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                 ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ   

 

 

Εκτός από την ανακάλυψη του λογισμού ο Newton 

πειραματίστηκε με τη χημεία και την αλχημεία. Ένα από τα 

αποτελέσματα που ανακάλυψε είναι αυτό που ονομάζεται 

σήμερα  Newton’s Law of Cooling. (Νόμος ψύξης του Νεύτωνα) 

Χρησιμοποιώντας ένα θερμόμετρο λαδιού λιναρόσπορου, 

επειδή το λάδι λιναρόσπορου έχει υψηλό σημείο βρασμού 240° C, ο Newton 

μελέτησε τα σημεία τήξης διαφόρων μετάλλων και κραμάτων μετάλλων. Βρήκε μία 

μέθοδο για να μετρά θερμοκρασίες έως  1000° C: 

Ο Νόμος του δηλώνει ότι: ο ρυθμός με τον οποίο μεταβάλλεται η 

θερμοκρασία T(t) σε ένα σώμα που ψύχεται, είναι ανάλογος της διαφοράς μεταξύ της 

θερμοκρασίας του σώματος και της σταθερής θερμοκρασίας  Tm του περιβάλλοντος 

μέσου. Δηλαδή 

                                 T = Tm + (T0 − Tm)e
kt

  

όπου  T0 είναι η αρχική θερμοκρασία του θερμαινόμενου σώματος τη στιγμή  t = 0 

και   k είναι μία σταθερά η οποία εξαρτάται από το αντικείμενο το οποίο ψύχεται. 

Παρατηρείστε ότι αυτή η εξίσωση είναι ένα παράδειγμα εκθετικής ελάττωσης – 

ελάττωση αφού το k καταλήγει να είναι αρνητικό επειδή η θερμοκρασία του σώματος 

μειώνεται.   

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Όταν ένα κέϊκ βγει από τον φούρνο, η θερμοκρασία του είναι 340
ο
 . Μία ώρα μετά 

έχει κατέβει στους 100
ο
 . Εάν η θερμοκρασία του δωματίου είναι 70

ο
  

  α. Να υπολογιστεί η σταθερά k στον Νόμο του Newton 

  β. Να βρεθεί πόση ώρα θα χρειαστεί να φτάσει η θερμοκρασία στους 80
ο
 . 

 

2. ΄Εστω ότι η σταθερά k = -0,05. Εάν η θερμοκρασία ενός φλιτζανιού καφέ είναι 

200
ο
 όταν βγαίνει από την καφετέρια και 10 λεπτά αργότερα είναι 150

ο
 , να βρεθεί η 

θερμοκρασία του δωματίου. 

 

3. Σύμφωνα με το άρθρο του Newton, “A Scale of the Degrees of Heat”,  επέλεξε τις 

ακόλουθες θερμοκρασίες χρησιμοποιώντας το θερμόμετρο λαδιού λιναρόσπορου: Η 
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θερμοκρασία πήξης του νερού ήταν  0°  και η θερμοκρασία βρασμού ήταν 34ο . Οι 

αντίστοιχες θερμοκρασίες Κελσίου είναι  0° και 100ο . 

  α. Βρείτε την γραμμική εξίσωση που αντιπροσωπεύει την σχέση μεταξύ των 

θερμοκρασιών ενός θερμομέτρου λαδιού λιναρόσπορου και της κλίμακας Κελσίου. 

Θεωρείστε ως ανεξάρτητη μεταβλητή, τις θερμοκρασίες του θερμομέτρου λαδιού. 

  β. Σύμφωνα με τον Newton η θερμοκρασία του σώματος με το θερμόμετρο λαδιού είναι 

12ο. Χρησιμοποιώντας την σχέση του προηγούμενου ερωτήματος, βρείτε τη θερμοκρασία 

του σώματος σε βαθμούς Κελσίου και συγκρίνετε το αποτέλεσμα με το 37ο που είναι η 

συνήθης θερμοκρασία. 

γ. Ο Newton βρήκε ότι το σημείο τήξης του κασσίτερου είναι 71ο .Βρείτε την αντίστοιχη 

θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου και συγκρίνετε το αποτέλεσμα με το γνωστό από   την 

φυσική  232ο. 

δ. Από τα δύο προηγούμενα ερωτήματα είναι φανερό ότι υπάρχουν διαφορές. Πως θα τις 

εξηγούσατε; 

 

 

 

 

 


