μέχρι	 την	 εκτόξευση	 του	 καπακιού,	 συνεπώς	 η	 μεταβολή	

μπορεί	να	χαρακτηριστεί	ως	αδιαβατική	ψύξη	

Οι	 μεταβολές	 της	 αδιαβατικής	 εκτόνωσης	 και	 της	 αδιαβατικής	 ψύξης	 περιγράφουν	 το	 ίδιο	 ακριβώς	
φαινόμενο.	

	
3. Ενεργειακή	εξήγηση	και	ενεργειακή	αλυσίδα	της	αδιαβατικής	εκτόνωσης/ψύξης:	

	

Από	την	αδιαβατική	συμπίεση	που	προηγείται,	το	αέριο	έχει	αποθηκεύσει	ενέργεια	κατά	τη	μεταβολή	της	εσωτερικής	
ενέργειάς	του	(ΔU).	

Το	αέριο	μειώνει	την	εσωτερική	του	ενέργεια	(ΔU)	και	προσφέρει	ενέργεια	μέσω	του	έργου	(W)	στο	καπάκι.	
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4. Η	 μεταβολή	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας	 (ΔU)	 εκφράζει	 τη	 μεταβολή	 της	 αποθηκευμένης	 ενέργειας	 στο	

θερμοδυναμικό	σύστημα	και	συνδέεται	με	τη	μεταβολή	της	θερμοκρασίας	του	θερμοδυναμικού	συστήματος.	

Η	μείωση	της	εσωτερικής	ενέργειας	του	θερμοδυναμικού	συστήματος	του	αερίου	συνοδεύεται	από	τη	μείωση	
της	θερμοκρασίας	του,	η	οποία	εκδηλώθηκε	με	την	υγροποίηση	του	αερίου	μέσα	στο	δοχείο.	

Σημείωση:	Ένα	ενεργειακό	μέγεθος	που	συχνά	συσχετίζεται	με	την	αλλαγή	της	θερμοκρασίας	είναι	η	θερμότητα	
(Q).	 Πράγματι	 η	 μεταφορά	 θερμότητας	 από	 το	 θερμοδυναμικό	 σύστημα	 μπορεί	 να	 προκαλέσει	 μείωση	 της	
θερμοκρασίας	 του.	 Όμως	 η	 θερμότητα	 δε	 συμμετέχει	 στη	 μεταφορά	 ενέργειας	 κατά	 τις	 μεταβολές	 ενός	
αδιαβατικού	συστήματος,	συνεπώς	δε	σχετίζεται	με	την	υγροποίηση	του	αερίου	στο	φαινόμενο	που	εξετάζουμε.	

	
5. Το	 έργο	 (W)	 είναι	 ένα	 μέγεθος	 που	 εκφράζει	 τη	 μεταφορά	 ενέργειας	 προς	 ή/και	 από	 το	 θερμοδυναμικό	

σύστημα.	

Κατά	τη	μεταβολή	του	όγκου	του	θερμοδυναμικού	συστήματος	υπάρχει	μεταφορά	ενέργειας	μέσω	του	έργου.	

• Κατά	τη	συμπίεση	 του	αερίου	 (μείωση	του	όγκου	του),	 το	έργο	προσφέρεται	από	το	μηχανικό	περιβάλλον	
προς	το	αέριο	(βλ.	Φύλλο	Σημειώσεων	4).	Στην	περίπτωση	αυτή	το	αέριο	χρησιμοποιεί	την	ενέργεια	που	του	
προσφέρεται	από	το	περιβάλλον	για	να	αυξήσει	την	αποθηκευμένη	ενέργειά	του	(αύξηση	της	θερμοκρασίας)	
και	το	έργο	προς	το	αέριο	θεωρείται	θετικό.	

• Κατά	την	εκτόνωση	του	αερίου	(αύξηση	του	όγκου	του),	το	έργο	προσφέρεται	από	το	αέριο	προς	το	μηχανικό	
περιβάλλον.	 Στην	 περίπτωση	 αυτή	 το	 αέριο	 μειώνει	 την	 αποθηκευμένη	 ενέργειά	 του	 για	 να	 προσφέρει	
ενέργεια	στο	περιβάλλον	και	το	έργο	από	το	αέριο	θεωρείται	αρνητικό.	

	
6. Από	 την	 ενεργειακή	 αλυσίδα	 της	 αδιαβατικής	 εκτόνωσης	 μπορούμε	 να	 συμπεράνουμε	 ότι	 η	 μεταβολή	 της	

εσωτερικής	ενέργειας	του	θερμοδυναμικού	συστήματος	είναι	ίση	με	την	ενέργεια	που	μεταφέρθηκε	μέσω	του	
έργου	μεταξύ	θερμοδυναμικού	συστήματος	και	περιβάλλοντος.	

	

	 ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	

	 ΣΥΜΠΙΕΣΗ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ	 ΕΚΤΟΝΩΣΗ/ΨΥΞΗ	

	

	

	

	

ΔU	 θετική	(αύξηση)	 αρνητική	(μείωση)	

W	 θετικό	(προς	το	αέριο)	 αρνητικό	(από	το	αέριο)	

ΣΧΕΣΗ	 𝑾 = 𝜟𝑼	 𝜟𝑼 = 𝑾	

	

Οι	παραπάνω	διαπιστώσεις	οδηγούν	σε	μια	μαθηματική	έκφραση	για	τις	αδιαβατικές	μεταβολές,	είτε	πρόκειται	
για	συμπίεση/θέρμανση	είτε	πρόκειται	για	εκτόνωση/ψύξη:	
	

𝜟𝑼 = 𝑾	

Η	παραπάνω	μαθηματική	έκφραση	περιγράφει	τη	διατήρηση	της	ενέργειας	στις	αδιαβατικές	μεταβολές.	Για	τα	
θερμοδυναμικά	 συστήματα,	 η	 διατήρηση	 της	 ενέργειας	 εκφράζεται	 μαθηματικά	 μέσω	 του	 Πρώτου	
Θερμοδυναμικού	Νόμου,	ο	οποίος	στις	περιπτώσεις	αδιαβατικών	μεταβολών	παίρνει	την	παραπάνω	μορφή.	
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Γιατί	κινήθηκε	το	έμβολο	(Ι);	
1. Στις	παρακάτω	φωτογραφίες	βλέπετε	τρία	στιγμιότυπα	από	μια	ισόθερμη	εκτόνωση	αερίου	μέσα	σε	σύριγγα	

με	 τη	 χρήση	 μαζών	 που	 κρέμονται	 από	 το	 έμβολο.	 Στην	 ισόθερμη	 εκτόνωση	 η	 θερμοκρασία	 του	 αερίου	
παραμένει	σταθερή	και	ίση	με	αυτή	του	δωματίου	στο	οποίο	βρίσκεται,	ενώ	ο	όγκος	του	αυξάνεται	σταδιακά.	
	

	 	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ισόθερμη	εκτόνωση	αερίου	σε	
σύριγγα	με	τη	χρήση	μαζών	

	
• Η	εκτόνωση	συμβαίνει	σταδιακά,	έτσι	ώστε	να	θεωρούμε	ότι	κατά	τη	διάρκειά	της	η	μεταφορά	ενέργειας	

μέσω	 θερμότητας	 από	 το	 περιβάλλον	 προς	 το	 αέριο	 της	 σύριγγας	 γίνεται	 τόσο	 αργά	 που	 δεν	 επιφέρει	
μεταβολή	στη	θερμοκρασία	του	αερίου.	

• Προϋπόθεση	για	να	υπάρχει	μεταφορά	ενέργειας	μέσω	θερμότητας	από	το	περιβάλλον	προς	το	αέριο	κατά	
την	 εκτόνωση,	 είναι	 η	 χρήση	 μη	 αδιαβατικού	 δοχείου	 (σύριγγας),	 δηλαδή	 ενός	 δοχείου	 που	 δεν	 είναι	
θερμομονωτικό,	 αλλά	 επιτρέπει	 τη	 μεταφορά	 θερμότητας	 μεταξύ	 θερμοδυναμικού	 συστήματος	 και	
περιβάλλοντος.	

	

2. Κατά	τη	διάρκεια	μιας	ισόθερμης	εκτόνωσης,	παρατηρούμε	μεταβολή	στα	φυσικά	μεγέθη	του	όγκου	και	της	
πίεσης	του	αερίου,	αλλά	η	θερμοκρασία	του	παραμένει	σταθερή.	

	
3. Ενεργειακή	εξήγηση	και	ενεργειακή	αλυσίδα	της	ισόθερμης	εκτόνωσης:	

	

Ο	ατμοσφαιρικός	αέρας	προσφέρει	θερμότητα	(Q)	στο	αέριο	της	σύριγγας.	

Στο	αέριο	της	σύριγγας	δεν	αποθηκεύεται	ενέργεια,	δηλαδή	δεν	υπάρχει	μεταβολή	της	εσωτερικής	του	ενέργειας	(ΔU).	

Το	αέριο	της	σύριγγας	προσφέρει	ενέργεια	μέσω	του	έργου	(W)	στο	έμβολο.	
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4. Το	 έργο	 (W)	 είναι	 ένα	 μέγεθος	 που	 εκφράζει	 τη	 μεταφορά	 ενέργειας	 προς	 ή/και	 από	 το	 θερμοδυναμικό	
σύστημα.	

Κατά	την	εκτόνωση	του	αερίου	(αύξηση	του	όγκου	του),	το	έργο	προσφέρεται	από	το	αέριο	προς	το	μηχανικό	
περιβάλλον.	Στην	περίπτωση	αυτή	το	αέριο	μειώνει	την	αποθηκευμένη	ενέργειά	του	για	να	προσφέρει	ενέργεια	
στο	περιβάλλον	και	το	έργο	από	το	αέριο	θεωρείται	αρνητικό.	
	
	

5. Η	θερμότητα	 (Q)	 είναι	ένα	μέγεθος	που	εκφράζει	 τη	μεταφορά	 ενέργειας	προς	ή/και	από	το	θερμοδυναμικό	
σύστημα.	

Κατά	την	εκτόνωση	του	αερίου	(αύξηση	του	όγκου	του),	η	θερμότητα	προσφέρεται	από	το	θερμικό	περιβάλλον	
προς	 το	 αέριο.	 Στην	 περίπτωση	 αυτή,	 το	 αέριο	 χρησιμοποιεί	 την	 ενέργεια	 που	 του	 προσφέρεται	 από	 το	
περιβάλλον	για	να	αυξήσει	την	αποθηκευμένη	ενέργειά	του	και	η	θερμότητα	προς	το	αέριο	θεωρείται	θετική.	

	
	
6. Από	 την	 ενεργειακή	 αλυσίδα	 της	 ισόθερμης	 εκτόνωσης	 μπορούμε	 να	 συμπεράνουμε	 ότι	 η	 ενέργεια	 που	

μεταφέρθηκε	μέσω	της	θερμότητας	από	το	περιβάλλον	προς	το	θερμοδυναμικό	σύστημα	είναι	 ίση	με	το	έργο	
που	μεταφέρθηκε	μέσω	του	έργου	από	το	θερμοδυναμικό	σύστημα	προς	το	περιβάλλον.	

Στην	 ισόθερμη	 εκτόνωση	 η	 μεταβολή	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας	 του	 θερμοδυναμικού	 συστήματος	 είναι	
μηδενική,	συνεπώς	όση	ενέργεια	μεταφέρεται	από	το	θερμικό	περιβάλλον	προς	το	θερμοδυναμικό	σύστημα	στη	
συνέχεια	μεταφέρεται	από	το	θερμοδυναμικό	σύστημα	προς	το	μηχανικό	περιβάλλον.	

Οι	παραπάνω	διαπιστώσεις	οδηγούν	σε	μια	μαθηματική	έκφραση	για	τη	μεταβολή	της	ισόθερμης	εκτόνωσης:	
	

𝑸 = −𝑾	
	

Q	θετικό	 W	αρνητικό	
	

Η	παραπάνω	μαθηματική	 έκφραση	περιγράφει	 τη	διατήρηση	 της	 ενέργειας	 στην	 ισόθερμη	 εκτόνωση.	 Για	 τα	
θερμοδυναμικά	 συστήματα,	 η	 διατήρηση	 της	 ενέργειας	 εκφράζεται	 μαθηματικά	 μέσω	 του	 Πρώτου	
Θερμοδυναμικού	Νόμου,	ο	οποίος	στην	περίπτωση	της	ισόθερμης	εκτόνωσης	παίρνει	στην	παραπάνω	μορφή.	
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Ποιο	άλλο	φαινόμενο	μπορεί	να	περιγράψει	η	
μαθηματική	σχέση	της	ισόθερμης	εκτόνωσης;	
1. Στις	παρακάτω	φωτογραφίες	βλέπετε	τρία	στιγμιότυπα	από	μια	ισόθερμη	συμπίεση	αερίου	μέσα	σε	σύριγγα	

με	 τη	 χρήση	 μαζών	 που	 αρχικά	 κρέμονται	 από	 το	 έμβολο	 και	 στη	 συνέχεια	 αφαιρούνται	 σταδιακά.	 Στην	
ισόθερμη	συμπίεση	η	θερμοκρασία	του	αερίου	παραμένει	σταθερή	και	ίση	με	αυτή	του	δωματίου	στο	οποίο	
βρίσκεται,	ενώ	ο	όγκος	του	μειώνεται	σταδιακά.	
	

	 	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ισόθερμη	συμπίεση	αερίου	σε	
σύριγγα	με	τη	χρήση	μαζών	

	
• Η	συμπίεση	συμβαίνει	σταδιακά,	έτσι	ώστε	να	θεωρούμε	ότι	κατά	τη	διάρκειά	της	η	μεταφορά	ενέργειας	

μέσω	 θερμότητας	 από	 το	 αέριο	 της	 σύριγγας	 προς	 το	 περιβάλλον	 γίνεται	 τόσο	 αργά	 που	 δεν	 επιφέρει	
μεταβολή	στη	θερμοκρασία	του	αερίου.	

• Προϋπόθεση	για	να	υπάρχει	μεταφορά	ενέργειας	μέσω	θερμότητας	από	το	αέριο	προς	το	περιβάλλον	κατά	
τη	 συμπίεση,	 είναι	 η	 χρήση	 μη	 αδιαβατικού	 δοχείου	 (σύριγγας),	 δηλαδή	 ενός	 δοχείου	 που	 δεν	 είναι	
θερμομονωτικό,	 αλλά	 επιτρέπει	 τη	 μεταφορά	 θερμότητας	 μεταξύ	 θερμοδυναμικού	 συστήματος	 και	
περιβάλλοντος.	

	

2. Κατά	τη	διάρκεια	μιας	ισόθερμης	συμπίεσης,	παρατηρούμε	μεταβολή	στα	φυσικά	μεγέθη	του	όγκου	και	της	
πίεσης	του	αερίου,	αλλά	η	θερμοκρασία	του	παραμένει	σταθερή.	
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3. Ενεργειακή	εξήγηση	και	ενεργειακή	αλυσίδα	της	ισόθερμης	συμπίεσης:	

	

Το	έμβολο	προσφέρει	ενέργεια	μέσω	του	έργου	(W)	στο	αέριο.	

Στο	αέριο	της	σύριγγας	δεν	αποθηκεύεται	ενέργεια,	δηλαδή	δεν	υπάρχει	μεταβολή	της	εσωτερικής	του	ενέργειας	(ΔU).	

Το	αέριο	της	σύριγγας	προσφέρει	θερμότητα	(Q)	στον	ατμοσφαιρικό	αέριο.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
4. Το	 έργο	 (W)	 είναι	 ένα	 μέγεθος	 που	 εκφράζει	 τη	 μεταφορά	 ενέργειας	 προς	 ή/και	 από	 το	 θερμοδυναμικό	

σύστημα.	

Κατά	τη	συμπίεση	του	αερίου	(μείωση	του	όγκου	του),	το	έργο	προσφέρεται	το	μηχανικό	περιβάλλον	προς	το	
αέριο.	Στην	περίπτωση	αυτή,	το	περιβάλλον	προσφέρει	ενέργεια	στο	αέριο	το	οποίο	αυξάνει	την	αποθηκευμένη	
ενέργειά	του	και	το	έργο	προς	το	αέριο	θεωρείται	θετικό.	
	

5. Η	θερμότητα	 (Q)	 είναι	ένα	μέγεθος	που	εκφράζει	 τη	μεταφορά	 ενέργειας	προς	ή/και	από	το	θερμοδυναμικό	
σύστημα.	
Κατά	τη	συμπίεση	του	αερίου	(μείωση	του	όγκου	του),	η	θερμότητα	προσφέρεται	από	το	αέριο	προς	το	θερμικό	
περιβάλλον.	Στην	περίπτωση	αυτή,	το	αέριο	μειώνει	την	αποθηκευμένη	ενέργειά	του	για	να	προσφέρει	ενέργεια	
στο	περιβάλλον	και	η	θερμότητα	από	το	αέριο	θεωρείται	αρνητική.	

	
6. Από	 την	 ενεργειακή	 αλυσίδα	 της	 ισόθερμης	 συμπίεσης	 μπορούμε	 να	 συμπεράνουμε	 ότι	 η	 ενέργεια	 που	

μεταφέρθηκε	μέσω	του	έργου	από	το	περιβάλλον	προς	το	θερμοδυναμικό	σύστημα	είναι	 ίση	με	την	ενέργεια	
που	μεταφέρθηκε	μέσω	της	θερμότητας	από	το	θερμοδυναμικό	σύστημα	προς	το	περιβάλλον.	

Στην	 ισόθερμη	 συμπίεση	 η	 μεταβολή	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας	 του	 θερμοδυναμικού	 συστήματος	 είναι	
μηδενική,	συνεπώς	όση	ενέργεια	μεταφέρεται	από	το	μηχανικό	περιβάλλον	προς	 το	θερμοδυναμικό	σύστημα	
στη	συνέχεια	μεταφέρεται	από	το	θερμοδυναμικό	σύστημα	προς	το	θερμικό	περιβάλλον.	

Οι	παραπάνω	διαπιστώσεις	οδηγούν	σε	μια	μαθηματική	έκφραση	για	τη	μεταβολή	της	ισόθερμης	συμπίεσης:	
	

𝑾 = −𝑸	
	

W	θετικό	 Q	αρνητικό	
	

Η	 παραπάνω	μαθηματική	 έκφραση	περιγράφει	 τη	διατήρηση	 της	 ενέργειας	 στην	 ισόθερμη	συμπίεση.	 Για	 τα	
θερμοδυναμικά	 συστήματα,	 η	 διατήρηση	 της	 ενέργειας	 εκφράζεται	 μαθηματικά	 μέσω	 του	 Πρώτου	
Θερμοδυναμικού	Νόμου,	ο	οποίος	στην	περίπτωση	της	ισόθερμης	συμπίεσης	παίρνει	την	παραπάνω	μορφή.	
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7. Συνοψίζοντας	για	τις	ισόθερμες	μεταβολές:	
	

	 ΙΣΟΘΕΡΜΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	

	 ΕΚΤΟΝΩΣΗ	 ΣΥΜΠΙΕΣΗ	

	

	

	

	

Q	 θετική	(προς	το	αέριο)	 αρνητική	(από	το	αέριο)	

ΔU	 μηδενική	(καμία	μεταβολή)	 μηδενική	(καμία	μεταβολή)	

W	 αρνητικό	(από	το	αέριο)	 θετικό	(προς	το	αέριο)	

ΣΧΕΣΗ	 𝑸 = −𝑾	 𝑾 = −𝑸	
	
Οι	παραπάνω	διαπιστώσεις	για	την	ισόθερμη	εκτόνωση	(βλ.	Φύλλο	Σημειώσεων	6)	σε	συνδυασμό	με	εκείνες	για	
την	ισόθερμη	συμπίεση	οδηγούν	σε	μια	μαθηματική	έκφραση	για	τις	ισόθερμες	μεταβολές,	είτε	πρόκειται	για	
εκτόνωση	είτε	πρόκειται	για	συμπίεση:	
	

𝑸 = −𝑾	
	

Q	και	W	αντίθετων	προσήμων	
	

Η	παραπάνω	μαθηματική	έκφραση	περιγράφει	τη	διατήρηση	 της	 ενέργειας	στις	 ισόθερμες	μεταβολές.	Για	τα	
θερμοδυναμικά	 συστήματα,	 η	 διατήρηση	 της	 ενέργειας	 εκφράζεται	 μαθηματικά	 μέσω	 του	 Πρώτου	
Θερμοδυναμικού	Νόμου,	ο	οποίος	στις	περιπτώσεις	ισόθερμων	μεταβολών	παίρνει	στην	παραπάνω	μορφή.	
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Γιατί	κινήθηκε	το	έμβολο	(ΙΙ);	
1. Στις	 παρακάτω	φωτογραφίες	 βλέπετε	 τρία	 στιγμιότυπα	 από	 μια	 ισοβαρή	 ψύξη	 αερίου	 μέσα	 σε	 σύριγγα,	 η	

οποία	συνδέεται	με	δοχείο	μεγαλύτερης	χωρητικότητας	γεμάτο	με	το	ίδιο	αέριο.	Στην	ισοβαρή	ψύξη	η	πίεση	
του	αερίου	παραμένει	σταθερή	και	ίση	με	αυτή	του	ατμοσφαιρικού	αέρα,	ενώ	η	θερμοκρασία	του	μειώνεται.	
	 	 	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ισοβαρής	ψύξη	αερίου	
σε	σύριγγα-δοχείο	

	
• Η	ψύξη	 δε	 συμβαίνει	ούτε	 απότομα	 ούτε	 σταδιακά,	 οπότε	 κατά	 τη	 διάρκειά	 της	 η	 μεταφορά	 ενέργειας	

μέσω	θερμότητας	 από	 το	 περιβάλλον	 προς	 το	 αέριο	 του	 δοχείου	 και	 από	 το	 αέριο	 του	 δοχείου	 προς	 το	
περιβάλλον	είναι	ικανή	να	επιφέρει	μεταβολή	στη	θερμοκρασία	του	αερίου.	

• Προϋπόθεση	για	να	υπάρχει	μεταφορά	ενέργειας	μέσω	θερμότητας	από	το	περιβάλλον	προς	το	αέριο	κατά	
την	 εκτόνωση,	 είναι	 η	 χρήση	 μη	 αδιαβατικού	 δοχείου	 (σύριγγας),	 δηλαδή	 ενός	 δοχείου	 που	 δεν	 είναι	
θερμομονωτικό,	 αλλά	 επιτρέπει	 τη	 μεταφορά	 θερμότητας	 μεταξύ	 θερμοδυναμικού	 συστήματος	 και	
περιβάλλοντος.	

	

2. Κατά	τη	διάρκεια	μιας	ισοβαρούς	εκτόνωσης,	παρατηρούμε	μεταβολή	στα	φυσικά	μεγέθη	του	όγκου	και	της	
θερμοκρασίας	του	αερίου,	αλλά	η	πίεσή	του	παραμένει	σταθερή.	

Για	το	φαινόμενο	που	απεικονίζεται	στις	παραπάνω	φωτογραφίες:	
• υπάρχει	 μείωση	 της	 θερμοκρασίας	 του	 αερίου	 λόγω	 της	 βύθισης	 σε	 κρύο	 νερό,	 συνεπώς	 η	 μεταβολή	

μπορεί	να	χαρακτηριστεί	ως	ισοβαρής	ψύξη	
• υπάρχει	μείωση	 του	όγκου	 του	αερίου	 λόγω	 της	 καθόδου	 του	 εμβόλου,	συνεπώς	η	μεταβολή	μπορεί	 να	

χαρακτηριστεί	ως	ισοβαρής	συμπίεση	

Οι	μεταβολές	της	ισοβαρούς	ψύξης	και	η	ισοβαρούς	συμπίεσης	περιγράφουν	το	ίδιο	ακριβώς	φαινόμενο.	

	

	
3. Ενεργειακή	εξήγηση	και	ενεργειακή	αλυσίδα	της	ισοβαρούς	ψύξης/συμπίεσης:	

	

Το	έμβολο	προσφέρει	ενέργεια	μέσω	του	έργου	(W)	στο	αέριο	σύριγγας-δοχείου.	

Στο	αέριο	σύριγγας-δοχείου	μειώνεται	η	αποθηκευμένη	ενέργεια,	δηλαδή	υπάρχει	μεταβολή	της	εσωτερικής	
ενέργειας	(ΔU).	

Το	αέριο	σύριγγας-δοχείου	προσφέρει	ενέργεια	μέσω	της	θερμότητας	(Q)	στο	νερό	και	στον	ατμοσφαιρικό	αέρα.	
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4. Το	 έργο	 (W)	 είναι	 ένα	 μέγεθος	 που	 εκφράζει	 τη	 μεταφορά	 ενέργειας	 προς	 ή/και	 από	 το	 θερμοδυναμικό	

σύστημα.	

Κατά	την	ισοβαρή	ψύξη/συμπίεση	του	αερίου	(μείωση	του	όγκου	του),	το	έργο	προσφέρεται	από	το	μηχανικό	
περιβάλλον	προς	το	αέριο.	Στην	περίπτωση	αυτή	το	αέριο	χρησιμοποιεί	την	ενέργεια	που	του	προσφέρεται	από	
το	περιβάλλον	για	να	αυξήσει	την	αποθηκευμένη	ενέργειά	του	και	το	έργο	προς	το	αέριο	θεωρείται	θετικό.	
	

5. Η	 μεταβολή	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας	 (ΔU)	 εκφράζει	 τη	 μεταβολή	 της	 αποθηκευμένης	 ενέργειας	 στο	
θερμοδυναμικό	σύστημα	και	συνδέεται	με	τη	μεταβολή	της	θερμοκρασίας	του	θερμοδυναμικού	συστήματος.	

Η	μείωση	της	εσωτερικής	ενέργειας	του	αερίου	συνοδεύεται	από	τη	μείωση	της	θερμοκρασίας	του.	
	

6. Η	θερμότητα	 (Q)	 είναι	ένα	μέγεθος	που	εκφράζει	 τη	μεταφορά	 ενέργειας	προς	ή/και	από	το	θερμοδυναμικό	
σύστημα.	

Κατά	την	ισοβαρή	ψύξη/συμπίεση	του	αερίου	(μείωση	της	θερμοκρασίας	του),	το	αέριο	προσφέρει	θερμότητα	
προς	το	θερμικό	περιβάλλον.	Στην	περίπτωση	αυτή,	το	αέριο	μειώνει	την	αποθηκευμένη	ενέργειά	του	για	να	την	
προσφέρει	στο	περιβάλλον	και	η	θερμότητα	από	το	αέριο	θεωρείται	αρνητική.	

	
	
7. Από	την	ενεργειακή	αλυσίδα	της	ισοβαρούς	ψύξης/συμπίεσης	μπορούμε	να	συμπεράνουμε	ότι	το	σύνολο	της	

ενέργειας	 που	 μεταφέρθηκε	 μέσω	 του	 έργου	 από	 το	 περιβάλλον	 προς	 το	 θερμοδυναμικό	 σύστημα	 και	 της	
μεταβολής	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας	 του	 θερμοδυναμικού	 συστήματος	 είναι	 ίσο	 με	 την	 ενέργεια	 που	
μεταφέρθηκε	μέσω	της	θερμότητας	από	το	θερμοδυναμικό	σύστημα	προς	το	περιβάλλον.	

Οι	 παραπάνω	 διαπιστώσεις	 οδηγούν	 σε	 μια	 μαθηματική	 έκφραση	 για	 τη	 μεταβολή	 της	 ισοβαρούς	
ψύξης/συμπίεσης:	
	

𝑾 − 𝜟𝑼 = −𝑸	
	

W	θετικό	 ΔU	αρνητικό	 Q	αρνητικό	

Η	παραπάνω	μαθηματική	έκφραση	περιγράφει	τη	διατήρηση	της	ενέργειας	στην	ισοβαρή	ψύξη/συμπίεση.	Για	
τα	 θερμοδυναμικά	 συστήματα,	 η	 διατήρηση	 της	 ενέργειας	 εκφράζεται	 μαθηματικά	 μέσω	 του	 Πρώτου	
Θερμοδυναμικού	 Νόμου,	 ο	 οποίος	 στην	 περίπτωση	 της	 ισοβαρούς	ψύξης/συμπίεσης	 παίρνει	 την	 παραπάνω	
μορφή.	
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Τι	θα	συμβεί	αν	θερμάνουμε	ισοβαρώς	
το	αέριο	του	δοχείου;	
1. Στις	παρακάτω	φωτογραφίες	βλέπετε	τρία	στιγμιότυπα	από	μια	ισοβαρή	θέρμανση	αερίου	μέσα	σε	σύριγγα,	η	

οποία	συνδέεται	με	δοχείο	μεγαλύτερης	 χωρητικότητας	 γεμάτο	με	 το	 ίδιο	αέριο.	 Στην	 ισοβαρή	θέρμανση	η	
πίεση	 του	 αερίου	 παραμένει	 σταθερή	 και	 ίση	 με	 αυτή	 του	 ατμοσφαιρικού	 αέρα,	 ενώ	 η	 θερμοκρασία	 του	
αυξάνεται.	
	 	 	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ισοβαρής	θέρμανση	αερίου	
σε	σύριγγα-δοχείο	

	
• Η	θέρμανση	δε	συμβαίνει	ούτε	απότομα	ούτε	σταδιακά,	οπότε	κατά	τη	διάρκειά	της	η	μεταφορά	ενέργειας	

μέσω	θερμότητας	 από	 το	 περιβάλλον	 προς	 το	 αέριο	 του	 δοχείου	 και	 από	 το	 αέριο	 του	 δοχείου	 προς	 το	
περιβάλλον	είναι	ικανή	να	επιφέρει	μεταβολή	στη	θερμοκρασία	του	αερίου.	

• Προϋπόθεση	για	να	υπάρχει	μεταφορά	ενέργειας	μέσω	θερμότητας	από	το	περιβάλλον	προς	το	αέριο	κατά	
την	 εκτόνωση,	 είναι	 η	 χρήση	 μη	 αδιαβατικού	 δοχείου	 (σύριγγας),	 δηλαδή	 ενός	 δοχείου	 που	 δεν	 είναι	
θερμομονωτικό,	 αλλά	 επιτρέπει	 τη	 μεταφορά	 θερμότητας	 μεταξύ	 θερμοδυναμικού	 συστήματος	 και	
περιβάλλοντος.	

	

2. Κατά	τη	διάρκεια	μιας	ισοβαρούς	θέρμανσης,	παρατηρούμε	μεταβολή	στα	φυσικά	μεγέθη	του	όγκου	και	της	
θερμοκρασίας	του	αερίου,	αλλά	η	πίεσή	του	παραμένει	σταθερή.	

Για	το	φαινόμενο	που	απεικονίζεται	στις	παραπάνω	φωτογραφίες:	
• υπάρχει	 αύξηση	 της	 θερμοκρασίας	 του	 αερίου	 λόγω	 της	 βύθισης	 σε	 ζεστό	 νερό,	 συνεπώς	 η	 μεταβολή	

μπορεί	να	χαρακτηριστεί	ως	ισοβαρής	θέρμανση	
• υπάρχει	 αύξηση	 του	 όγκου	 του	 αερίου	 λόγω	 της	 ανόδου	 του	 εμβόλου,	 συνεπώς	 η	 μεταβολή	 μπορεί	 να	

χαρακτηριστεί	ως	ισοβαρής	εκτόνωση	

Οι	 μεταβολές	 της	 ισοβαρούς	 θέρμανσης	 και	 η	 ισοβαρούς	 εκτόνωσης	 περιγράφουν	 το	 ίδιο	 ακριβώς	
φαινόμενο.	

	
3. Ενεργειακή	εξήγηση	και	ενεργειακή	αλυσίδα	της	ισοβαρούς	θέρμανσης/εκτόνωσης:	

	

Ο	ατμοσφαιρικός	αέρας	προσφέρει	εισερχόμενη	θερμότητα	(Qεισ)	στο	αέριο	σύριγγας-δοχείου.	

Στο	αέριο	σύριγγας-δοχείου	αυξάνεται	η	αποθηκευμένη	ενέργεια,	δηλαδή	υπάρχει	μεταβολή	της	εσωτερικής	
ενέργειας	(ΔU).	

Το	αέριο	σύριγγας-δοχείου	προσφέρει	
ενέργεια	μέσω	του	έργου	(W)	στο	έμβολο.	

Το	αέριο	σύριγγας-δοχείου	προσφέρει	ενέργεια	μέσω	της	εξερχόμενης	
θερμότητας	(Qεξ)		στο	νερό	και	στον	ατμοσφαιρικό	αέρα.	
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4. Η	θερμότητα	 (Q)	 είναι	ένα	μέγεθος	που	εκφράζει	 τη	μεταφορά	 ενέργειας	προς	ή/και	από	το	θερμοδυναμικό	

σύστημα.	

Κατά	την	ισοβαρή	θέρμανση/εκτόνωση	του	αερίου	(αύξηση	της	θερμοκρασίας	του):	

• το	θερμικό	περιβάλλον	προσφέρει	εισερχόμενη	 θερμότητα	 (Qεισ)	προς	 το	αέριο.	 Στην	περίπτωση	αυτή,	 το	
αέριο	χρησιμοποιεί	την	ενέργεια	που	του	προσφέρεται	από	το	περιβάλλον	για	να	αυξήσει	την	αποθηκευμένη	
ενέργειά	του	και	η	εισερχόμενη	θερμότητα	προς	το	αέριο	θεωρείται	θετική.	

• το	 αέριο	 προσφέρει	 εξερχόμενη	 θερμότητα	 (Qεξ)	 προς	 το	 θερμικό	 περιβάλλον.	 Στην	 περίπτωση	 αυτή,	 το	
αέριο	 μειώνει	 την	 αποθηκευμένη	 ενέργειά	 του	 για	 να	 την	 προσφέρει	 στο	 περιβάλλον	 και	 η	 εξερχόμενη	
θερμότητα	από	το	αέριο	θεωρείται	αρνητική.	

• ισχύει	ότι	η	εισερχόμενη	θερμότητα	(Qεισ)	είναι	μεγαλύτερη	από	την	 εξερχόμενη	θερμότητα	 (Qεξ),	δηλαδή	
Qεισ	>	Qεξ.	

	
5. Η	 μεταβολή	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας	 (ΔU)	 εκφράζει	 τη	 μεταβολή	 της	 αποθηκευμένης	 ενέργειας	 στο	

θερμοδυναμικό	σύστημα	και	συνδέεται	με	τη	μεταβολή	της	θερμοκρασίας	του	θερμοδυναμικού	συστήματος.	

Η	αύξηση	της	εσωτερικής	ενέργειας	του	αερίου	συνοδεύεται	από	την	αύξηση	της	θερμοκρασίας	του.	

	
6. Το	 έργο	 (W)	 είναι	 ένα	 μέγεθος	 που	 εκφράζει	 τη	 μεταφορά	 ενέργειας	 προς	 ή/και	 από	 το	 θερμοδυναμικό	

σύστημα.	

Κατά	την	ισοβαρή	θέρμανση/εκτόνωση	του	αερίου	(αύξηση	του	όγκου	του),	το	έργο	προσφέρεται	από	το	αέριο	
προς	το	μηχανικό	περιβάλλον.	Στην	περίπτωση	αυτή	το	αέριο	μειώνει	 την	αποθηκευμένη	ενέργειά	του	για	να	
προσφέρει	ενέργεια	στο	περιβάλλον	και	το	έργο	από	το	αέριο	θεωρείται	αρνητικό.	

	
7. Από	την	ενεργειακή	αλυσίδα	της	ισοβαρούς	θέρμανσης/εκτόνωσης	μπορούμε	να	συμπεράνουμε	ότι	η	ενέργεια	

που	 μεταφέρθηκε	 μέσω	 της	 εισερχόμενης	 θερμότητας	 από	 το	 περιβάλλον	 προς	 το	 θερμοδυναμικό	 σύστημα	
είναι	 ίση	 με	 το	 σύνολο	 της	 μεταβολής	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας	 του	 θερμοδυναμικού	 συστήματος	 και	 της	
ενέργειας	 που	 μεταφέρθηκε	 μέσω	 του	 έργου	 και	 μέσω	 της	 εξερχόμενης	 θερμότητας	 από	 το	 θερμοδυναμικό	
σύστημα	προς	το	περιβάλλον.	

Οι	 παραπάνω	 διαπιστώσεις	 οδηγούν	 σε	 μια	 μαθηματική	 έκφραση	 για	 τη	 μεταβολή	 της	 ισοβαρούς	
θέρμανσης/εκτόνωσης:	
	

𝑸𝜺𝜾𝝈 = 𝜟𝑼 −𝑾 − 𝑸𝜺𝝃
𝑸𝜺𝜾𝝈!𝑸𝜺𝝃!𝑸

𝑸 = 𝜟𝑼 −𝑾	
	

Q	θετικό	 ΔU	θετικό	 W	αρνητικό	
	

Η	 παραπάνω	 μαθηματική	 έκφραση	 περιγράφει	 τη	 διατήρηση	 της	 ενέργειας	 στην	 ισοβαρή	 συμπίεση.	 Για	 τα	
θερμοδυναμικά	 συστήματα,	 η	 διατήρηση	 της	 ενέργειας	 εκφράζεται	 μαθηματικά	 μέσω	 του	 Πρώτου	
Θερμοδυναμικού	 Νόμου,	 ο	 οποίος	 στην	 περίπτωση	 της	 ισοβαρούς	 θέρμανσης/εκτόνωσης	 παίρνει	 την	
παραπάνω	μορφή.	
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8. Συνοψίζοντας	για	τις	ισοβαρείς	μεταβολές:	
	

	 ΙΣΟΒΑΡΕΙΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	

	 ΨΥΞΗ/ΣΥΜΠΙΕΣΗ	 ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΕΚΤΟΝΩΣΗ	

	

	

	

	

W	 θετικό	(προς	το	αέριο)	 αρνητικό	(από	το	αέριο)	

ΔU	 αρνητική	(μείωση)	 θετική	(αύξηση)	

Q	 αρνητική	(από	το	αέριο)	 θετική	(προς	το	αέριο)	

ΣΧΕΣΗ	 𝑾 − 𝜟𝑼 = −𝑸	 𝑸 = 𝜟𝑼 −𝑾	

	
Οι	 παραπάνω	 διαπιστώσεις	 για	 την	 ισοβαρή	 ψύξη/συμπίεση	 (βλ.	 Φύλλο	 Σημειώσεων	 8)	 σε	 συνδυασμό	 με	
εκείνες	 για	 την	 ισοβαρή	 θέρμανση/εκτόνωση	 οδηγούν	 σε	 μια	 μαθηματική	 έκφραση	 για	 τις	 ισοβαρείς	
μεταβολές,	είτε	πρόκειται	για	ψύξη/συμπίεση	είτε	πρόκειται	για	θέρμανση/εκτόνωση:	
	

𝜟𝑼 = 𝑸 +𝑾	
	

Q	και	W	αντίθετων	προσήμων	
	

Η	παραπάνω	μαθηματική	έκφραση	περιγράφει	 τη	διατήρηση	 της	 ενέργειας	 στις	 ισοβαρείς	μεταβολές.	 Για	 τα	
θερμοδυναμικά	 συστήματα,	 η	 διατήρηση	 της	 ενέργειας	 εκφράζεται	 μαθηματικά	 μέσω	 του	 Πρώτου	
Θερμοδυναμικού	Νόμου,	ο	οποίος	στις	περιπτώσεις	ισοβαρών	μεταβολών	παίρνει	στην	παραπάνω	μορφή.	

Πρόκειται	 για	 τη	 γενικευμένη	 μορφή	 του	 Πρώτου	 Θερμοδυναμικού	 Νόμου.	 Οι	 υπόλοιπες	 μαθηματικές	
εκφράσεις	για	τις	διάφορες	θερμοδυναμικές	μεταβολές	προκύπτουν	εφόσον	κάποιο	από	τα	ενεργειακά	μεγέθη	
ΔU,	Q	ή	W	έχει	μηδενική	τιμή,	δηλαδή	δε	συμμετέχει	στη	συγκεκριμένη	μεταβολή.	
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Ποιες	μεταβολές	εμφανίζονται	
στη	μηχανή	Newcomen;	
1. Στο	παρακάτω	διάγραμμα	δίνονται	τα	τέσσερα	κυριότερα	στιγμιότυπα	από	τη	λειτουργία	του	κινητήρα	μιας	

μηχανής	Newcomen	και	στον	πίνακα	που	ακολουθεί	δίνεται	μια	σύντομη	περιγραφή	για	τις	μεταβολές	που	
συμβαίνουν	από	το	κάθε	στιγμιότυπο	έως	το	επόμενό	του.	

	

	
	

ΑΒ	 Ο	ατμός	εισέρχεται	από	τον	καυστήρα	στον	κινητήρα	και	το	έμβολο	ανεβαίνει.	

BC	 Ο	ατμός	του	κινητήρα	ψύχεται	απότομα	μέσω	ψεκασμού	με	κρύο	νερό	και	το	έμβολο	ανεβαίνει.	

CD	 Ο	ατμός	του	κινητήρα	ψύχεται	και	το	έμβολο	κατεβαίνει.	

DA	 Το	έμβολο	κατεβαίνει	απότομα	και	ο	ατμός	θερμαίνεται.	
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2. Παρακάτω	 δίνονται	 οι	 τέσσερις	 ενεργειακές	 αλυσίδες	 για	 την	 κάθε	 μία	 από	 τις	 μεταβολές	 που	
πραγματοποιούνται	στη	μηχανή	Newcomen.		
	

ΑΒ	 BC	

	 	
	
	

CD	 DA	

	
	
	
	

3. Στον	 παρακάτω	 πίνακα	 δίνεται	 η	 κάθε	 επιμέρους	 μεταβολή	 που	 συνθέτει	 την	 κυκλική	 μεταβολή	 του	
κινητήρα	 της	μηχανής	Newcomen,	η	μαθηματική	 έκφραση	 του	Πρώτου	Θερμοδυναμικού	Νόμου	 για	 την	
κάθε	μεταβολή	και	το	πρόσημο	των	ενεργειακών	μεγεθών	που	συμμετέχουν.	

	

ΑΒ	 ΙΣΟΒΑΡΗΣ	ΕΚΤΟΝΩΣΗ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ	 𝜟𝑼𝜜𝜝 = 𝑸𝜜𝜝 +𝑾𝜜𝜝	 𝜟𝑼𝜜𝜝 > 𝟎 𝜅𝛼𝜄 𝑸𝜜𝜝 > 𝟎 𝜅𝛼𝜄 𝑾𝜜𝜝 < 𝟎	

BC	 ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ	ΨΥΞΗ/ΕΚΤΟΝΩΣΗ	 𝜟𝑼𝑩𝑪 = 𝑾𝑩𝑪	 𝜟𝑼𝑩𝑪 < 𝟎 𝜅𝛼𝜄 𝑾𝑩𝑪 < 𝟎	

CD	 ΙΣΟΒΑΡΗΣ	ΨΥΞΗ/ΣΥΜΠΙΕΣΗ	 𝜟𝑼𝑪𝑫 = 𝑸𝑪𝑫 +𝑾𝑪𝑫	 𝜟𝑼𝑪𝑫 < 𝟎 𝜅𝛼𝜄 𝑸𝑪𝑫 < 𝟎 𝜅𝛼𝜄 𝑾𝑪𝑫 > 𝟎	

DA	 ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ	ΣΥΜΠΙΕΣΗ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ	 𝜟𝑼𝑫𝑨 = 𝑾𝑫𝑨	 𝜟𝑼𝑫𝑨 > 𝟎 𝜅𝛼𝜄 𝑾𝑫𝑨 > 𝟎	

	
	

4. Σε	 μια	 κυκλική	 μεταβολή	 (AB-BC-CD-DA)	 υπάρχει	 διατήρηση	 της	 ενέργειας	 και	 ισχύει	 ο	 Πρώτος	
Θερμοδυναμικός	Νόμος:	

𝜟𝑼 = 𝑸 +𝑾	

Με	την	ολοκλήρωση	ενός	κύκλου,	η	θερμοκρασία	είναι	κάθε	φορά	ίδια,	συνεπώς:	

• η	μεταβολή	της	εσωτερικής	του	ενέργειας	είναι	μηδενική	

• το	σύνολο	της	θερμότητας	που	προσφέρεται	από	και	προς	το	αέριο	είναι	 ίσο	με	το	σύνολο	του	έργου	
που	προσφέρεται	από	και	προς	το	αέριο	

𝑸 +𝑾 = 𝟎	
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Ποια	είναι	η	απόδοση	
της	μηχανής	Newcomen;	
1. Σε	μια	κυκλική	μεταβολή	υπάρχει	διατήρηση	της	ενέργειας	και	ισχύει	ο	Πρώτος	Θερμοδυναμικός	Νόμος:	

𝜟𝑼 = 𝑸 +𝑾	

Η	μεταβολή	της	εσωτερικής	ενέργειας	του	θερμοδυναμικού	συστήματος	του	αερίου	είναι	μηδενική,	συνεπώς	
στην	κυκλική	μεταβολή	ισχύει	

𝑸 +𝑾 = 𝟎	
	

2. Παρακάτω	 δίνονται	 οι	 ενεργειακές	 αλυσίδες	 για	 μια	 κυκλική	 μεταβολή	 της	 μηχανής	 Newcomen	 (βλ.	Φύλλο	
Σημειώσεων	10),	όπου	επισημαίνονται	οι	μεταφορές	ενέργειας	μέσω	της	θερμότητας	και	του	έργου.	
	

ΑΒ	 BC	

	 	
	
	

CD	 DA	

	
	
	
• Παρατηρήσεις	 για	 τη	θερμότητα	 από	 και	 προς	 το	 θερμοδυναμικό	 σύστημα	 του	 αερίου	 στο	 κυλινδρικό	

δοχείο	της	μηχανής	(μη	αδιαβατικές	μεταβολές):	
	

ΑΒ	 Το	περιβάλλον	προσφέρει	θερμότητα	(Qεισ)	στο	αέριο		

ΑΒ	 Το	αέριο	προσφέρει	θερμότητα	(Qεξ)	στο	περιβάλλον	

CD	 Το	αέριο	προσφέρει	θερμότητα	(Q)	στο	περιβάλλον	

	
Συνεπώς	 υπάρχει	 μια	 αρχική	 προσφορά	 θερμότητας	 από	 τον	 καυστήρα	 προς	 το	 αέριο,	 ενώ	 το	 αέριο	
προσφέρει	 θερμότητα	 προς	 τον	 ατμοσφαιρικό	 αέρα	 κατά	 τη	 διάρκεια	 δύο	 μεταβολών.	 Εφόσον	 όμως	 η	
μηχανή	λειτουργεί,	πρέπει	 να	 ισχύει	ότι	η	αρχική	 ποσότητα	 θερμότητας	 (Qin)	που	προσφέρεται	στο	αέριο	
είναι	μεγαλύτερη	από	την	ποσότητα	της	θερμότητας	(Qout)	που	το	αέριο	προσφέρει	προς	το	περιβάλλον.	

𝑸𝒊𝒏 > 𝑸𝒐𝒖𝒕	
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• Παρατηρήσεις	για	το	έργο	από	και	προς	το	θερμοδυναμικό	σύστημα	του	αερίου	στο	κυλινδρικό	δοχείο	της	
μηχανής	(όλες	οι	μεταβολές):	

	

ΑΒ	&	BC	 Το	αέριο	προσφέρει	έργο	προς	το	περιβάλλον	

CD	&	DA	 Το	περιβάλλον	προσφέρει	έργο	προς	το	αέριο	

	
Συνεπώς,	 υπάρχει	 μια	 προσφορά	 έργου	 από	 το	 αέριο	 προς	 το	 έμβολο	 κατά	 τη	 διάρκεια	 των	 δύο	 πρώτων	
μεταβολών	 και	 μια	 προσφορά	 έργου	 από	 το	 έμβολο	 προς	 το	 αέριο	 κατά	 τη	 διάρκεια	 των	 δύο	 τελευταίων	
μεταβολών.	Καθώς	ισχύει	ότι:	

𝑸 +𝑾 = 𝟎	

και	η	συνολική	θερμότητα	δεν	είναι	μηδενική,	διότι:	

𝑸𝒊𝒏 > 𝑸𝒐𝒖𝒕	

θα	πρέπει	και	το	συνολικό	έργο	να	μην	είναι	μηδενικό.	Άρα	η	ποσότητα	του	έργου	που	προσφέρεται	από	το	
αέριο	προς	το	έμβολο	(Wout)	είναι	διαφορετική	από	την	ποσότητα	του	έργου	που	προσφέρεται	από	το	έμβολο	
προς	το	αέριο	(Win).	

𝑾𝒐𝒖𝒕 ≠ 𝑾𝒊𝒏	
	

3. Μια	σημαντική	διαφορά	ανάμεσα	στα	ενεργειακά	μεγέθη	της	θερμότητας	και	του	έργου	στην	περίπτωση	της	
κυκλικής	μεταβολής	της	θερμικής	μηχανής	(Newcomen	ή	άλλης):	

• Η	θερμότητα	που	εισέρχεται	είναι	χρήσιμη	ενέργεια	για	τη	λειτουργία	της	μηχανής,	ενώ	η	θερμότητα	που	
εξέρχεται	δεν	είναι	χρήσιμη,	καθώς	προσφέρεται	στον	ατμοσφαιρικό	αέρα	και	δεν	επιστρέφει	στη	μηχανή.	

• Τόσο	 το	 έργο	 που	 προσφέρεται	 στο	 έμβολο	 όσο	 και	 το	 έργο	 που	 προσφέρεται	 στο	 αέριο	 είναι	 χρήσιμη	
ενέργεια	για	τη	λειτουργία	της	μηχανής,	καθώς	στην	πρώτη	περίπτωση	η	αντλία	κατεβαίνει	για	να	γεμίσει	
νερό	και	στη	δεύτερη	περίπτωση	ανεβαίνει	για	να	αδειάσει	το	νερό.	

Συνεπώς,	κατά	την	κυκλική	λειτουργία	μιας	θερμικής	μηχανής	η	θερμότητα	διαχωρίζεται	σε	ωφέλιμη	(Qin)	και	
μη	(Qout),	ενώ	το	έργο	(W)	είναι	πάντα	ωφέλιμο.	

	
4. Η	 απόδοση	 (e)	 μιας	 θερμικής	 μηχανής	 εκφράζει	 τη	 σχέση	 ανάμεσα	 στο	 ωφέλιμο	 έργο	 που	 προσφέρει	 η	

μηχανή	και	στην	ωφέλιμη	θερμότητα	που	προσφέρθηκε	στη	μηχανή	προκειμένου	να	λειτουργήσει:	

𝒆 =
𝑾
𝑸𝒊𝒏

  (𝟏)	

Από	τον	Πρώτο	Θερμοδυναμικό	Νόμο,	για	την	κυκλική	μεταβολή	ισχύει	ότι:	

𝑾 = −𝑸 ⇒ 𝑾 = 𝑸𝒊𝒏 − 𝑸𝒐𝒖𝒕   (𝟐)	

Συνεπώς	η	απόδοση	της	μηχανής	μπορεί	να	εκφραστεί	και	ως	εξής:	

(𝟏)
 𝟐  

𝒆 =
𝑸𝒊𝒏 − 𝑸𝒐𝒖𝒕

𝑸𝒊𝒏
= 𝟏 −

𝑸𝒐𝒖𝒕
𝑸𝒊𝒏

   (𝟑)	

	
5. Η	απόδοση	κάθε	μηχανής	είναι	πάντοτε	μικρότερη	από	τη	μονάδα	(e	<	1)	ή	αν	εκφράζεται	σε	ποσοστό	είναι	

πάντα	μικρότερη	από	το	εκατό	τοις	εκατό	(e	<	100%).	Αυτό	προκύπτει	επειδή	σε	κάθε	μηχανή:	

• το	 έργο	 που	 προσφέρει	 η	 μηχανή	 είναι	 πάντα	 μικρότερο	 από	 την	 αρχική	 ποσότητα	 θερμότητας	 που	
προσφέρεται	στη	μηχανή	(W	<	Qin),	καθώς	ένα	μέρος	της	προσφέρεται	προς	το	περιβάλλον	ως	θερμότητα,	
συνεπώς	το	κλάσμα	στη	μαθηματική	έκφραση	(1)	για	την	απόδοση	είναι	πάντα	μικρότερο	από	τη	μονάδα.	

• υπάρχει	πάντα	μια	ποσότητα	θερμότητας	η	οποία	προσφέρεται	προς	το	περιβάλλον	(Qout	≠	0),	συνεπώς	το	
τελικό	κλάσμα	στη	μαθηματική	έκφραση	(3)	για	την	απόδοση	δε	μηδενίζεται	ποτέ.	
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Πώς	μπορεί	μια	μηχανή	να	πετύχει	
καλύτερη	απόδοση	από	της	Newcomen;	
1. Αποσπάσματα	 για	 τη	 μηχανή	 Carnot	 από	 το	 βιβλίο	 του	 D.	 Cardwell,	 Ιστορία	 της	 Τεχνολογίας	 (2000,	 εκδόσεις	

Μεταίχμιο):	

Όταν	 αποκαταστάθηκε	 η	 ειρήνη	 στην	 Ευρώπη,	 το	 1815,	 οι	 Γάλλοι	 παρατηρητές	 εντυπωσιάστηκαν	
ανακαλύπτοντας	 την	αξιοσημείωτη	πρόοδο	που	είχε	 επιτύχει	η	Βρετανική	βιομηχανία.	 [...]	 Τα	δύσκολα	 χρόνια	
της	 Γαλλικής	 Επανάστασης	 και	 του	πολέμου	 είχαν	μοιραία	αποκρύψει	 τη	 ραγδαία	ανάπτυξη	 της	ατμομηχανής	
από	 την	 προσοχή	 των	 Γάλλων	 και	 των	 άλλων	 Ευρωπαίων	 μηχανικών.	 Όπως	 επισήμανε	 ο	 καθηγητής	 Fox,	 θα	
πρέπει	να	επλήγη	η	υπερηφάνεια	των	άριστα	εκπαιδευμένων	και	ικανών	Γάλλων	μηχανικών	όταν	ανακάλυψαν	
ότι	είχε	επιτευχθεί	τέτοια	πρόοδος	από	τους	επιστημονικά	απαίδευτους	Βρετανούς	χειροτέχνες.	Δεν	επέτρεψαν	
όμως	στην	πικρία	 τους	 να	υπερισχύσει	 της	πνευματικής	 τους	περιέργειας.	Ο	πιο	σημαντικός	από	αυτούς	 τους	
Γάλλους	παρατηρητές,	αν	και	δεν	είχε	αναγνωριστεί	ως	τέτοιος	για	πολλά	χρόνια,	ήταν	ο	N.	L.	S.	Carnot	(1794-
1832).	
Εξεταζόμενη	 από	 την	 οπτική	 γωνία	 των	 Γάλλων,	 η	 ατμομηχανή	 είχε	 υποστεί	 μια	 ξαφνική	 αναβάθμιση	 σε	
αποτελεσματικότητα	 και	 ευελιξία,	 η	 οποία,	 όπως	 σκέφτηκε	 λογικά	 ο	 Carnot,	 απαιτούσε	 μια	 εξήγηση.	 Υπήρχε,	
υποστήριξε,	 μια	 ολοκληρωμένη	 θεωρία	 για	 την	 υδάτινη	 ενέργεια,	 μια	 θεωρία	 που	 έδινε	 τη	 δυνατότητα	 για	
υπολογισμό	 του	 έργου	 που	 μπορούσε	 να	 παραχθεί	 από	 οποιαδήποτε	 ροή	 νερού	 και	 η	 οποία	 έδειχνε	
αναμφισβήτητα	 τον	 τρόπο	 για	 να	αναπτυχθεί	 το	 έργο	αυτό	με	 τη	μέγιστη	αποτελεσματικότητα.	 [...]	Όμως	δεν	
υπήρχε	 καμία	 περιεκτική	 και	 πλήρης	 θεωρία	 για	 την	 ενέργεια	 του	 ατμού	 παρόμοια	 με	 αυτή	 της	 υδάτινης	
ενέργειας.	
Οι	συνθήκες	για	 τη	μέγιστη	απόδοση	μιας	μηχανής	υδάτινης	ενέργειας	είναι	οι	ακόλουθες:	 το	νερό	πρέπει	 να	
εισέρχεται	 χωρίς	 πρόσκρουση	 και	 να	 εξέρχεται	 χωρίς	 ταχύτητα·	 και	 πρέπει	 να	 εξέρχεται	 έτσι	 -εκτονωμένο-	
έχοντας	αποδώσει	όλη	του	την	προσπάθεια	στη	μηχανή.	Παρομοίως,	σε	κάθε	θερμική	μηχανή	-που	χρησιμοποιεί	
ατμό,	αέρα	ή	οποιοδήποτε	άλλο	«λειτουργικό	συστατικό»-	η	θερμότητα	πρέπει	να	εισέρχεται	έχοντας	την	 ίδια	
θερμοκρασία	 με	 το	 λειτουργικό	 συστατικό	 και	 να	 εξέρχεται	 έχοντας	 την	 ίδια	 θερμοκρασία	 με	 το	 σωλήνα	
εξάτμισης.	 Αν	 υπάρχει	 κάποια	 διαφορά	 θερμοκρασίας	 σε	 ένα	 από	 αυτά	 τα	 στάδια,	 σημαίνει	 ότι	 έχει	 χαθεί	
κάποια	ευκαιρία	για	την	παραγωγή	κινητήριας	δύναμης.	
	
	
Στόχος	 της	 μηχανής	 Carnot	 είναι	 η	 μεγιστοποίηση	 της	 απόδοσης	 της	 μηχανής,	 δηλαδή,	 σε	 σχέση	 με	 τη	
θερμότητα	που	προσφέρεται	προς	τη	μηχανή	(Qin),	να	επιτευχθεί:	

•  η	μεγιστοποίηση	του	έργου	(W)	που	προσφέρει	η	μηχανή	

𝒆 =
𝑾
𝑸𝒊𝒏

	

•  ή,	εναλλακτικά,	η	ελαχιστοποίηση	της	θερμότητας	(Qout)	που	προσφέρει	η	μηχανή	προς	το	περιβάλλον	

𝒆 = 𝟏 −
𝑸𝒐𝒖𝒕
𝑸𝒊𝒏

	

	
	

2. Προκειμένου	να	επιτευχθούν	τα	παραπάνω,	η	μηχανή	Carnot	επιδιώκει	να	περιορίσει	τη	διαφορά	θερμοκρασίας	
μεταξύ	 θερμοδυναμικού	 συστήματος	 και	 περιβάλλοντος,	 ώστε	 να	 περιορίζεται	 η	 μη	 ωφέλιμη	 μεταφορά	
θερμότητας.	

Για	το	σκοπό	αυτό,	οι	μεταβολές	που	περιλαμβάνονται	στην	κυκλική	μεταβολή	της	μηχανής	Carnot	είναι:	

•  ισόθερμες,	 ώστε	 να	 μην	 υπάρχει	 μεταβολή	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας	 του	 θερμοδυναμικού	 συστήματος	
(σταθερή	θερμοκρασία)	

•  αδιαβατικές,	 ώστε	 να	 μην	 υπάρχει	 μεταφορά	 θερμότητας	 μεταξύ	 θερμοδυναμικού	 συστήματος	 και	
περιβάλλοντος	
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3. Παρακάτω	δίνονται	οι	ενεργειακές	αλυσίδες	για	μια	κυκλική	μεταβολή	της	μηχανής	Carnot.	
	

ΑΒ	 ΙΣΟΘΕΡΜΗ	ΕΚΤΟΝΩΣΗ	 𝑸𝜜𝜝 = −𝑾𝜜𝜝	  𝑸𝜜𝜝 > 𝟎 𝜅𝛼𝜄 𝑾𝜜𝜝 < 𝟎	

BC	 ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ	ΨΥΞΗ/ΕΚΤΟΝΩΣΗ	 𝜟𝑼𝑩𝑪 = 𝑾𝑩𝑪	 𝜟𝑼𝑩𝑪 < 𝟎 𝜅𝛼𝜄 𝑾𝑩𝑪 < 𝟎	

CD	 ΙΣΟΘΕΡΜΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	 𝑾𝑪𝑫 = −𝑸𝑪𝑫	 𝑾𝑪𝑫 > 𝟎 𝜅𝛼𝜄 𝑸𝑪𝑫 < 𝟎	

DA	 ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ	ΣΥΜΠΙΕΣΗ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ	 𝜟𝑼𝑫𝑨 = 𝑾𝑫𝑨	 𝜟𝑼𝑫𝑨 > 𝟎 𝜅𝛼𝜄 𝑾𝑫𝑨 > 𝟎	

	
	

ΑΒ	 BC	

	 	
	
	

CD	 DA	

	
	
	

4. Σύγκριση	μεταξύ	των	κυκλικών	μεταβολών	των	μηχανών	Carnot	και	Newcomen:	
	

	 	 CARNOT	 NEWCOMEN	

ΑΒ	 ΕΚΤΟΝΩΣΗ	 ΙΣΟΘΕΡΜΗ	 ΙΣΟΒΑΡΗΣ	(ΘΕΡΜΑΝΣΗ)	

BC	 ΕΚΤΟΝΩΣΗ/	ΨΥΞΗ	 ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ	 ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ	

CD	 ΣΥΜΠΙΕΣΗ	 ΙΣΟΘΕΡΜΗ	 ΙΣΟΒΑΡΗΣ	(ΨΥΞΗ)	

DA	 ΣΥΜΠΙΕΣΗ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ	 ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ	 ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ	

	
Η	μηχανή	Newcomen	μειονεκτεί	ως	προς	την	απόδοση	σε	σχέση	με	τη	μηχανή	Carnot	διότι:	

• κατά	την	ισοβαρή	εκτόνωση	γίνεται	ταυτόχρονα	και	θέρμανση	του	θερμοδυναμικού	συστήματος,	οπότε	ένα	
μέρος	 της	 εισερχόμενης	 θερμότητας	 αποθηκεύεται	 ως	 εσωτερική	 ενέργεια	 και	 άρα	 δεν	 προσφέρεται	 ως	
έργο	

• κατά	 την	 ισοβαρή	 εκτόνωση	 ένα	 μέρος	 της	 εισερχόμενης	 θερμότητας	 προσφέρεται	 στο	 περιβάλλον	 ως	
θερμότητα	και	άρα	δεν	προσφέρεται	ως	έργο	

• κατά	 την	 ισοβαρή	 συμπίεση	 γίνεται	 ταυτόχρονα	 και	 ψύξη	 του	 θερμοδυναμικού	 συστήματος,	 οπότε	 ένα	
μέρος	 του	έργου	και	 ένα	μέρος	 της	αποθηκευμένης	εσωτερικής	ενέργειας	προσφέρονται	στο	περιβάλλον	
ως	θερμότητα	

	
5. Η	μηχανή	Carnot	είναι	θεωρητική,	διότι	είναι	αδύνατο	να	επιτευχθεί	κυκλική	μεταβολή	που	να	περιλαμβάνει	

μόνο	αυτές	τις	μεταβολές.	Ο	περιορισμός	αυτός	τίθεται	από	το	Δεύτερο	Θερμοδυναμικό	Νόμο.	
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(4) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ	
	

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑΣ	1.1:	ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ	ΑΝΑΦΟΡΕΣ	ΚΑΙ	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ	ΣΥΣΤΗΜΑ	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑ	1:	Τι	είναι	και	πώς	λειτουργεί	μια	θερμική	μηχανή;		

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ	(ΠΡΑΞΗ)	 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ	ΦΥΣΙΚΩΝ	ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	(ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ)	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ	
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ	

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΟ	
ΠΕΔΙΟ/	ΓΡΑΦΙΚΗ	
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ	

ΣΧΟΛΙΚΗ	ΓΝΩΣΗ:	
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΡΟΣ	
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ	

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ	
ΕΞΕΛΙΞΗ	ΝΟΗΤΙΚΩΝ	

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ	
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ	

1.	Παρουσίαζει	τη	μηχανή	Newcomen	στους	
μαθητές	μέσω	του	φαινομενολογικού	πεδίου	
(ΦΠ1)	

		

(ΦΠ1)	Βίντεο	με	την	
πραγματική	μηχανή	
Newcomen	σε	
λειτουργία	

Δομή	και	λειτουργία	
μιας	θερμικής	μηχανής	
(ατμομηχανή	
Newcomen)	

		

2.	Ζητά	από	τους	μαθητές	να	συμπληρώσουν	
φύλλο	εργασίας	(ΦΕ1)	με	τα	ερωτήματα	Ε1-Ε3	 		 		 		 		

(Ε1)	Στο	βίντεο	παρακολουθήσατε	μια	μηχανή	σε	
λειτουργία.	Στην	παρακάτω	φωτογραφία	
απεικονίζεται	ένα	αντίγραφο	της	μηχανής	αυτής	
που	βρίσκεται	στο	Science	Museum	του	
Λονδίνου.	Να	απαντήσετε	στα	παρακάτω	
ερωτήματα.	(α)	Τι	τύπου	μηχανή	πιστεύετε	ότι	
είναι	αυτή;	(β)	Ποια	πιστεύετε	πως	είναι	η	
χρησιμότητά	της;	(γ)	Σε	ποια	εποχή	θα	
τοποθετούσατε	την	απαρχή	της	ύπαρξής	της;	

1.	Να	συμπληρώσουν	το	
ΦΕ1	απαντώντας	στο	
ερώτημα	Ε1	

		 		 		

3.	Σχολιάζει	την	ιστορική	ανάδυση	των	
ατμομηχανών	και	την	τεχνολογική	τους	
αναγκαιότητα	για	την	εποχή	

2.	Να	λάβουν	μέρος	στην	
προκαλούμενη	από	την	
εκπαιδευτικό	συζήτηση	για	
τις	ιστορικές	ατμομηχανές	

		 		 		

(Ε2)	Ποια	είναι	τα	κυριότερα	εξαρτήματα	μιας	
μηχανής	Newcomen;		

3.	Να	συμπληρώσουν	το	
ΦΕ1	απαντώντας	στα	
ερωτήματα	Ε2-Ε3	

		 		

Οικοδόμηση	μιας	
αναπαράστασης	για	τη	
δομή	και	τη	
λειτουργία	της	
μηχανής	Newcomen	

(Ε3)	Πώς	επιτυγχάνεται	η	βασική	λειτουργία	μιας	
μηχανής	Newcomen;	Κατασκευάστε	ένα	
συνοπτικό	σχεδιάγραμμα	για	τον	τρόπο	
λειτουργίας	της	μηχανής.	

		 		

Ενεργοποίηση	
προενεργειακών	
συλλογισμών	τύπου	
"λειτουργίας"/	
"διανομής"	

4.	Προκαλεί	συζήτηση	σχετική	με	τις	απαντήσεις	
των	μαθητών	για	τα	κυριότερα	εξαρτήματα	και	τη	
βασική	λειτουργία	της	μηχανής	Newcomen	/	δίνει	
φύλλο	σημειώσεων	(ΦΣ1)	

4.	Να	λάβουν	μέρος	στην	
προκαλούμενη	από	την	
εκπαιδευτικό	συζήτηση	για	
τα	κυριότερα	εξαρτήματα	
και	τη	βασική	λειτουργία	της	
μηχανής	Newcomen	
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑΣ	1.2:	ΘΕΡΜΙΚΕΣ	ΜΗΧΑΝΕΣ	–	Η	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	ΕΞΗΓΗΣΗ	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑ	2:	Πώς	μπορούμε	να	εξηγήσουμε	τη	λειτουργία	της	μηχανής	Newcomen	χρησιμοποιώντας	την	έννοια	της	ενέργειας;	

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ	(ΠΡΑΞΗ)	 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ	ΦΥΣΙΚΩΝ	ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	(ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ)	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ	
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ	

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΟ	
ΠΕΔΙΟ/	ΓΡΑΦΙΚΗ	
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ	

ΣΧΟΛΙΚΗ	ΓΝΩΣΗ:	
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΡΟΣ	
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ	

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ	
ΕΞΕΛΙΞΗ	ΝΟΗΤΙΚΩΝ	

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ	
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ	

1.	Παρουσίαζει	τη	μηχανή	Newcomen	στους	
μαθητές	μέσω	της	γραφικής	αναπαράστασης	
(ΓΑ1)	της	λειτουργίας	της	μηχανής	

		

(ΓΑ1)	Βίντεο	με	τη	
γραφική	
αναπαράσταση	της	
μηχανή	Newcomen	σε	
λειτουργία	

Δομή	και	λειτουργία	
μιας	θερμικής	μηχανής	
(ατμομηχανή	
Newcomen)	

Βελτίωση	μιας	
αναπαράστασης	για	τη	
δομή	και	τη	λειτουργία	
της	μηχανής	Newcomen	

2.	Ζητά	από	τους	μαθητές	να	συμπληρώσουν	
φύλλο	εργασίας	(ΦΕ2)	με	τα	ερωτήματα	Ε4-Ε6	 		 		 		 		

(Ε4)	Στο	βίντεο	παρακολουθήσατε	μια	γραφική	
αναπαράσταση	για	τη	μηχανή	Newcomen	σε	
λειτουργία.	Στην	παρακάτω	εικόνα	παρουσιάζεται	
ένα	σύγχρονο	σκίτσο	της	μηχανής	Newcomen	σε	
λειτουργία,	όπου	σημειώνονται	τα	βασικά	
εξαρτήματά	της.	Προσπαθήστε	να	εξηγήσετε	τη	
λειτουργία	της	μηχανης	Newcomen	από	την	
καύση	των	κάρβουνων	στον	καυστήρα	μέχρι	την	
άνοδο	του	εμβόλου	και	την	κάθοδο	της	αντλίας	
χρησιμοποιώντας	κάποιες	ή	όλες	από	τις	
ακόλουθες	έννοιες:	ενέργεια,	θερμότητα,	έργο.		

1.	Να	συμπληρώσουν	το	
ΦΕ2	απαντώντας	στο	
ερώτημα	Ε4	

		

Σύνθετο	
θερμοδυναμικό	
σύστημα	μηχανής	
Newcomen	

Ενεργοποίηση	προ-
ενεργειακών	
συλλογισμών	τύπου	
"λειτουργίας"/"διανομής"	

3.	Σχολιάζει	τις	απαντήσεις	των	μαθητών,	εισάγει	
ένα	ποιοτικό	μοντέλο	της	ενεργειακής	αλυσίδας	
(Μ1)	/	εισάγει	τις	έννοιες	τις	θερμότητας	(Q)	και	
του	έργου	(W)	για	τη	μεταφορά	ενέργειας	

2.	Να	λάβουν	μέρος	στην	
προκαλούμενη	από	την	
εκπαιδευτικό	συζήτηση	
σχετικά	με	την	
αναπαραστατική	ισχύ	της	
ενεργειακής	αλυσίδας	για	τη	
διανομή	της	ενέργειας	

		

Ποιοτικό	γραμμικό	
μοντέλο	της	
ενεργειακής	αλυσίδας	
(Μ1)	-	έργο	και	
θερμότητα	ως	μεγέθη	
μεταφοράς	ενέργειας	

Οικοδόμηση	της	έννοιας	
του	θερμοδυναμικού	
συστήματος	(σύνθετο)	/	
Οικοδόμηση	μιας	
ποιοτικής	
αναπαράστασης	του	
μοντέλου	ενεργειακής	
αλυσίδας	

(Ε5)	Σε	όλες	τις	ενεργειακές	αλυσίδες	θα	πρέπει	
υποχρεωτικά	να	υπάρχει	ένα	κουτάκι	
"περιβάλλον".	Γιατί	νομίζετε	ότι	πρέπει	να	
συμβαίνει	αυτό;	

3.	Να	συμπληρώσουν	το	
ΦΕ2	απαντώντας	στα	
ερωτήματα	Ε5-Ε6	

		 		 Αποσταθεροποίηση	
γραμμικής	αιτιότητας	

(Ε6)	Στον	παρακάτω	πίνακα	δίνονται	τα	βασικά	
στάδια	από	τη	λειτουργία	της	μηχανής	
Newcomen	και	η	ενεργειακή	αλυσίδα	που	τα	
περιγράφει,	από	την	αποθήκευση	ενέργειας	στον	
καυστήρα	μέχρι	την	άνοδο	του	εμβόλου	και	την	
κάθοδο	της	αντλίας.	Συμπληρώστε	την	αλυσίδα	
αυτή	έτσι	ώστε,	κατά	τη	λειτουργία	της	μηχανής,	
να	φαίνονται	οι	απώλειες	μέσω	θερμότητας	που	
υφίσταται	η	αρχική	ποσότητα	ενέργειας	που	
προσφέρεται	στη	μηχανή,	μέρος	από	την	οποία	
χρησιμοποιεί	ο	καυστήρας	(ΔΕ).	

		 		 		

4.	Προκαλεί	συζήτηση	σχετική	με	τις	απαντήσεις	
των	μαθητών	και	παρουσίαζει	την	ενεργειακή	
αλυσίδα	για	τη	μηχανή	Newcomen	(M2)	για	μισό	
κύκλο	λειτουργίας	(άνοδος	εμβόλου)	/	δίνει	
φύλλο	σημειώσεων	(ΦΣ2)	

4.	Να	λάβουν	μέρος	στην	
προκαλούμενη	από	την	
εκπαιδευτικό	συζήτηση	για	
τη	μη	γραμμική	διανομή	της	
ενέργειας	και	τη	διατήρηση	
της	ενέργειας	σε	μια	μηχανή	
Newcomen	

		

Ποιοτικό	μη	γραμμικό	
μοντέλο	της	
ενεργειακής	αλυσίδας	
(Μ2)	-	αποθήκευση	
ενέργειας	και	
απώλειες	ενέργειας	

Οικοδόμηση	μιας	
ποιοτικής	
αναπαράστασης	της	
διατήρησης	της	ενέργειας	
σε	σύνθετο	
φαινομενολογικό	
σύστημα	
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑΣ	1.3:	Η	«ΚΑΡΔΙΑ»	ΤΗΣ	ΘΕΡΜΙΚΗΣ	ΜΗΧΑΝΗΣ	–	Ο	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑ	3:	Πώς	λειτουργεί	ο	κινητήρας	της	μηχανής	Newcomen;	

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ	(ΠΡΑΞΗ)	 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ	ΦΥΣΙΚΩΝ	ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	(ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ)	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ	
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ	

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΟ	
ΠΕΔΙΟ/	ΓΡΑΦΙΚΗ	
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ	

ΣΧΟΛΙΚΗ	ΓΝΩΣΗ:	
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΡΟΣ	
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ	

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ	
ΕΞΕΛΙΞΗ	ΝΟΗΤΙΚΩΝ	

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ	
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ	

1.	Επαναφέρει	τη	γραφική	αναπαράσταση	(ΓΑ1)	
για	τη	λειτουργίας	της	μηχανής	Newcomen	 		

(ΓΑ1)	Βίντεο	με	τη	
γραφική	
αναπαράσταση	της	
μηχανή	Newcomen	σε	
λειτουργία	

		 		

2.	Ζητά	από	τους	μαθητές	να	συμπληρώσουν	
φύλλο	εργασίας	(ΦΕ3)	με	τα	ερωτήματα	Ε7-Ε8	 		 		 	 		

(Ε7)	Στο	βίντεο	παρακολουθήσατε	μια	γραφική	
αναπαράσταση	για	τη	μηχανή	Newcomen	σε	
λειτουργία.	Στην	παρακάτω	εικόνα	παρουσιάζεται	
ένα	σύγχρονο	σκίτσο	της	μηχανής	Newcomen	σε	
λειτουργία,	όπου	σημειώνονται	τα	βασικά	
εξαρτήματά	της.	Ποιο	εξάρτημα	της	μηχανής	
Newcomen	μπορεί	να	χαρακτηριστεί	ως	ο	
"κινητήρας"	της	μηχανής	αυτής;	Αιτιολογήστε	την	
απάντησή	σας.	

1.	Να	συμπληρώσουν	το	
ΦΕ3	απαντώντας	στο	
ερώτημα	Ε7	

		

Κινητήρας	Newcomen	
ως	απλό	
θερμοδυναμικό	
σύστημα	-		

		

3.	Προκαλεί	συζήτηση	σχετική	με	τις	απαντήσεις	
των	μαθητών	και	εισάγει	τις	έννοιες	του	
θερμοδυναμικού	συστήματος	και	του	
περιβάλλοντός	του	(θερμικό-μηχανικό),	τόσο	σε	
λεκτικό	όσο	και	σε	αναπαραστατικό	επίπεδο	

2.	Να	λάβουν	μέρος	στην	
προκαλούμενη	από	την	
εκπαιδευτικό	συζήτηση	για	
τη	διάκριση	μεταξύ	(α)	του	
θερμοδυναμικού	
συστήματος	από	το	
περιβάλλον	του	και	(β)	του	
περιβάλλοντος	σε	μηχανικό	
και	θερμικό	

		

Ημι-ποσοτικό	μοντέλο	
ενεργειακής	αλυσίδας	
(Μ1)	/	Θερμοδυναμικό	
σύστημα	και	
περιβάλλον	
συστήματος	

Οικοδόμηση	της	έννοιας	
του	θερμοδυναμικού	
συστήματος	(απλό)	

(Ε8)	Πιστεύετε	ότι,	κατά	τη	διάρκεια	της	
λειτουργίας	του	κινητήρα,	το	θερμοδυναμικό	
σύστημα:	(α)	πραγματοποιεί	μία	ενιαία	μεταβολή	
ή	(β)	πραγματοποιεί	επιμέρους	διαφορετικές	
μεταβολές;		

3.	Να	συμπληρώσουν	το	
ΦΕ3	απαντώντας	στο	
ερώτημα	Ε8	
4.	Να	λάβουν	μέρος	στην	
προκαλούμενη	από	την	
εκπαιδευτικό	συζήτηση	για	
την	κυκλική	μεταβολή	ως	
αποτέλεσμα	της	σύνθεσης	
επιμέρους	μεταβολών	

		 	 		

4.	Προκαλεί	συζήτηση	σχετική	με	τις	απαντήσεις	
των	μαθητών	και	εισάγει	την	έννοια	της	κυκλικής	
μεταβολής	ως	αποτέλεσμα	σύνθεσης	επιμέρους	
μεταβολών	/	δίνει	φύλλο	σημειώσεων	(ΦΣ3)	

		 Κυκλική	μεταβολή	
(ποιοτική	εξήγηση)	

Οικοδόμηση	μιας	
ποιοτικής	
αναπαράστασης	της	
κυκλικής	μεταβολής	
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑΣ	2.1:	Η	ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	(Ι)	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑ	4:	Γιατί	έγινε	ανάφλεξη	μέσα	στο	δοχείο;	

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ	(ΠΡΑΞΗ)	 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ	ΦΥΣΙΚΩΝ	ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	(ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ)	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ	
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ	

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΟ	
ΠΕΔΙΟ/	ΓΡΑΦΙΚΗ	
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ	

ΣΧΟΛΙΚΗ	ΓΝΩΣΗ:	
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΡΟΣ	
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ	

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ	
ΕΞΕΛΙΞΗ	ΝΟΗΤΙΚΩΝ	

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ	
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ	

1.	Παρουσιάζει	μια	αδιαβατική	συμπίεση	(ΦΠ2)	
ως	μία	από	τις	μεταβολές	που	είναι	μπορεί	να	
συμμετέχει	στην	κυκλική	μεταβολή	της	μηχανής	
Newcomen	εισάγoντας	την	έννοια	του	
αδιαβατικού	συστήματος	ως	σύστημα	που	δεν	
ανταλλάσσει	θερμότητα	(Q)	με	το	περιβάλλον	

		 (ΦΠ2)	Βίντεο	με	
αδιαβατική	συμπίεση	

Αδιαβατικό	
θερμοδυναμικό	
σύστημα	/	Αδιαβατική	
συμπίεση	

Βελτίωση	της	έννοιας	του	
θερμοδυναμικού	
συστήματος	(απλό)	

2.	Ζητά	από	τους	μαθητές	να	συμπληρώσουν	
φύλλο	εργασίας	(ΦΕ4)	με	το	ερώτήμα	Ε9	 		 		 		 		

(Ε9)	Στο	βίντεο	παρακολουθήσατε	τη	συμπίεση	
του	αερίου	που	βρίσκεται	μέσα	σε	κυλινδρικό	
δοχείο,	όταν	το	έμβολο	κινήθηκε	απότομα	προς	
τα	κάτω.	Στην	παρακάτω	εικόνα	φαίνονται	δυο	
στιγμιότυπα	από	το	φαινόμενο	αυτό	(πριν	και	
μετά	τη	συμπίεση).	(α)	Εξηγήστε	επιγραμματικά	
το	φαινόμενο	χρησιμοποιώντας	ενεργειακές	
έννοιες.	(β)	Σχεδιάστε	μια	ενεργειακή	αλυσίδα	
για	το	φαινόμενο	αυτό.	

1.	Να	συμπληρώσουν	το	
ΦΕ4	απαντώντας	στο	
ερώτημα	Ε9	

		 		
Οικοδόμηση	ενεργειακών	
συλλογισμών	τύπου	
"διανομής"	

3.	Προκαλεί	συζήτηση	σχετική	με	τις	απαντήσεις	
των	μαθητών	και	εισάγει	την	ενεργειακή	αλυσίδα	
του	φαινομένου	της	αδιαβατικής	συμπίεσης	(Μ3-
ΑΣ)	μέσω	της	υπολογιστικής	προσομοίωσης	(Π)	/	
εισάγει	την	έννοια	της	μεταβολής	της	εσωτερικής	
ενέργειας	(ΔU)	ως	μέγεθος	αποθήκευσης	
ενέργειας	αντιπαραβάλλοντάς	το	μεγεθος	
μεταφοράς	ενέργειας	της	θερμότητας	(Q)	/	δίνει	
φύλλο	σημειώσεων	(ΦΣ4)	

2.	Να	λάβουν	μέρος	στην	
προκαλούμενη	από	την	
εκπαιδευτικό	συζήτηση	για	
τη	διανομή	της	ενέργειας	σε	
ένα	αδιαβατικό	σύστημα	και	
την	αναπαράστασή	της	
(ενεργειακή	αλυσίδα)	

		

Ημι-ποσοτικό	μοντέλο	
ενεργειακής	αλυσίδας	
(Μ3-ΑΣ)	/	Μεταβολή	
της	εσωτερικής	
ενέργειας	στο	
σύστημα	

Οικοδόμηση	της	ημι-
ποσοτικής	
αναπαράστασης	του	
μοντέλου	ενεργειακής	
αλυσίδας	(από	το	
φαινόμενο	στην	αλυσίδα)	
/	Οικοδόμηση	μιας	
ποιοτικής	
αναπαράστασης	της	
διατήρησης	της	ενέργειας	

	



	 307	

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑΣ	2.2:	Η	ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	(ΙΙ)	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑ	5:	Γιατί	υγροποιήθηκε	ο	αέρας	στο	δοχείο;	

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ	(ΠΡΑΞΗ)	 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ	ΦΥΣΙΚΩΝ	ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	(ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ)	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ	
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ	

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΟ	
ΠΕΔΙΟ/	ΓΡΑΦΙΚΗ	
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ	

ΣΧΟΛΙΚΗ	ΓΝΩΣΗ:	
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΡΟΣ	
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ	

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ	
ΕΞΕΛΙΞΗ	ΝΟΗΤΙΚΩΝ	

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ	
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ	

1.	Παρουσιάζει	μια	αδιαβατική	συμπίεση	που	
ακολουθείται	από	μια	αδιαβατική	εκτόνωση	
(ΦΠ3)	ως	δύο	από	τις	μεταβολές	που	μπορεί	να	
συμμετέχουν	στην	κυκλική	μεταβολή	της	μηχανής	
Newcomen	

		

(ΦΠ2)	και	(ΦΠ3)	
Βίντεο	με	αδιαβατική	
συμπίεση	και	
αδιαβατική	εκτόνωση	

Αδιαβατικό	
θερμοδυναμικό	
σύστημα	/	Αδιαβατική	
συμπίεση	και	
εκτόνωση	

		

2.	Ζητά	από	τους	μαθητές	να	συμπληρώσουν	
φύλλο	εργασίας	(ΦΕ5)	με	τα	ερωτήματα	Ε10-Ε12	 		 		 		 		

(Ε10)	Στο	βίντεο	παρακολουθήσατε	την	
αδιαβατική	συμπίεση	του	αερίου	που	βρίσκεται	
μέσα	σε	κυλινδρικό	δοχείο	και	στη	συνέχεια	την	
αδιαβατική	εκτόνωσή	του.	(α)	Εξηγήστε	
επιγραμματικά	το	φαινόμενο	της	αδιαβατικής	
εκτόνωσης	χρησιμοποιώντας	ενεργειακές	έννοιες.	
(β)	Σχεδιάστε	μια	ενεργειακή	αλυσίδα	για	το	
φαινόμενο	αυτό	χρησιμοποιώντας	τα	σύμβολα	
των	παραπάνω	ενεργειακών	εννοιών	για	να	
χαρακτηρίσετε	τα	στοιχεία	της.	

1.	Να	συμπληρώσουν	το	
ΦΕ5	απαντώντας	στο	
ερώτημα	Ε10	

		 		
Βελτίωση	ενεργειακών	
συλλογισμών	τύπου	
"διανομής"		

3.	Προκαλεί	συζήτηση	σχετική	με	τις	απαντήσεις	
των	μαθητών	επαναφέροντας	την	έννοια	του	
έργου	ως	μέγεθος	μεταφοράς	ενέργειας	προς	ή	
από	ένα	θερμοδυναμικό	σύστημα	και	εισάγει	την	
ενεργειακή	αλυσίδα	της	αδιαβατικής	εκτόνωσης	
(Μ4-ΑΕ)	με	τη	βοήθεια	της	υπολογιστικής	
προσομοίωσης	(Π)	

2.	Να	λάβουν	μέρος	στην	
προκαλούμενη	από	την	
εκπαιδευτικό	συζήτηση	
σχετικά	με	τη	διανομή	της	
ενέργειας	σε	ένα	αδιαβατικό	
σύστημα	και	την	
αναπαράστασή	της	
(ενεργειακή	αλυσίδα)	

		

Ημι-ποσοτικό	μοντέλο	
ενεργειακής	αλυσίδας	
(Μ3-ΑΕ)	/	Προσφορά	
ενέργειας	από/προς	το	
σύστημα	μέσω	του	
έργου	

Βελτίωση	της	ημι-
ποσοτικής	
αναπαράστασης	του	
μοντέλου	ενεργειακής	
αλυσίδας	(από	το	
φαινόμενο	στην	
αλυσίδα	και	στη	
μαθηματική	έκφραση)	

(Ε11)	Με	βάση	την	ενεργειακή	αλυσίδα	της	
αδιαβατικής	εκτόνωσης,	κατασκευάστε	μια	
μαθηματική	έκφραση	για	το	φαινόμενο	αυτό.	 3.	Να	συμπληρώσουν	το	

ΦΕ5	απαντώντας	στα	
ερωτήματα	Ε11	και	Ε12.	

		 		 		

(Ε12)	Η	μαθηματική	έκφραση	για	την	αδιαβατική	
εκτόνωση	είναι	ίδια	με	τη	μαθηματική	έκφραση	
για	την	αδιαβατική	συμπίεση;	Αιτιολογήστε	την	
απάντησή	σας.	

		 		 		

4.	Προκαλεί	συζήτηση	σχετική	με	τις	απαντήσεις	
των	μαθητών	και	εισάγει	τη	μαθηματική	έκφραση	
που	περιγράφει	τα	φαινόμενα	ΦΠ2	και	ΦΠ3	/	
δίνει	φύλλο	σημειώσεων	(ΦΣ5)	

4.	Να	λάβουν	μέρος	στην	
προκαλούμενη	από	την	
εκπαιδευτικό	συζήτηση	για	
τη	διανομή	της	ενέργειας	σε	
ένα	αδιαβατικό	σύστημα	και	
την	αναπαράστασή	της	από	
το	φαινόμενο	στην	
ενεργειακή	αλυσίδα	και	στη	
μαθηματική	έκφραση	

		

ΠΘΝ	ως	μαθηματική	
έκφραση	(ΔU=W)	της	
διατήρησης	της	
ενέργειας	για	τις	
αδιαβατικές	
μεταβολές	

Βελτίωση	μιας	
ποιοτικής	
αναπαράστασης	της	
διατήρησης	της	
ενέργειας	ως	έκφραση	
του	ΠΘΝ	
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑΣ	2.3:	Η	ΙΣΟΘΕΡΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	(Ι)	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑ	6:	Γιατί	κινήθηκε	το	έμβολο	(I);	

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ	(ΠΡΑΞΗ)	 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ	ΦΥΣΙΚΩΝ	ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	(ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ)	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ	
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ	

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΟ	
ΠΕΔΙΟ/	ΓΡΑΦΙΚΗ	
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ	

ΣΧΟΛΙΚΗ	ΓΝΩΣΗ:	
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΡΟΣ	
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ	

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ	
ΕΞΕΛΙΞΗ	ΝΟΗΤΙΚΩΝ	

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ	
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ	

1.	Παρουσιάζει	μια	ισόθερμη	εκτόνωση	(ΦΠ4)	ως	
μία	από	τις	μεταβολές	που	είναι	μπορεί	να	
συμμετέχει	στην	κυκλική	μεταβολή	της	μηχανής	
Newcomen	εισάγοντας	το	χαρακτηριστικό	της	
σταθερής	θερμοκρασίας	του	αερίου	κατά	τη	
διάρκεια	του	φαινομένου.	

		 (ΦΠ4)	Βίντεο	με	
ισόθερμη	εκτόνωση	

Μη	αδιαβατικό	
θερμοδυναμικό	
σύστημα	/	Ισόθερμη	
εκτόνωση	

		

2.	Ζητά	από	τους	μαθητές	να	συμπληρώσουν	
φύλλο	εργασίας	(ΦΕ6)	με	τα	ερωτήματα	Ε13-Ε14	 		 		 		 		

(Ε13)	Στο	βίντεο	παρακολουθήσατε	την	ισόθερμη	
εκτόνωση	του	αερίου	που	βρίσκεται	μέσα	σε	
σύριγγα.	Στην	ισόθερμη	εκτόνωση	η	θερμοκρασία	
του	αερίου	παραμένει	σταθερή	και	ίση	με	αυτή	
του	δωματίου	στο	οποίο	βρίσκεται,	ενώ	ο	όγκος	
του	αυξάνεται	σταδιακά.	Στις	παρακάτω	
φωτογραφίες	βλέπετε	τρία	στιγμιότυπα	από	το	
φαινόμενο	αυτό.	Σκεφτείτε	τώρα	το	εξής	
αντίστοιχο	φαινόμενο:	Αέριο	βρίσκεται	
εγκλωβισμένο	μέσα	σε	δοχείο	με	λεπτά	
τοιχώματα	που	κλείνει	με	θερμομονωτικό	
έμβολο,	πάνω	στο	οποίο	είναι	τοποθετημένη	μία	
μάζα.	Το	δοχείο	βρίσκεται	μέσα	σε	ένα	κλειστό	
δωμάτιο	με	ατμοσφαιρικό	αέρα.	Η	μάζα	
αφαιρείται	και	το	έμβολο	κινείται	πολύ	αργά	
προς	τα	πάνω	μέχρι	που	σταθεροποιείται.	(α)	
Γιατί	κινήθηκε	το	έμβολο	στην	περίπτωση	αυτή;	
(β)	Ποιες	διαφορές	και	ποιες	ομοιότητες	
παρουσίαζουν	τα	φαινόμενα	της	ισόθερμης	
εκτόνωσης	και	της	αδιαβατικής	εκτόνωσης;	(γ)	
Σχεδιάστε	μια	ενεργειακή	αλυσίδα	
χρησιμοποιώντας	σύμβολα	για	τις	έννοιες	στις	
οποίες	θα	αναφερθείτε.	

1.	Να	συμπληρώσουν	το	
ΦΕ6	απαντώντας	στο	
ερώτημα	Ε13	

		 		
Βελτίωση	ενεργειακών	
συλλογισμών	τύπου	
"διανομής"		

3.	Προκαλεί	συζήτηση	σχετική	με	τις	απαντήσεις	
των	μαθητών	επαναφέροντας	την	έννοια	της	
θερμότητας	ως	μέγεθος	μεταφοράς	ενέργειας	
προς	ή	από	ένα	θερμοδυναμικό	σύστημα	και	
εισάγει	την	ενεργειακή	αλυσίδα	της	ισόθερμης	
εκτόνωσης	(Μ4-ΙΕ)	με	τη	βοήθεια	της	
υπολογιστικής	προσομοίωσης	(Π)	

2.	Να	λάβουν	μέρος	στην	
προκαλούμενη	από	την	
εκπαιδευτικό	συζήτηση	
σχετικά	με	τη	διανομή	της	
ενέργειας	σε	μια	ισόθερμη	
μεταβολή	και	την	
αναπαράστασή	της	
(ενεργειακή	αλυσίδα)	

		

Ημι-ποσοτικό	μοντέλο	
ενεργειακής	αλυσίδας	
(Μ4-ΙΕ)	/	Προσφορά	
ενέργειας	από/προς	το	
σύστημα	μέσω	της	
θερμότητας	

Βελτίωση	της	ημι-
ποσοτικής	
αναπαράστασης	του	
μοντέλου	ενεργειακής	
αλυσίδας	(από	το	
φαινόμενο	στην	
αλυσίδα	και	στη	
μαθηματική	έκφραση)	

(Ε14)	Με	βάση	την	ενεργειακή	αλυσίδα	της	
ισόθερμης	εκτόνωσης,	κατασκευάστε	μια	
μαθηματική	έκφραση	για	το	φαινόμενο	αυτό.	

3.	Να	συμπληρώσουν	το	
ΦΕ6	απαντώντας	στο	
ερώτημα	Ε14	

		 		 		

4.	Προκαλεί	συζήτηση	σχετική	με	τις	απαντήσεις	
των	μαθητών	και	εισάγει	την	μαθηματική	
έκφραση	της	ισόθερμης	εκτόνωσης	/	δίνει	φύλλο	
σημειώσεων	(ΦΣ6)		

4.	Να	λάβουν	μέρος	στην	
προκαλούμενη	από	την	
εκπαιδευτικό	συζήτηση	για	
τη	διανομή	της	ενέργειας	σε	
ένα	μη	αδιαβατικό	σύστημα	
και	την	αναπαράστασή	της	
από	το	φαινόμενο	στην	
ενεργειακή	αλυσίδα	και	στη	
μαθηματική	έκφραση	

		

ΠΘΝ	ως	μαθηματική	
έκφραση	(Q=-W)	της	
διατήρησης	της	
ενέργειας	για	την	
ισόθερμη	εκτόνωση	

Βελτίωση	μιας	
ποιοτικής	
αναπαράστασης	της	
διατήρησης	της	
ενέργειας	ως	έκφραση	
του	ΠΘΝ	
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑΣ	2.4:	Η	ΙΣΟΘΕΡΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	(ΙΙ)	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑ	7:	Ποιο	άλλο	φαινόμενο	μπορεί	να	περιγράψει	η	μαθηματική	έκφραση	της	ισόθερμης	εκτόνωσης;	

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ	(ΠΡΑΞΗ)	 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ	ΦΥΣΙΚΩΝ	ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	(ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ)	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ	
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ	

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΟ	
ΠΕΔΙΟ/	ΓΡΑΦΙΚΗ	
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ	

ΣΧΟΛΙΚΗ	ΓΝΩΣΗ:	
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΡΟΣ	
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ	

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ	
ΕΞΕΛΙΞΗ	ΝΟΗΤΙΚΩΝ	

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ	
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ	

1.	Ζητά	από	τους	μαθητές	να	συμπληρώσουν	
φύλλο	εργασίας	(ΦΕ7)	με	τα	ερωτήματα	Ε15-Ε16	

1.	Να	συμπληρώσουν	το	
ΦΕ7	απαντώντας	στα	
ερωτήματα	Ε15-Ε16	

		 	 		

(Ε15)	Η	μαθηματική	έκφραση	Q=-W	μπορεί	να	
περιγράψει	μια	ισόθερμη	εκτόνωση,	εφόσον	η	
θερμότητα	μεταφέρεται	από	το	περιβάλλον	προς	
το	αέριο	και	το	άεριο	παράγει	έργο	μετακινώντας	
το	έμβολο.	Θα	μπορούσε	η	σχέση	αυτή	να	
περιγράψει	κάποιο	άλλο	φαινόμενο	για	ένα	
θερμοδυναμικό	σύστημα	-	αέριο	μέσα	σε	δοχείο	
με	έμβολο;	Αιτιολογήστε	την	απάντησή	σας.	

		

Μη	αδιαβατικό	
θερμοδυναμικό	
σύστημα	/	Iσόθερμη	
συμπίεση	

		

(Ε16)	(α)	Περιγράψτε	με	λόγια	ή/και	σχήματα	τη	
διάταξη	του	νέου	φαινομένου	και	τον	τρόπο	με	
τον	οποίο	εκδηλώνεται.	(β)	Κατασκευάστε	μια	
ενεργειακή	αλυσίδα	για	να	περιγράψετε	το	νέο	
φαινόμενο.	

		

Ημι-ποσοτικό	μοντέλο	
ενεργειακής	αλυσίδας	
(Μ4-ΙΣ)	/	Προσφορά	
ενέργειας	από/προς	το	
σύστημα	μέσω	της	
θερμότητας	και	του	
έργου	

Βελτίωση	της	ημι-
ποσοτικής	
αναπαράστασης	του	
μοντέλου	ενεργειακής	
αλυσίδας	(από	το	
φαινόμενο	στην	
αλυσίδα	και	στη	
μαθηματική	έκφραση)	
/	Βελτίωση	
ενεργειακών	
συλλογισμών	τύπου	
"διανομής"	

2.	Προκαλεί	συζήτηση	σχετική	με	τις	απαντήσεις	
των	μαθητών	(α)	εισάγωντας	το	φαινόμενο	της	
ισόθερμης	συμπίεσης	(ΦΠ5),	(β)	την	ενεργειακή	
αλυσίδα	(Μ4-ΙΣ)	και	(γ)	τη	μαθηματική	σχέση	που	
την	περιγράφει	/	δίνει	φύλλο	σημειώσεων	(ΦΣ7)	

2.	Να	λάβουν	μέρος	στην	
προκαλούμενη	από	την	
εκπαιδευτικό	συζήτηση	για	
το	φαινόμενο	της	ισόθερμης	
συμπίεσης	και	την	
αναπαράστασή	του	από	τη	
μαθηματική	έκφραση	στην	
ενεργειακή	αλυσίδα	και	στο	
φαινομενολογικό	πεδίο	

(ΦΠ5)	Βίντεο	με	
ισόθερμη	συμπίεση	

ΠΘΝ	ως	μαθηματική	
έκφραση	(Q=-W)	της	
διατήρησης	της	
ενέργειας	για	τις	
ισόθερμες	μεταβολές	

Βελτίωση	μιας	
ποιοτικής	
αναπαράστασης	της	
διατήρησης	της	
ενέργειας	ως	έκφραση	
του	ΠΘΝ	
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑΣ	2.5:	Η	ΙΣΟΒΑΡΗΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	(Ι)	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑ	8:	Γιατί	κινήθηκε	το	έμβολο	(II);	

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ	(ΠΡΑΞΗ)	 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ	ΦΥΣΙΚΩΝ	ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	(ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ)	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ	
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ	

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΟ	
ΠΕΔΙΟ/	ΓΡΑΦΙΚΗ	
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ	

ΣΧΟΛΙΚΗ	ΓΝΩΣΗ:	
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΡΟΣ	
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ	

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ	
ΕΞΕΛΙΞΗ	ΝΟΗΤΙΚΩΝ	

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ	
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ	

1.	Ζητά	από	τους	μαθητές	να	συμπληρώσουν	
φύλλο	εργασίας	(ΦΕ8)	με	τα	ερωτήματα	Ε17-Ε19	 		 		 		 		

(Ε17)	Ποια	άλλη	ή	ποιες	άλλες	μεταβολές	θα	
μπορούσαν	να	συμμετέχουν	στην	κυκλική	
μεταβολή	της	μηχανής	Newcomen;	Περιγράψτε	
τα	χαρακτηριστικά	της/τους.	

1.	Να	συμπληρώσουν	το	ΦΕ8	
απαντώντας	στο	ερώτημα	
Ε17	

		 		 		

2.	Παρουσιάζει	μια	ισοβαρή	ψύξη	(ΦΠ6)	ως	μία	
από	τις	μεταβολές	που	μπορεί	να	συμμετέχει	
στην	κυκλική	μεταβολή	της	μηχανής	Newcomen	
εισάγοντας	το	χαρακτηριστικό	της	σταθερής	
πίεσης	του	αερίου	κατά	τη	διάρκεια	του	
φαινομένου.	

		 (ΦΠ6)	Βίντεο	με	
ισοβαρή	ψύξη	

Μη	αδιαβατικό	
θερμοδυναμικό	
σύστημα	/	Ισοβαρής	
ψύξη	

		

(Ε18)	Στο	βίντεο	παρακολουθήσατε	την	ισοβαρή	
ψύξη	αερίου	μέσα	σε	σύριγγα,	η	οποία	συνδέεται	
με	δοχείο	μεγαλύτερης	χωρητικότητας	γεμάτο	με	
το	ίδιο	αέριο.	Στην	ισοβαρή	ψύξη	η	πίεση	του	
αερίου	παραμένει	σταθερή	και	ίση	με	αυτή	του	
ατμοσφαιρικού	αέρα,	ενώ	η	θερμοκρασία	του	
μειώνεται.	Στις	παρακάτω	φωτογραφίες	βλέπετε	
τρία	στιγμιότυπα	από	το	φαινόμενο	αυτό.	(α)	
Εξηγήστε	επιγραμματικά	το	φαινόμενο	
χρησιμοποιώντας	ενεργειακές	έννοιες.	(β)	
Σχεδιάστε	μια	ενεργειακή	αλυσίδα	για	να	
περιγράψετε	το	φαινόμενο	αυτό.	

2.	Να	συμπληρώσουν	το	
ΦΕ8	απαντώντας	στο	
ερώτημα	Ε18	

		 		
Βελτίωση	ενεργειακών	
συλλογισμών	τύπου	
"διανομής"		

3.	Προκαλεί	συζήτηση	σχετική	με	τις	απαντήσεις	
των	μαθητών	και	εισάγει	την	ημι-ποσοτική	μορφή	
της	ενεργειακής	αλυσίδας	για	μια	ισοβαρή	ψύξη	
(Μ5-ΙΨ)	με	τη	βοήθεια	της	υπολογιστικής	
προσομοίωσης	(Π).	

3.	Να	λάβουν	μέρος	στην	
προκαλούμενη	από	την	
εκπαιδευτικό	συζήτηση	
σχετικά	με	τη	διανομή	της	
ενέργειας	σε	μια	ισοβαρή	
ψύξη		

		

Ημι-ποσοτικό	μοντέλο	
ενεργειακής	αλυσίδας	
(Μ5-ΙΨ)	/	Προσφορά	
ενέργειας	από/προς	το	
σύστημα	(έργο-
θερμότητα)	και	
αποθήκευση	
ενέργειας	στο	
σύστημα	(μεταβολή	
εσωτερικής	ενέργειας)	

Βελτίωση	της	ημι-
ποσοτικής	
αναπαράστασης	του	
μοντέλου	ενεργειακής	
αλυσίδας	(από	το	
φαινόμενο	στην	
αλυσίδα	και	στη	
μαθηματική	έκφραση)	

(Ε19)	Με	βάση	την	ενεργειακή	αλυσίδα	της	
ισοβαρούς	ψύξης,	κατασκευάστε	μια	μαθηματική	
έκφραση	για	το	φαινόμενο	αυτό.	

4.	Να	συμπληρώσουν	το	
ΦΕ8	απαντώντας	στο	
ερώτημα	Ε19	

		 		 		

4.	Προκαλεί	συζήτηση	σχετική	με	τις	απαντήσεις	
των	μαθητών	και	εισάγει	τη	μαθηματική	έκφραση	
που	το	περιγράφει	το	φαινόμενο	(ΦΠ6)	/	δίνει	
φύλλο	σημειώσεων	(ΦΣ8)	

5.	Να	λάβουν	μέρος	στην	
προκαλούμενη	από	την	
εκπαιδευτικό	συζήτηση	για	
τη	διανομή	της	ενέργειας	σε	
ένα	μη	αδιαβατικό	σύστημα	
και	την	αναπαράστασή	της	
από	το	φαινόμενο	στην	
ενεργειακή	αλυσίδα	και	στη	
μαθηματική	έκφραση	

		

ΠΘΝ	ως	μαθηματική	
έκφραση	(ΔU=Q+W)	
της	διατήρησης	της	
ενέργειας	για	την	
ισοβαρή	ψύξη	/	
Πλήρης	μορφή	ΠΘΝ	

Βελτίωση	μιας	
ποιοτικής	
αναπαράστασης	της	
διατήρησης	της	
ενέργειας	ως	έκφραση	
του	ΠΘΝ	
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑΣ	2.6:	Η	ΙΣΟΒΑΡΗΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	(ΙΙ)	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑ	9:	Τι	θα	συμβεί	αν	θερμάνουμε	ισοβαρώς	το	αέριο	του	δοχείου;	

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ	(ΠΡΑΞΗ)	 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ	ΦΥΣΙΚΩΝ	ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	(ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ)	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ	
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ	

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΟ	
ΠΕΔΙΟ/	ΓΡΑΦΙΚΗ	
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ	

ΣΧΟΛΙΚΗ	ΓΝΩΣΗ:	
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΡΟΣ	
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ	

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ	
ΕΞΕΛΙΞΗ	ΝΟΗΤΙΚΩΝ	

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ	
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ	

1.	Ζητά	από	τους	μαθητές	να	συμπληρώσουν	
φύλλο	εργασίας	(ΦΕ9)	με	τα	ερωτήματα	Ε20-Ε23	 		 		 		 		

(Ε20)	Τι	θα	συμβεί	αν	θερμάνουμε	ισοβαρώς	το	
αέριο	του	δοχείου;	Αιτιολογήστε	την	απάντησή	
σας.		

1.	Να	συμπληρώσουν	το	
ΦΕ9	απαντώντας	στο	
ερώτημα	Ε20	

		 		 		

2.	Παρουσιάζει	μια	ισοβαρή	θέρμανση	(ΦΠ7)	ως	
μία	από	τις	μεταβολές	που	μπορεί	να	συμμετέχει	
στην	κυκλική	μεταβολή	της	μηχανής	Newcomen		

		 (ΦΠ7)	Βίντεο	με	
ισοβαρή	θέρμανση	

Μη	αδιαβατικό	
θερμοδυναμικό	
σύστημα	/	Ισοβαρής	
θέρμανση	

		

(Ε21)	Στο	βίντεο	παρακολουθήσατε	την	ισοβαρή	
θέρμανση	του	αερίου	που	βρίσκεται	μέσα	σε	
σύριγγα,	η	οποία	συνδέεται	με	δοχείο	
μεγαλύτερης	χωρητικότητας	γεμάτο	με	το	ίδιο	
αέριο.	Στην	ισοβαρή	θέρμανση	η	πίεση	του	
αερίου	παραμένει	σταθερή	και	ίση	με	αυτή	του	
ατμοσφαιρικού	αέρα,	ενώ	η	θερμοκρασία	του	
αυξάνεται.	Στις	παρακάτω	φωτογραφίες	βλέπετε	
τρία	στιγμιότυπα	από	το	φαινόμενο	αυτό.	(α)	
Εξηγήστε	επιγραμματικά	το	φαινόμενο	που	
είδατε	στο	βίντεο	χρησιμοποιώντας	ενεργειακές	
έννοιες.	(β)	Σχεδιάστε	μια	ενεργειακή	αλυσίδα	
για	να	περιγράψετε	το	φαινόμενο	αυτό.	

2.	Να	συμπληρώσουν	το	
ΦΕ9	απαντώντας	στο	
ερώτημα	Ε21	

		 		
Βελτίωση	ενεργειακών	
συλλογισμών	τύπου	
"διανομής"		

3.	Προκαλεί	συζήτηση	σχετική	με	τις	απαντήσεις	
των	μαθητών	και	εισάγει	την	ημι-ποσοτική	μορφή	
της	ενεργειακής	αλυσίδας	για	μια	ισοβαρή	
θέρμανση	(Μ5-ΙΘ)	με	τη	βοήθεια	της	
υπολογιστικής	προσομοίωσης	(Π)	

3.	Να	λάβουν	μέρος	στην	
προκαλούμενη	από	την	
εκπαιδευτικό	συζήτηση	
σχετικά	με	τη	διανομή	της	
ενέργειας	σε	μια	ισοβαρή	
θέρμανση	

		

Ημι-ποσοτικό	μοντέλο	
ενεργειακής	αλυσίδας	
(Μ5-ΙΘ)	/	Προσφορά	
ενέργειας	από/προς	το	
σύστημα	(έργο-
θερμότητα)	και	
αποθήκευση	
ενέργειας	στο	
σύστημα	(μεταβολή	
εσωτερικής	ενέργειας)	

Βελτίωση	της	ημι-
ποσοτικής	
αναπαράστασης	του	
μοντέλου	ενεργειακής	
αλυσίδας	(από	το	
φαινόμενο	στην	
αλυσίδα	και	στη	
μαθηματική	έκφραση)	

(Ε22)	Με	βάση	την	ενεργειακή	αλυσίδα	της	
ισοβαρούς	θέρμανσης,	κατασκευάστε	μια	
μαθηματική	έκφραση	για	το	φαινόμενο	αυτό.	

4.	Να	συμπληρώσουν	το	
ΦΕ9	απαντώντας	στα	
ερωτήματα	Ε22	-	Ε23	

		 		 Υπέρβαση	γραμμικής	
αιτιότητας	

(Ε23)	Η	μαθηματική	έκφραση	για	το	φαινόμενο	
της	ισοβαρούς	θέρμανσης	είναι	ίδια	με	την	
μαθηματική	έκφραση	για	το	φαινόμενο	της	
ισοβαρούς	ψύξης;	Αιτιολογήστε	την	απάντησή	
σας.	

		 		

Βελτίωση	μιας	
ποιοτικής	
αναπαράστασης	της	
διατήρησης	της	
ενέργειας	ως	έκφραση	
του	ΠΘΝ	

4.	Προκαλεί	συζήτηση	σχετική	με	τις	απαντήσεις	
των	μαθητών	και	εισάγει	τη	μαθηματική	έκφραση	
που	περιγράφει	τα	φαινόμενα	ΦΠ6	και	ΦΠ7	/	
δίνει	φύλλο	σημειώσεων	(ΦΣ9)	

5.	Να	λάβουν	μέρος	στην	
προκαλούμενη	από	την	
εκπαιδευτικό	συζήτηση	για	
τη	διανομή	της	ενέργειας	σε	
ένα	μη	αδιαβατικό	σύστημα	
και	την	αναπαράστασή	της	
από	το	φαινόμενο	στην	
ενεργειακή	αλυσίδα	και	στη	
μαθηματική	έκφραση	

		

ΠΘΝ	ως	μαθηματική	
έκφραση	(ΔU=Q+W)	
της	διατήρησης	της	
ενέργειας	για	τις	
ισοβαρείς	μεταβολές	/	
Πλήρης	μορφή	ΠΘΝ	
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑΣ	3.1:	Η	ΚΥΚΛΙΚΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΤΗΣ	ΜΗΧΑΝΗΣ	NEWCOMEN	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑ	10:	Ποιες	μεταβολές	εμφανίζονται	στη	μηχανή	Newcomen;		

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ	(ΠΡΑΞΗ)	 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ	ΦΥΣΙΚΩΝ	ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	(ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ)	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ	
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ	

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΟ	
ΠΕΔΙΟ/	ΓΡΑΦΙΚΗ	
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ	

ΣΧΟΛΙΚΗ	ΓΝΩΣΗ:	
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΡΟΣ	
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ	

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ	
ΕΞΕΛΙΞΗ	ΝΟΗΤΙΚΩΝ	

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ	
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ	

1.	Επαναφέρει	την	έννοια	της	κυκλικής	μεταβολής	
μέσω	της	γραφικής	αναπαράστασης	της	
λειτουργίας	της	μηχανής	Newcomen	(ΓΑ1)	

		

(ΓΑ1)	Βίντεο	με	τη	
γραφική	
αναπαράσταση	της	
μηχανή	Newcomen	σε	
λειτουργία	

		 		

2.	Ζητά	από	τους	μαθητές	να	συμπληρώσουν	
φύλλο	εργασίας	(ΦΕ10)	με	τα	ερωτήματα	Ε24-27	 		 		 		 		

(Ε24)	(α)	Από	πόσες	επιμέρους	μεταβολές	
πιστεύετε	ότι	αποτελείται	η	κυκλική	μεταβολή	
του	κινητήρα	της	μηχανής	Newcomen;	(β)	Σε	ποια	
σημεία	της	λειτουργίας	του	αλλάζει	ο	τύπος	της	
μεταβολής;	

1.	Να	συμπληρώσουν	το	
ΦΕ10	απαντώντας	στο	
ερώτημα	Ε24	

		
Κυκλική	μεταβολή	σε	
μηχανή	Newcomen	
(κινητήρας)	

Οικοδόμηση	μιας	
ποσοτικής	
αναπαράστασης	της	
κυκλικής	μεταβολής	

3.	Προκαλεί	συζήτηση	σχετική	με	τις	απαντήσεις	
των	μαθητών	για	τον	αριθμό	των	μεταβολών	που	
συνθέτουν	την	κυκλική	μεταβολή	μιας	μηχανής	
Newcomen	και	για	τη	λειτουργία	της	μηχανής	
μεταξύ	των	αλλαγών	των	μεταβολών	

2.	Να	λάβουν	μέρος	στην	
προκαλούμενη	από	την	
εκπαιδευτικό	συζήτηση	για	
τις	επιμέρους	μεταβολές	που	
συνθέτουν	μια	μηχανή	
Newcomen	και	το	ρόλο	τους	
στη	λειτουργία	της	μηχανής.	

		 		 		

(Ε25)	Στο	παρακάτω	διάγραμμα	δίνονται	τα	
τέσσερα	κυριότερα	στιγμιότυπα	από	τη	
λειτουργία	του	κινητήρα	μιας	μηχανής	
Newcomen	και	στον	πίνακα	που	ακολουθεί	
δίνεται	μια	σύντομη	περιγραφή	των	μεταβολών	
που	συμβαίνουν	ανάμεσα	σε	αυτά	τα	τέσσερα	
στιγμιότυπα.	Παρακάτω	δίνονται	τέσσερις	κενές	
ενεργειακές	αλυσίδες	για	την	κάθε	μία	από	τις	
μεταβολές	που	πραγματοποιούνται	στη	μηχανή	
Newcomen.	Χρησιμοποιήστε	τα	σύμβολα	της	
θερμότητας	(Q),	της	μεταβολής	της	εσωτερικής	
ενέργειας	(ΔU)	και	του	έργου	(W)	για	να	
χαρακτηρίσετε	τα	στοιχεία	που	χρειάζονται	σε	
κάθε	μεταβολή.		 3.	Να	συμπληρώσουν	το	

ΦΕ10	απαντώντας	στα	
ερωτήματα	Ε25-Ε27	

		

Εφαρμογή	του	ημι-
ποσοτικού	μοντέλου	
ενεργειακής	αλυσίδας	
για	την	αδιαβατική	και	
την	ισοβαρή	μεταβολή	

Εφαρμογή	του	
βελτιωμένου	μοντέλου	
ενεργειακής	αλυσίδας	
κατά	τη	σύνθεση	
μεταβολών	/	
Υπέρβαση	γραμμικής	
αιτιότητας	κατά	τη	
σύνθεση	μεταβολών	

(Ε26)	Με	βάση	τις	ενεργειακές	αλυσίδες	που	
συμπληρώσατε:	(α)	στην	πρώτη	στήλη	του	
παρακάτω	πίνακα	σημειώστε	τη	μαθηματική	
έκφραση	που	προκύπτει	για	την	κάθε	μεταβολή	
και	(β)	στη	δεύτερη	στήλη	χαρακτηρίστε	την	κάθε	
μεταβολή	ως	αδιαβατική/	ισόθερμη	/	ισοβαρή	
και	ως	συμπίεση	/	εκτόνωση.	

		 	 		

(Ε27)	Διατυπώστε	τον	Πρώτο	Θερμοδυναμικό	
Νόμο	για	μια	κυκλική	μεταβολή	του	κινητήρα	της	
μηχανής	Newcomen.	Αιτιολογήστε	την	απάντησή	
σας.		

		

Εφαρμογή	της	
μαθηματικής	
έκφρασης	του	ΠΘΝ	
για	την	αδιαβατική	και	
την	ισοβαρή	μεταβολή		

		

4.	Προκαλεί	συζήτηση	σχετική	με	τις	απαντήσεις	
των	μαθητών	για	τη	διατήρηση	της	ενέργειας	σε	
μια	κυκλική	μεταβολή	/	δίνει	φύλλο	σημειώσεων	
(ΦΣ10)	

4.	Να	λάβουν	μέρος	στην	
προκαλούμενη	από	την	
εκπαιδευτικό	συζήτηση	για	
τη	διατήρηση	της	ενέργειας	
σε	μια	κυκλική	μεταβολή	

		

ΠΘΝ	ως	μαθηματική	
έκφραση	
(Qin=W+Qout)	της	
διατήρησης	της	
ενέργειας	για	τις	
κυκλικές	μεταβολές	

Οικοδόμηση	μιας	
ποσοτικής	
αναπαράστασης	της	
διατήρησης	της	
ενέργειας	ως	έκφραση	
του	ΠΘΝ	κατά	τη	
σύνθεση	μεταβολών	
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑΣ	3.2:	Η	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΗΣ	ΜΗΧΑΝΗΣ	NEWCOMEN	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑ	11:	Ποια	είναι	η	απόδοση	της	μηχανής	Newcomen;	

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ	(ΠΡΑΞΗ)	 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ	ΦΥΣΙΚΩΝ	ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	(ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ)	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ	
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ	

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΟ	
ΠΕΔΙΟ/	ΓΡΑΦΙΚΗ	
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ	

ΣΧΟΛΙΚΗ	ΓΝΩΣΗ:	
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΡΟΣ	
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ	

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ	
ΕΞΕΛΙΞΗ	ΝΟΗΤΙΚΩΝ	

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ	
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ	

1.	Ζητά	από	τους	μαθητές	να	συμπληρώσουν	
φύλλο	εργασίας	(ΦΕ11)	με	τα	ερωτήματα	Ε28-30	 		

(ΓΑ1)	Βίντεο	με	τη	
γραφική	
αναπαράσταση	της	
μηχανή	Newcomen	σε	
λειτουργία	

		 		

(Ε28)	Υποθέστε	ότι	η	αρχική	ενέργεια	που	
προσφέρεται	στον	κινητήρα	είναι	μια	ποσότητα	
θερμότητας	Q.	Η	ποσότητα	της	ενέργειας	που	ο	
κινητήρας	προσφέρει	στο	τέλος	ενός	κύκλου	είναι	
μεγαλύτερη,	μικρότερη	ή	ίση	με	Q;	Αιτιολογήστε	
την	απάντησή	σας.	

1.	Να	συμπληρώσουν	το	
ΦΕ11	απαντώντας	στο	
ερώτημα	Ε28	

		 		 		

2.	Προκαλεί	συζήτηση	σχετική	με	τις	απαντήσεις	
των	μαθητών	για	τη	διατήρηση	της	ενέργειας	σε	
μια	κυκλική	μεταβολή.	Συγχρόνως	εισάγει	την	
έννοια	της	απόδοσης	ως	το	μέγεθος	που	
αντιπροσωπεύει	το	κλάσμα	της	ποσότητας	
ενέργειας	που	αποδίδει	η	μηχανή	στο	περιβάλλον	
ως	ωφέλιμη	ενέργεια	σε	σχέση	με	την	ενέργεια	
που	της	έχει	προσφερθεί	για	να	λειτουργήσει		

2.	Να	λάβουν	μέρος	στην	
προκαλούμενη	από	την	
εκπαιδευτικό	συζήτηση	για	
τη	διατήρηση	της	ενέργειας	
σε	μια	κυκλική	μεταβολή	και	
το	φυσικό	νόημα	της	
απόδοσης	μιας	μηχανής	

		
Απόδοσης	θερμικής	
μηχανής	(ποιοτική	
προσέγγιση)	

Βελτίωση	μιας	
ποσοτικής	
αναπαράστασης	της	
κυκλικής	μεταβολής	

(Ε29)	Σε	κάθε	κυκλική	μεταβολή	της	μηχανής	
Newcomen	αντιστοιχεί	μια	συγκεκριμένη	
"απόδοση".	Σε	ένα	επιστημονικο	κείμενο	
διαβάζουμε	την	εξης	φράση:	"Η	απόδοση	της	
μηχανής	Newcomen	είναι	ελάχιστη	(μικρότερη	
από	5%)".	Πώς	συμβιβάζεται	η	μηχανή	
Newcomen	να	χρειάζεται	περισσότερη	ενέργεια	
από	αυτή	που	αποδίδει	στο	περιβάλλον,	ενώ	
ταυτόχρονα	ισχύει	ο	Πρώτος	Θερμοδυναμικός	
Νόμος	σύμφωνα	με	τον	οποίο	η	ποσότητα	
ενέργειας	που	εισέρχεται	στην	μηχανή	είναι	ίση	
με	την	ποσότητα	ενέργειας	που	εξέρχεται	από	
αυτή;		

3.	Να	συμπληρώσουν	το	
ΦΕ11	απαντώντας	στα	
ερωτήματα	Ε29	-	Ε30	

		

Κυκλική	μεταβολή	σε	
μηχανή	Newcomen	
(κινητήρας)	/	
Εφαρμογή	του	ημι-
ποσοτικού	μοντέλου	
ενεργειακής	αλυσίδας	
για	την	αδιαβατική	και	
την	ισοβαρή	μεταβολή	

		

(Ε30)	Παρακάτω	δίνονται	οι	ενεργειακές	αλυσίδες	
για	έναν	κύκλο	της	μηχανής	Newcomen.	(α)	Σε	
κάθε	αλυσίδα,	κυκλώστε	μόνο	τα	σύμβολα	(Q,	ΔU	
και	W)	εκείνων	των	φυσικών	μεγεθών	
(θερμότητα,	μεταβολή	της	εσωτερικής	ενέργειας	
και	θερμοκρασία)	που	πιστεύετε	ότι	παίζουν	ρόλο	
στην	απόδοση	της	μηχανής	αυτής.	(β)	
Σχηματίσετε	μια	μαθηματική	έκφραση	για	τον	
υπολογισμό	της	απόδοσης	σε	μια	κυκλική	
μεταβολή	της	μηχανής	Newcomen.	

		

Εφαρμογή	της	
μαθηματικής	
έκφρασης	ΠΘΝ	για	την	
αδιαβατική	και	την	
ισοβαρή	μεταβολή	

Εφαρμογή	του	
βελτιωμένου	μοντέλου	
ενεργειακής	αλυσίδας	
κατά	τη	σύνθεση	
μεταβολών	/	
Υπέρβαση	γραμμικής	
αιτιότητας	κατά	τη	
σύνθεση	μεταβολών	

3.	Προκαλεί	συζήτηση	σχετική	με	τις	απαντήσεις	
των	μαθητών	και	(α)	συνδέει	την	απόδοση	με	τις	
διαφορετικές	επί	μέρους	μεταβολές	οι	οποίες	
συνθέτουν	την	κυκλική	μεταβολή	μιας	μηχανής	
Newcomen,	(β)	εισάγει	ποσοτικά	την	έννοια	της	
απόδοσης	και	(γ)	συνδέει	την	ποιοτική	έκφραση	
της	απόδοσης	με	τον	ΠΘΝ	για	την	κυκλική	
μεταβολή	

4.	Να	λάβουν	μέρος	στην	
προκαλούμενη	από	την	
εκπαιδευτικό	συζήτηση	
σχετικά	με	το	φυσικό	νόημα	
που	λαμβάνει	το	μέγεθος	της	
απόδοσης	και	τη	σχέση	του	
με	τις	επί	μέρους	μεταβολές	
οι	οποίες	συνθέτουν	την	
κυκλική	μεταβολή	μιας	
μηχανής	Newcomen	

		

Εφαρμογή	της	
μαθηματικής	
έκφρασης	του	ΠΘΝ	
για	την	κυκλική	
μεταβολή	/	Απόδοσης	
θερμικής	μηχανής	
(ποσοτική	προσέγγιση:	
e=W/Qin	και	e=1-
Qout/Qin)	

Βελτίωση	μιας	
ποσοτικής	
αναπαράστασης	της	
διατήρησης	της	
ενέργειας	ως	έκφραση	
του	ΠΘΝ	κατά	τη	
σύνθεση	μεταβολών	
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑΣ	3.3:	Η	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΗΣ	ΜΗΧΑΝΗΣ	CARNOT	ΚΑΙ	Η	ΣΥΓΚΡΙΣΗ	ΜΕ	
ΤΗΣ	NEWCOMEN	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑ	12:	Πώς	μπορεί	μια	μηχανή	να	πετύχει	καλύτερη	απόδοση	από	της	Newcomen;		

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ	(ΠΡΑΞΗ)	 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ	ΦΥΣΙΚΩΝ	ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	(ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ)	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ	
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ	

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΟ	
ΠΕΔΙΟ/	ΓΡΑΦΙΚΗ	
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ	

ΣΧΟΛΙΚΗ	ΓΝΩΣΗ:	
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΡΟΣ	
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ	

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ	
ΕΞΕΛΙΞΗ	ΝΟΗΤΙΚΩΝ	

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ	
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ	

1.	Ζητά	από	τους	μαθητές	να	συμπληρώσουν	
φύλλο	εργασίας	(ΦΕ12)	με	τα	ερωτήματα	Ε31-33	 		

(ΓΑ1)	Βίντεο	με	τη	
γραφική	
αναπαράσταση	της	
μηχανή	Newcomen	σε	
λειτουργία	

		 		

(Ε31)	Η	απόδοση	της	μηχανής	Newcomen	
κυμαίνεται	μεταξύ	0,5%-1%.	Ποιες	αλλαγές	θα	
προτείνατε	να	γίνουν	στις	επιμέρους	μεταβολές	
που	συνθέτουν	την	κυκλική	μεταβολή	του	
κινητήρα	της	μηχανής	Newcomen,	ώστε	μια	
μηχανή	να	πετύχει	καλύτερη	απόδοση;	

1.	Να	συμπληρώσουν	το	
ΦΕ12	απαντώντας	στο	
ερώτημα	Ε31	

		 		 		

2.	Προκαλεί	συζήτηση	σχετική	με	τις	απαντήσεις	
των	μαθητών	και	εισάγει	με	ιστορικούς	όρους	τη	
θεωρητική	μηχανή	Carnot		

2.	Να	λάβουν	μέρος	στην	
προκαλούμενη	από	την	
εκπαιδευτικό	συζήτηση	για	
τις	ιστορικές	συνθήκες	που	
οδήγησαν	στην	εμφάνιση	
της	μηχανής	Carnot	

		
Απόδοσης	θερμικής	
μηχανής	(ποιοτική	
προσέγγιση)	

Βελτίωση	μιας	
ποσοτικής	
αναπαράστασης	της	
κυκλικής	μεταβολής	

(Ε32)	Στον	ακόλουθο	πίνακα	δίνονται	οι	
μαθηματικές	εκφράσεις	του	Πρώτου	
Θερμοδυναμικού	Νόμου	για	τις	τέσσερις	
μεταβολές	της	μηχανής	Carnot.	Παρακάτω	
δίνονται	τέσσερις	κενές	ενεργειακές	αλυσίδες	για	
την	κάθε	μία	από	τις	μεταβολές	που	
πραγματοποιούνται	στη	μηχανή	Carnot.	
Χρησιμοποιήστε	τα	σύμβολα	της	θερμότητας	(Q),	
της	μεταβολής	της	εσωτερικής	ενέργειας	(ΔU)	και	
του	έργου	(W)	για	να	συμπληρώσετε	τα	στοιχεία	
που	χρειάζονται	στην	κάθε	ενεργειακή	αλυσίδα.		

3.	Να	συμπληρώσουν	το	
ΦΕ12	απαντώντας	στα	
ερωτήματα	Ε32-Ε33	

		

Κυκλική	μεταβολή	σε	
μηχανή	Carnot	/	
Εφαρμογή	του	ημι-
ποσοτικού	μοντέλου	
ενεργειακής	αλυσίδας	
για	την	αδιαβατική	και	
την	ισοβαρή	μεταβολή	

		

(Ε33)	Παρακάτω	δίνονται	οι	ενεργειακές	αλυσίδες	
για	την	κάθε	μία	από	τις	μεταβολές	που	
πραγματοποιούνται	στη	μηχανή	Newcomen.	(α)	
Εντοπίστε	τις	διαφορές	ανάμεσα	στις	ενεργειακές	
αλυσίδες	των	μηχανών	Carnot	και	Newcomen.	(β)	
Πού	νομίζετε	ότι	μπορεί	να	οφείλεται	η	διαφορά	
στην	απόδοση	των	δύο	μηχανών;	

		

Εφαρμογή	της	
μαθηματικής	
έκφρασης	ΠΘΝ	για	την	
αδιαβατική	και	την	
ισόθερμη	μεταβολή	

Εφαρμογή	του	
βελτιωμένου	μοντέλου	
ενεργειακής	αλυσίδας	
κατά	τη	σύνθεση	
μεταβολών	/	
Υπέρβαση	γραμμικής	
αιτιότητας	κατά	τη	
σύνθεση	μεταβολών	

3.	Προκαλεί	συζήτηση	σχετική	με	τις	απαντήσεις	
των	μαθητών,	εισάγει	με	εννοιολογικούς	όρους	
τη	θεωρητική	μηχανή	Carnot	και	σχολιάζει	το	
σημαντικό	ρόλο	των	διαφόρων	θερμοδυναμικών	
μεταβολών	στην	απόδοση	των	μηχανών.	

4.	Να	λάβουν	μέρος	στην	
προκαλούμενη	από	την	
εκπαιδευτικό	συζήτηση	για	
τη	σχέση	της	απόδοσης	με	
τις	επί	μέρους	μεταβολές	οι	
οποίες	συνθέτουν	την	
κυκλική	μεταβολή	των	
μηχανών	Newcomen	και	
Carnot	

		

Εφαρμογή	της	
μαθηματικής	
έκφρασης	του	ΠΘΝ	
για	την	κυκλική	
μεταβολή	/	Απόδοσης	
θερμικής	μηχανής	
(ποσοτική	προσέγγιση:	
e=W/Qin	και	e=1-
Qout/Qin)	

Γενίκευση	μιας	
ποσοτικής	
αναπαράστασης	της	
διατήρησης	της	
ενέργειας	ως	έκφραση	
του	ΠΘΝ		



	 315	

(5) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ	ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ-ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΥ	
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τι
κό
	έ
μβ
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ο,
	τ
ο	
οπ

οί
ο	
μπ

ορ
εί
	ν
α
	μ
ετ
α
κι
νε
ίτ
α
ι.	
Το

	δ
οχ
εί
ο	
με

	τ
ο	
α
έρ
ιο
	

βρ
ίσ
κε
τα
ι	
σε
	έ
να

	π
ολ
ύ	
μι
κρ
ό	
δω

μά
τι
ο	
με

	α
τμ
οσ

φ
α
ιρ
ικ
ό	
α
έρ
α
.	
Το

	α
έρ
ιο
	θ
ερ
μα

ίν
ετ
α
ι	
στ
α
δι
α
κά

	α
πό

	μ
ια
	σ
υσ

κε
υή

	θ
έρ
μα

νσ
ης
	(
ηλ

εκ
τρ
ικ
ή	
α
ντ
ίσ
τα
ση

)	
κα

ι	
το
	έ
μβ

ολ
ο	
α
ρχ
ίζ
ει
	ν
α
	

κι
νε
ίτ
α
ι	π

ρο
ς	
τα
	π
ά
νω

.	Π
οι
ο	
α
πό

	τ
α
	π
α
ρα

κά
τω

	ισ
χύ
ει
	κ
α
τά
	τ
η	
δι
ά
ρκ
ει
α
	τ
ης
	κ
ίν
ησ

ης
	τ
ου

	ε
μβ

όλ
ου

;		

(α
)	Η

	σ
υσ

κε
υή

	θ
έρ
μα

νσ
ης
	π
ρο

σφ
έρ
ει
	ε
νέ
ργ
ει
α
	σ
το
	έ
μβ

ολ
ο	
κα

ι	σ
το
	α
έρ
ιο
	τ
ου

	δ
οχ
εί
ου

.	

(β
)	Η

	σ
υσ

κε
υή

	θ
έρ
μα

νσ
ης
	π
ρο

σφ
έρ
ει
	ε
νέ
ργ
ει
α
	σ
το
	έ
μβ

ολ
ο	
κα

ι	σ
το
ν	
α
τμ
οσ

φ
α
ιρ
ικ
ό	
α
έρ
α
.	

(γ
)	Η

	σ
υσ

κε
υή

	θ
έρ
μα

νσ
ης
	π
ρο

σφ
έρ
ει
	ε
νέ
ργ
ει
α
	σ
το
	έ
μβ

ολ
ο,
	σ
το
	α
έρ
ιο
	τ
ου

	δ
οχ
εί
ου

	κ
α
ι	σ

το
ν	
α
τμ
οσ

φ
α
ιρ
ικ
ό	
α
έρ
α
.	

(δ
)	Δ

ε	
γν
ω
ρί
ζω

.	

Α
ιτ
ιο
λο
γή
στ
ε	
τη
ν	
α
πά

ντ
ησ

ή	
σα

ς.
	

9	

Σε
	σ
υν
έχ
ει
α
	τ
ου

	φ
α
ιν
ομ

έν
ου

	τ
ης
	ε
ρώ

τη
ση

ς	
(8
),	
η	
συ

σκ
ευ
ή	
θέ
ρμ

α
νσ
ης
	α
φ
α
ιρ
εί
τα
ι	κ
α
ι	τ
ο	
έμ

βο
λο
	α
ρχ
ίζ
ει
	ν
α
	κ
ιν
εί
τα
ι	π

ρο
ς	
τα
	κ
ά
τω

.	Π
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ο	
α
πό

	τ
α
	π
α
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κά
τω

	ισ
χύ
ει
	γ
ια
	τ
ην
	ε
νέ
ργ
ει
α
	

πο
υ	
πρ

οσ
φ
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ει
	τ
ο	
έμ
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α
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ην
	κ
ά
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δό
	τ
ου

;	

(α
)	Ε

ίν
α
ι	μ

ικ
ρό

τε
ρη

	α
πό

	α
υτ
ήν
	π
ου

	π
ρο

σφ
έρ
θη

κε
	σ
το
	έ
μβ

ολ
ο	
κα

τά
	τ
ην
	ά
νο
δό

	τ
ου

	σ
τη
ν	
ερ
ώ
τη
ση

	(8
).	

(β
)	Ε

ίν
α
ι	μ

εγ
α
λύ

τε
ρη

	α
πό

	α
υτ
ήν
	π
ου

	π
ρο

σφ
έρ
θη

κε
	σ
το
	έ
μβ

ολ
ο	
κα

τά
	τ
ην
	ά
νο
δό

	τ
ου

	σ
τη
ν	
ερ
ώ
τη
ση

	(8
).	

(γ
)	Ε

ίν
α
ι	ί
ση

	μ
ε	
α
υτ
ήν
	π
ου

	π
ρο

σφ
έρ
θη

κε
	σ
το
	έ
μβ

ολ
ο	
κα

τά
	τ
ην
	ά
νο
δό

	τ
ου

	σ
τη
ν	
ερ
ώ
τη
ση

	(8
).	

(δ
)	Δ

ε	
γν
ω
ρί
ζω

.	

Α
ιτ
ιο
λο
γή
στ
ε	
τη
ν	
α
πά

ντ
ησ

ή	
σα

ς.
	

	



	 318	

(6) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΣΤΟ	ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ	ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ-
ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΥ	

	
	



	

	

Α/Α	 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ	

1	

• καυστήρας	(A):	

Εισαγωγή	καυσίμου	(πχ.	ξύλα,	κάρβουνα)	και	καύση	με	τη	βοήθεια	του	ατμοσφαιρικού	αέρα.	

• δεξαμενή	που	περιέχει	νερό	(B):	

Θέρμανση	νερού	από	την	καύση	των	καυσίμων	και	παραγωγή	ατμού/ζεστού	αέρα.	

• δοχείο	με	έμβολο	(C-D):	

Εισροή	ατμού	από	τη	δεξαμενή,	ο	οποίος	σπρώχνει	το	έμβολο	προς	τα	πάνω.	

• αντλία	(F):	

Αδειάζει	νερό	από	τις	υπόγειες	στοές.	

2	

Τα	 καύσιμα	 (θερμικό	 περιβάλλον)	 έχουν	 αποθηκευμένη	 ενέργεια	 την	 οποία	 προσφέρουν	

(θερμότητα)	στη	δεξαμενή	με	το	νερό,	το	οποίο	μετατρέπεται	σε	αέριο.	Η	ενέργεια	(θερμότητα)	

του	 αερίου	 προσφέρεται	 στο	 δοχείο	 με	 το	 έμβολο	 (έργο),	 το	 οποίο	 κινείται	 (μηχανικό	

περιβάλλον).	 Το	 έμβολο	 προσφέρει	 την	 ενέργειά	 του	 (έργο)	 προς	 την	 αντλία	 που	 κατεβαίνει	

(μηχανικό	περιβάλλον).	

Η	αντλία	κινείται	στην	αντίθετη	κατεύθυνση	και	προσφέρει	την	ενέργειά	της	(έργο)	στο	έμβολο,	

το	 οποίο	 κινείται	 (μηχανικό	 περιβάλλον).	 Το	 έμβολο	 προσφέρει	 την	 ενέργειά	 του	 (έργο)	 στο	

αέριο	του	δοχείου.	

Σε	 καθένα	 από	 τα	 παραπάνω	 στάδια	 λειτουργίας	 υπάρχει	 προσφορά	 ενέργειας	 (θερμότητα)	

προς	τον	ατμοσφαιρικό	αέρα	γύρω	από	τη	μηχανή	(θερμικό	περιβάλλον).	

3	

Η	 ενέργεια	 (θερμότητα)	 του	 αερίου	 προσφέρεται	 ως	 ενέργεια	 (έργο)	 στο	 έμβολο	 (μηχανικό	

περιβάλλον)	 και	 αυτό	 ανεβαίνει,	 ενώ	 κάποιο	 μέρος	 της	 ενέργειας	 αποθηκεύεται	 στο	 αέριο	

(μεταβολή	εσωτερικής	ενέργειας)	και	η	υπόλοιπη	προσφέρεται	στον	ατμοσφαιρικό	αέρα	γύρω	

από	τη	μηχανή	(θερμικό	περιβάλλον).	

Όταν	το	έμβολο	κατεβαίνει,	προσφέρει	ενέργεια	(έργο)	στο	αέριο,	η	οποία	αποθηκεύεται	στο	

αέριο	(μεταβολή	εσωτερικής	ενέργειας),	ενώ	κάποιο	μέρος	της	προσφέρεται	(θερμότητα)	στον	

ατμοσφαιρικό	αέρα	γύρω	από	τη	μηχανή	(θερμικό	περιβάλλον).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

Α/Α	 ΕΠΙΛΟΓΗ	 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ	

4	

Α		¢ 	

Β		£ 	

Γ			£ 	

Δ		£ 	

Η	 ενέργεια	 (έργο)	 προσφέρεται	 από	 το	 έμβολο	 στο	 αέριο	 του	 δοχείου,	 όπου	

αποθηκεύεται	 (μεταβολή	 εσωτερικής	 ενέργειας),	 καθώς	 δεν	 μπορεί	 να	 διαφύγει	 στον	

ατμοσφαιρικό	αέρα	λόγω	του	θερμομονωτικού	δοχείου	(αδιαβατικό	σύστημα).	

5	

Α		£ 	

Β		¢ 	

Γ			£ 	

Δ		£ 	

Η	αποθηκευμένη	ενέργεια	του	αερίου	αυξήθηκε	(μεταβολή	εσωτερικής	ενέργειας),	καθώς	

το	 έμβολο	 του	 προσέφερε	 ενέργεια	 (μέσω	 του	 έργου),	 η	 οποία	 δεν	 προσφέρεται	 στον	

ατμοσφαιρικό	αέρα	λόγω	του	θερμομονωτικού	δοχείου	(αδιαβατικό	σύστημα).	

6	

Α		¢ 	

Β		£ 	

Γ			£ 	

Δ		£ 	

Το	 νερό	 βρίσκεται	 συνεχώς	 στην	 ίδια	 θερμοκρασία	 με	 το	 αέριο	 κι	 έτσι	 δεν	 αλλάζει	 η	

αποθηκευμένη	 ενέργεια	 του	 αερίου	 (μηδενική	 μεταβολή	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας).	

Συνεπώς	 όλη	 η	 ενέργεια	 που	 προσφέρει	 το	 νερό	 (θερμότητα)	 προσφέρεται	 στο	 έμβολο	

(έργο).	

	

7	

Α		£ 	

Β		¢ 	

Γ			£ 	

Δ		£ 	

Η	ενέργεια	από	τη	συσκευή	θέρμανσης	(θερμότητα)	προσφέρεται	στο	αέριο,	το	οποίο	την	

αποθηκεύει	 (μεταβολή	της	εσωτερικής	ενέργειας),	ενώ	ένα	μέρος	της	προσφέρεται	στον	

ατμοσφαιρικό	 αέρα	 (θερμότητα)	 λόγω	 του	 αγώγιμου	 δοχείου.	 Στο	 έμβολο	 δεν	

προσφέρεται	ενέργεια	(έργο),	καθώς	αυτό	δεν	μετακινείται.	

	

8	

Α		£ 	

Β		£ 	

Γ			¢ 	

Δ		£ 	

Η	ενέργεια	από	τη	συσκευή	θέρμανσης	(θερμότητα)	προσφέρεται	στο	αέριο,	το	οποίο	την	

αποθηκεύει	 (μεταβολή	της	εσωτερικής	ενέργειας),	ενώ	ένα	μέρος	της	προσφέρεται	στον	

ατμοσφαιρικό	 αέρα	 (θερμότητα)	 λόγω	 του	 αγώγιμου	 δοχείου	 και	 η	 υπόλοιπη	

προσφέρεται	στο	έμβολο	(έργο),	καθώς	αυτό	μετακινείται.	

	

9	

Α		¢ 	

Β		£ 	

Γ			£ 	

Δ		£ 	

Ένα	 μέρος	 από	 την	 ενέργεια	 που	 προσέφερε	 η	 συσκευή	 θέρμανσης	 (θερμότητα)	

προσφέρθηκε	 στο	 αέριο	 (μεταβολή	 της	 εσωτερικής	 ενέργειας)	 και	 στον	 ατμοσφαιρικό	

αέρα	 (θερμότητα),	 συνεπώς	 κατά	 την	 κάθοδο	 του	 εμβόλου	 η	 ενέργεια	 (έργο)	 που	

προσφέρει	αυτό	στο	αέριο	θα	είναι	μικρότερη	από	αυτήν	που	προσφέρθηκε	αρχικά.	
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(7) ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ	ΔΕΔΟΜΕΝΑ	
	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ	(ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ	ΚΛΕΙΣΤΟΥ	ΤΥΠΟΥ)	

	 Τ4(PR)	 Τ5(PR)	 Τ6(PR)	 Τ7(PR)	 Τ8(PR)	 Τ9(PR)	

ST01	 Β	 Β	 Β	 Γ	 Γ	 Α	

ST02	 Β	 Β	 Α	 0	 0	 0	

ST03	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

ST04	 Β	 Γ	 Β	 Α	 Α	 Γ	

ST05	 Α	 Α	 Γ	 Α	 Α	 Γ	

ST06	 Γ	 Α	 Γ	 Β	 Α	 Β	

ST07	 Α	 Β	 Γ	 Α	 Γ	 Γ	

ST08	 Α	 Β	 Α	 Α	 Γ	 Γ	

ST09	 Β	 Α	 Β	 Γ	 Α	 Α	

ST10	 Β	 Α	 Β	 Β	 Δ	 Α	

ST11	 Δ	 Δ	 Β	 Α	 Γ	 Δ	

ST12	 Α	 Α	 Β	 Α	 Α	 Γ	

ST13	 Α	 Γ	 Β	 Γ	 Γ	 Α	

ST14	 Α	 Γ	 Γ	 Γ	 Α	 Α	

ST15	 Α	 Β	 Β	 Β	 Γ	 Γ	

ST16	 Δ	 Γ	 Β	 Δ	 Α	 Α	

ST17	 Β	 Β	 Β	 Α	 Α	 Δ	

ST18	 Β	 Β	 Α	 Α	 Α	 Α	

ST19	 Β	 Γ	 Α	 Α	 Γ	 Α	
	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ	(ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ	ΑΝΟΙΧΤΟΥ	ΤΥΠΟΥ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ)	

	 Τ2(PR)	 Τ3(PR)	 Τ4(PR)	 Τ5(PR)	 Τ6(PR)	 Τ7(PR)	 Τ8(PR)	 Τ9(PR)	

ST01	 Π	 Π	 Π	 Π	 Δ	 Π	 Π	 Π	

ST02	 Π	 Π	 Π	 Δ	 K	 K	 K	 K	

ST03	 Π	 K	 K	 K	 K	 K	 K	 K	

ST04	 Π	 Π	 Π	 Π	 Π	 Π	 Π	 Π	

ST05	 Π	 Π	 Π	 Φ	 Φ	 Φ	 Φ	 Π	

ST06	 Φ	 Φ	 Π	 Φ	 Π	 Π	 Π	 Π	

ST07	 Φ	 Π	 Δ	 Π	 Δ	 Π	 Π	 Π	

ST08	 Π	 Π	 Π	 Π	 Π	 Π	 Π	 Π	

ST09	 Φ	 Φ	 Φ	 Π	 Δ	 Φ	 K	 Π	

ST10	 K	 K	 Π	 Π	 Π	 K	 Π	 Φ	

ST11	 Π	 Π	 Π	 Π	 Π	 K	 Φ	 K	

ST12	 Π	 Π	 Φ	 K	 Φ	 Φ	 K	 Π	

ST13	 Φ	 Φ	 Φ	 Φ	 Φ	 Φ	 Δ	 Δ	
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ST14	 Π	 Π	 Π	 Π	 K	 Π	 Π	 Π	

ST15	 Π	 K	 Φ	 Π	 Π	 Π	 Π	 Π	

ST16	 Π	 Π	 K	 Φ	 Π	 K	 Π	 K	

ST17	 Φ	 Π	 Φ	 Φ	 Φ	 K	 Φ	 K	

ST18	 Π	 Π	 Π	 Π	 Π	 Π	 K	 K	

ST19	 Δ	 Π	 Π	 Π	 K	 K	 K	 Φ	

	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ	ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΥ	(ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ	ΚΛΕΙΣΤΟΥ	ΤΥΠΟΥ)	

	 Τ4(PR)	 Τ5(PR)	 Τ6(PR)	 Τ7(PR)	 Τ8(PR)	 Τ9(PR)	

ST01	 Α	 Β	 Α	 Α	 Γ	 Γ	

ST02	 Α	 Β	 Α	 Β	 Β	 Β	

ST03	 Α	 Β	 Α	 Β	 Γ	 Α	

ST04	 Α	 Β	 Β	 Α	 Α	 Γ	

ST05	 Α	 Γ	 Γ	 Β	 Γ	 Α	

ST06	 Α	 Β	 Α	 Α	 Γ	 Β	

ST07	 Α	 Β	 Β	 Γ	 Γ	 Β	

ST08	 Α	 Β	 Α	 Α	 Γ	 Α	

ST09	 Α	 Β	 Α	 Β	 Γ	 Α	

ST10	 Α	 Α	 Β	 Γ	 Β	 Α	

ST11	 Α	 Β	 Γ	 Α	 Β	 Α	

ST12	 Α	 Β	 Α	 Β	 Γ	 Α	

ST13	 Α	 Β	 Β	 Α	 Γ	 Β	

ST14	 Α	 Β	 Α	 Β	 Γ	 Α	

ST15	 Α	 Β	 Α	 Β	 Γ	 Α	

ST16	 Γ	 Β	 Α	 Γ	 Α	 Α	

ST17	 Α	 Β	 Γ	 Β	 Β	 Α	

ST18	 Α	 Β	 Α	 Β	 Γ	 Α	

ST19	 Α	 Β	 Α	 Β	 Γ	 Γ	
	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ	ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΥ	(ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ	ΑΝΟΙΧΤΟΥ	ΤΥΠΟΥ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ)	

	 Τ2(PR)	 Τ3(PR)	 Τ4(PR)	 Τ5(PR)	 Τ6(PR)	 Τ7(PR)	 Τ8(PR)	 Τ9(PR)	

ST01	 A2	 Φ	 A1	 A1	 A1	 A1	 A1	 A1	

ST02	 A1	 A2	 A1	 A1	 A1	 B	 B	 A1	

ST03	 A1	 A1	 A1	 A1	 A1	 B	 A1	 K	

ST04	 A1	 Φ	 A1	 A2	 A1	 B	 A1	 B	

ST05	 A1	 A2	 A1	 Δ	 Φ	 B	 B	 A1	

ST06	 A1	 A2	 A1	 B	 Φ	 A1	 A2	 Φ	

ST07	 A1	 A1	 A1	 A1	 A2	 A1	 A1	 A1	

ST08	 B	 B	 A1	 Δ	 B	 B	 B	 A1	

ST09	 Φ	 Φ	 B	 Π	 K	 K	 K	 B	
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ST10	 A1	 A2	 Δ	 A1	 A2	 A1	 Δ	 Δ	

ST11	 K	 Δ	 Φ	 K	 K	 Π	 Φ	 K	

ST12	 A1	 Π	 A1	 B	 B	 B	 Δ	 Δ	

ST13	 B	 A1	 B	 B	 B	 B	 A1	 B	

ST14	 A2	 A2	 B	 B	 B	 A2	 A1	 B	

ST15	 A1	 Φ	 A1	 A1	 A1	 B	 A1	 B	

ST16	 B	 Δ	 A1	 A1	 B	 A2	 A1	 Δ	

ST17	 A2	 Φ	 A2	 A2	 Δ	 B	 A1	 Φ	

ST18	 Φ	 Π	 Π	 Φ	 Δ	 Δ	 Δ	 Φ	

ST19	 B	 K	 B	 B	 K	 K	 K	 K	

	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΦΥΛΛΩΝ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	(ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	ΑΛΥΣΙΔΑ)	

	 Ε6	 Ε9	 Ε10	 Ε13	 Ε16	 Ε18	 Ε21	

ST01	 0	 B	 B	 B	 A1	 B	 A2	

ST02	 Π	 B	 A2	 B	 A1	 A1	 A2	

ST03	 A1	 B	 A2	 A1	 0	 A1	 A1	

ST04	 Φ	 B	 A1	 B	 A1	 A1	 0	

ST05	 A2	 B	 B	 B	 A1	 B	 0	

ST06	 A2	 B	 Φ	 B	 A1	 A1	 A2	

ST07	 B	 B	 A1	 A2	 A2	 A1	 A2	

ST08	 Φ	 A2	 A1	 B	 A1	 A1	 A2	

ST09	 0	 K	 B	 B	 A1	 A1	 A2	

ST10	 B	 B	 A2	 B	 A1	 B	 A2	

ST11	 K	 A2	 B	 B	 0	 A2	 A2	

ST12	 A2	 B	 Φ	 B	 A1	 0	 A1	

ST13	 A2	 B	 A1	 A1	 A1	 A1	 A1	

ST14	 0	 B	 0	 B	 A1	 B	 A1	

ST15	 Φ	 B	 B	 B	 A1	 A1	 A2	

ST16	 B	 B	 A1	 B	 A1	 A1	 A1	

ST17	 K	 Φ	 B	 Φ	 A2	 Φ	 Φ	

ST18	 K	 B	 B	 Φ	 A2	 Π	 Φ	

ST19	 K	 B	 Φ	 0	 0	 A1	 A1	
	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΦΥΛΛΩΝ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ	ΕΚΦΡΑΣΗ)	

	 Ε11	 Ε14	 Ε19	 Ε22	

ST01	 Κ	 Μ	 Μ	 Μ	

ST02	 Μ	 Σ	 Μ	 Μ	

ST03	 Σ	 Μ	 Μ	 Μ	

ST04	 Λ	 Λ	 Μ	 0	

ST05	 Λ	 Σ	 Μ	 0	
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ST06	 Κ	 Λ	 Σ	 Μ	

ST07	 Σ	 Σ	 Μ	 Σ	

ST08	 Λ	 Λ	 Σ	 Μ	

ST09	 Κ	 Κ	 Μ	 Μ	

ST10	 Σ	 Λ	 Μ	 Σ	

ST11	 Σ	 Λ	 Μ	 Μ	

ST12	 Σ	 Κ	 0	 Μ	

ST13	 Λ	 Σ	 Μ	 Μ	

ST14	 0	 Σ	 Λ	 Σ	

ST15	 Σ	 Λ	 Λ	 Μ	

ST16	 Σ	 Λ	 Μ	 Μ	

ST17	 Λ	 Σ	 Λ	 Σ	

ST18	 Λ	 Σ	 Σ	 Μ	

ST19	 Σ	 0	 Μ	 Σ	
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