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                                                                                       Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου 

 

                                                 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Ο συγγραφέας υποστήριξε την αρχή διατήρησης της δύναμης. Όταν μία μάζα είναι δεμένη 
με ελατήριο και εκτελεί απλές αρμονικές ταλαντώσεις, ισχύουν ταυτόχρονα και η αρχή 
διατήρησης της δύναμης και η διατήρηση της μηχανικής ενέργειας (δυναμικής και 
κινητικής). Η μηχανική ενέργεια διατηρείται όπως και η δύναμη και στην βαρύτητα. Το 
σώμα είναι σαν να είναι δεμένο με ελατήριο, όταν «πέσει» σε άνοιγμα της γης από ένα πόλο 
στον άλλο ακτινικά και εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Το ίδιο ισχύει και για την 
ηλεκτρική δυναμική και κινητική ενέργεια. Αλλά δεν ισχύει η αρχή διατήρησης της θερμικής 
και της ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί δεν υπάρχει μοντέλο ελατηρίου που να τις υποστηρίζει. 
Θα το αποδείξουμε. 

 

                                 ΑΓΩΓΟΣ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ 

 

     Θεωρούμε μονωμένο ηλεκτρικά αγωγό, σε σταθερό δυναμικό V, εντός μονωμένου 
θερμικά δοχείου νερού μάζας m . Φέρνουμε την θερμότητα του νερού σε θερμοκρασία 
Το=273.15Κ=0Cο. H ενέργεια θερμότητας του νερού θα είναι, 

                                          Qο =cmTo           (1) 

 Τότε ο αγωγός διαρρέεται με ρεύμα Ιο=V/Rο με ισχύ Wο =VIο . Επιλέγουμε χρόνο Δt και ο 
αγωγός έχει ενέργεια , 

                                        Qo=  Εο =Wο Δt             (2) 

     O χρόνος είναι επιλεγμένος, ώστε (1)=(2).  

 

     Τώρα θερμαίνουμε το νερό μέχρι την θερμοκρασία Τ1 , οπότε θα έχουμε μεταβολή της 
ενέργειας , 

                                         ΔΕ=cm(T1 -To)         (3) 

     Στην θερμοκρασία αυτή ανεβαίνει η αντίσταση του ηλεκτροφόρου αγωγού, όπως, 

                                         R=Ro(1+a(T1 -To))    (4) 

    Τότε θα πέσει η ένταση του ρεύματος, επειδή η διαφορά δυναμικού είναι σταθερή και 
αυξήθηκε η αντίσταση, όπως, 



                                        W1=VI1=Ι1
2R1 =Ι1

2 Ro(1+a(T1 -To))          (5) 

επειδή η τάση είναι σταθερή  {V=I1R1=I1Ro(1+a(T1 -To))} , ήτοι θα πέσει και η ισχύς του 
ρεύματος.   

     Άρα η ισχύς θα μεταβληθεί (θα μειωθεί), όπως, 

                                    ΔW= W1-Wο =V(I1-Iο ) 

     Αλλά  ΔWΔt= ΔΕ και αν ισχύει η αρχή διατήρησης της ενέργειας, τότε, 

                        ΔΕ=cm(T1 -To) =(Wo-W1)Δt     και η (2) δίνει, 

                               cm=   =(1/T1 -To)(Eo-E1) 

       

   και                Εο =cmΤο =(Το/T1 -To)(Eo-E1) ή 

                        Εο(1-Το/Τ1-Το)=(Το/T1 -To)(-E1) 

                         Εο(Τ1-2Το)=-Ε1Το       και 

                         Τ1= (2ΤοΕο-Ε1Το)/Εο =(2-Ε1/Εο)Το=2Το -Τ1  επειδή Ε1=cmT1 , ή 

                                           Τ1=Το  

Που είναι αδύνατο γιατί θερμάναμε το νερό σε θερμοκρασία Τ1. Άρα δεν ισχύει η αρχή 
διατήρησης της ενέργειας.  

 

                                     ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

     Με γνώσεις της ισχύουσας φυσικής, αποδείξαμε ότι δεν ισχύει η αρχή διατήρησης της 
θερμικής και της ηλεκτρικής ενέργειας. Η αρχή διατήρησης της ενέργειας ισχύει μόνο όταν η 
δυναμική και η κινητική ενέργεια, ανάγονται σε σύστημα μάζας δεμένης με ελατήριο. 

  


