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     θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα ππνινγηζηεί πεηξακαηηθά ε εηδηθή ζεξκόηεηα 

ηνπ απηνληζκέλνπ λεξνύ. 

ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ 

Νόμορ ηος Joule 

Όηαλ έλαο αγσγόο δηαξξέεηαη από ειεθηξηθό ξεύκα ζεξκαίλεηαη.  Απηό είλαη ην 

θαηλόκελν Joule ηελ πεξίπησζε ελόο αληηζηάηε ε ειεθηξηθή ελέξγεηα 

κεηαηξέπεηαη εμ νινθιήξνπ ζε ζεξκόηεηα Όηαλ έλαο αληηζηάηεο κε αληίζηαζε R 

δηαξξέεηαη από  ξεύκα ζηαζεξήο έληαζεο I γηα ρξόλν t, παξάγεηαη  πνζό 

ζεξκόηεηαο πνπ ζύκθσλα κε ηνλ Λόκν ηνπ Joule  ηζνύηαη κε: 

                                               Q=I2.R.t   (1)            (ην  Q ζε J) 

Νόμορ ηηρ Θεπμιδομεηπίαρ 

Όηαλ έλα ζώκα κάδαο m απνξξνθά ζεξκόηεηα Q, ε  ζεξκνθξαζία ηνπ απμάλεηαη 

θαηά      Δθ= θηελ-θαπσ  ώζηε : 

                                 Q= m.c.Δθ    (2)   

c  ε εηδηθή ζεξκόηεηα ηνπ πιηθνύ ηνπ ζώκαηνο. Ζ εηδηθή ζεξκόηεηα δείρλεη πόζν 

εύθνια ή δύζθνια αιιάδεη ε ζεξκνθξαζία ελόο πιηθνύ όηαλ απηό ζεξκαίλεηαη ή 

αληίζηνηρα ςύρεηαη. Ηζνύηαη κε ην πνζό ζεξκόηεηαο πνπ πξέπεη λα απνξξνθήζεη 

πνζόηεηα 1kg ηνπ πιηθνύ γηα λα απμήζεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ θαηά 10C  

          ΕΚΦΕ    

      
  ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

                                                                                
Τοπικός προκριμαηικός διαγωνιζμός 

ζηη θσζική 

Ονομαηεπώνσμο 

 

1)…………………………………………………………………………… 

2)…………………………………………………………………………… 

3)…………………………………………………………………………… 

Στολείο: 
 

 
Ημερομηνία: 3/12/2016 

Μέηρηζη ηης ειδικής θερμόηηηας ηοσ νερού 

Διάρκεια: 50 min 
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Σν λεξό έρεη ζρεηηθά κεγάιε εηδηθή ζεξκόηεηα γη απηό θαη ην ρξεζηκνπνηνύκε σο 

ςπθηηθό ζηηο κεραλέο εζσηεξηθήο θαύζεο θαη αιινύ. 

  Θα ζπλδπάζνπκε ηα δύν παξαπάλσ θαηλόκελα. γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ εηδηθή 

ζεξκόηεηα c ηνπ λεξνύ. 

  πγθεθξηκέλα ζε εηδηθό ζεξκνκνλσηηθό δνρείν ηνπνζεηνύκε νξηζκέλε πνζόηεηα 

m λεξνύ θαη βπζίδνπκε ζ’ απηό αληίζηαζε R θαη ζεξκόκεηξν. Γηνρεηεύνπκε ζηελ 

αληίζηαζε ξεύκα ζηαζεξήο έληαζεο I θαη θαηαγξάθνπκε ηε κεηαβνιή ηεο 

ζεξκνθξαζίαο Γζ ζρεηηθά κε ηνλ ρξόλν  t. Δπεηδή ην δνρείν είλαη 

ζεξκνκνλσηηθό, ζεσξνύκε όηη όιε ηε Θεξκόηεηα πνπ παξάγεηαη από ηελ 

αληίζηαζε ηελ απνξξνθά ην λεξό απμάλνληαο ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ  . Έηζη από 

ηηο ζρέζεηο (1) θαη (2)  έρνπκε 

                      m.c.Δθ = I2.R.t        ή     

2.R
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m c
        (3) 

Γειαδή ε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη αλάινγε ηνπ ρξόλνπ .  Αλ 

ζρεδηάζνπκε ηελ επζεία Γζ-t θαη κεηξήζνπκε ηελ θιίζε ηεο   

2.

.

I R
k

m c
    ηόηε 

από ηελ (3) κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ηελ c .                                 
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m
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ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 

1.Σξνθνδνηηθό DC, ηάζεο 0-20V, κέγηζην ξεύκα 6Α. 

2. Πνιύκεηξν. 

3. Επγόο κε αθξίβεηα κέηξεζεο 1g. 

4. Ζιεθηξνληθό ζεξκόκεηξν κε αθξίβεηα κέηξεζεο 0,1 0C. 

5. Ζιεθηξνληθό ρξνλόκεηξν. 

6. Αληηζηάηεο αληίζηαζεο R . 

7.Θαιώδηα.  

8. Θππειάθη από θειηδόι, κε θαπάθη θαη βάζε. 

9. Απηνληζκέλν λεξό  
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ρήκα 

10. Τδξνβνιέαο. 

11. Υαξηί κηιηκεηξέ. 

12. Αξηζκνκεραλή. 

13. Υάξαθαο. 

14. Κνιύβη, ζηπιό. 

 

Πειπαμαηική διαδικαζία - Επεξεπγαζία 

πειπαμαηικών δεδομένων 

Θάησ από ηε βάζε ηνπ θύπεινπ από 

θειηδόι ππάξρεη έλαο αξηζκόο . Λα ηνλ 

γξάςεηε ζην δηπιαλό πιαίζην                  

Κέζα ζην θππειάθη πνπ ζαο δίλεηαη είλαη 

ηνπνζεηεκέλε ε αληίζηαζε ηεο νπνίαο ηα 

άθξα θαηαιήγνπλ ζηα δπν θαιώδηα πνπ 

βγαίλνπλ από ην θύπειιν. ην θαπάθη 

ππάξρεη κηα νπή ζην θέληξν, από ηε νπνία ζα πεξάζεη ην ζεξκόκεηξν. Δίλαη έηζη 

ξπζκηζκέλν ώζηε ην ζηέιερνο ηνπ ζεξκνκέηξνπ λα βπζηζηεί νιόθιεξν κέζα ζην 

θύπειιν ρσξίο ην άθξν ηνπ λα αθνπκπά ζηνλ ππζκέλα ηνπ δνρείνπ.  

1) Κεηξήζηε ηελ αληίζηαζε R ηνπ αληηζηάηε θαη θαηαγξάςηε ηελ ηηκή ηεο. 

[Υξεζηκνπνηήζηε ην πνιύκεηξν σο σκόκεηξν. Πεξηκέλεηε κέρξη ε έλδεημε 

ηνπ σκνκέηξνπ ζηαζεξνπνηεζεί ζηελ ειάρηζηε ηηκή] 

                           

                                    R = ………… Ω 

   2) Ρίμηε κέζα ζην θύπειιν λεξό κάδαο 0,150 Kg θαη ζθξαγίζηε ην κε ην 

θαπάθη ηνπ. 

  3) πλαξκνινγήζηε ηελ πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα. 

   Πξνζέρεηε ηδηαίηεξα ηα εμήο : ηα θαιώδηα πνπ βγαίλνπλ από ην ζεξκηδόκεηξν 

λα ρξεζηκνπνηήζεηε θξνθνδεηιάθηα. Σν θειηδόι είλαη εύζξαπζην πιηθό θαη ζέιεη 

πξνζνρή. Όηαλ θάλεηε ηε ζπλαξκνιόγεζε ηεο δηάηαμεο θαη πξηλ ζέζεηε ζε 

ιεηηνπξγία ην ηξνθνδνηηθό, θαιέζηε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή. 

   4)  Κε παξόληα ηνλ επηβιέπνληα, ζέζηε ζε ιεηηνπξγία ην ηξνθνδνηηθό θαη  

δώζηε ηάζε  20V. εκεηώζηε ηελ Έληαζε ηνπ ξεύκαηνο:     
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                                I = ……….. A 

Κόιηο ζηαζεξνπνηήζεηε ην ξεύκα αξρίζηε λα θνπλάηε ΕΛΑΦΡΑ ην δνρείν, ώζηε 

ηο νεπό να αναδεύεηαι διαπκώρ (κε ηε ζπλερή αλάδεπζε επηδηώθνπκε ην 

ζύζηεκα λα απνθηά γξήγνξα εληαία ζεξκνθξαζία). Όηαλ  παξαηεξήζεηε  άλνδν  

ζηελ έλδεημε ηνπ ζεξκνκέηξνπ, ηόηε  ζέζηε ζε ιεηηνπξγία ην ρξνλόκεηξν θαη 

πάξηε κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο-ρξόλνπ θάζε  60 δεπηεξόιεπηα, ξεκινώνηαρ 

από ηο t=0.  ε όιε ηε δηάξθεηα αλαδεύνπκε ειαθξά θαη πξνζέρνπκε γηα ηπρόλ 

δηαθπκάλζεηο ηεο έληαζεο (δηαθπκάλζεηο ηεο ηάμεσο ησλ 0,01 Α  είλαη 

απνδεθηέο) . Γηνξζώλνπκε από ην ηξνθνδνηηθό. Θαηαγξάςηε ηηο κεηξήζεηο ζηνλ 

πίλαθα. Κόιηο θαηαγξάςεηε ηελ ηειεπηαία κέηξεζε (γηα t=480s), κεδελίζηε ην 

ξεύκα, βγάιηε ην θαπάθη θαη αδεηάζηε ην λεξό από ην θύπειιν. 

                                                       ΠΙΝΑΚΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t  (s) θ   (0C) Δθ= θ-θ0
 ( 0C) 

0  0 

60    
(1min) 

  

120   

(2min) 
  

180         
(3 min) 

  

240   

(4 min) 
  

300          
(5 min) 

  

360 

(6 min) 
  

420 
(7 min) 

  

480  

(8 min) 
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ 

 πκπιεξώζηε ηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα. 

 ρεδηάζηε ζύζηεκα αμόλσλ, κε ηνλ ρξόλν ζηνλ νξηδόληην άμνλα θαη ηελ 

κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ θαηαθόξπθν. Βαζκνλνκείζηε ηνπο 

άμνλεο , θαη ηνπνζεηείζηε ηηο ηηκέο. 

 ρεδηάζηε ηελ επζεία Γζ – t .  

 Κεηξείζηε ηελ θιήζε ηεο επζείαο θαη ηέινο από ηελ ζρέζε (4) ππνινγίζηε 

ηελ εηδηθή ζεξκόηεηα. 

 

                                C=…………….. J.kg/0C 

Ερωηήζεις 
1. Κε βάζε ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα, ππνινγίζηε ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα (Δει) 

πνπ κεηαηξάπεθε ζε ζεξκόηεηα ζηνλ αληηζηάηε, από ηε ρξνληθή ζηηγκή 

t=0s έσο ηελ ηειεπηαία κέηξεζε.  

             

                               Εηλ = ……………..….J 

2. Από ηε βηβιηνγξαθία πξνθύπηεη όηη ζηελ πεξηνρή ζεξκνθξαζηώλ, όπνπ 

δηεμήρζε ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, ε ηηκή ηεο εηδηθήο ζεξκόηεηαο ηνπ 

λεξνύ, είλαη c=4190J/Kg0C. ε πνηνπο από ηνπο παξαθάησ ιόγνπο πηζηεύεηε 

όηη νθείιεηαη ε όπνηα δηαθνξά ηεο πεηξακαηηθήο ηηκήο πνπ βξήθαηε, από 

εθείλε ηεο βηβιηνγξαθίαο; [Δπηιέμηε πνηεο από ηηο αθόινπζεο απαληήζεηο 

είλαη ζσζηέο θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο] 

a) ε ππνθεηκεληθά ζθάικαηα θαηά ηε κέηξεζε ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. ΣΩΣΤΗ - ΛΑΘΟΣ 

b) ε αλαπόθεπθηεο απώιεηεο ζεξκόηεηαο από ην ζύζηεκα πξνο ην 

πεξηβάιινλ ηνπ. ΣΩΣΤΗ - ΛΑΘΟΣ 

c) Ζ ζεσξία, κε βάζε ηελ νπνία έγηλε ν ζρεδηαζκόο ηεο πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο, δελ πεξηγξάθεη κε ηελ απαηηνύκελε αθξίβεηα ην 

θαηλόκελν πνπ κειεηάκε.                         ΣΩΣΤΗ - ΛΑΘΟΣ 

d) ε ζθάικαηα πνπ έγηλαλ θαηά ηε ράξαμε ηεο πεηξακαηηθήο επζείαο 

θαη ζηνλ ππνινγηζκό ηεο θιίζεο ηεο.          ΣΩΣΤΗ - ΛΑΘΟΣ 

e) Ζ αξρή ηεο δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο δελ ηζρύεη αθξηβώο, όηαλ ε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκόηεηα. ΣΩΣΤΗ - ΛΑΘΟΣ 

                                                     Θ Α Ι Ζ  Δ Π Η Σ Τ Υ Η Α 
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             ΥΟΙΔΗΟ:………………………………………………. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΜΟΝΑΓΔ 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΟΤ ΔΠΗΣΖΡΖΣΖ 

ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ 
ΑΚΖΔΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Μέηπηζη ανηίζηαζηρ  6   

  

Εύγιζη                     3   

  

ύνθεζη κςκλώμαηορ   :  6                    
Ανάδεςζη                        4                       
Ρύθμιζη αμπεπομέηπος  5                              

15  

  

Λήτη και καηαγπαθή 
μεηπήζευν 

8   
  

ςμπλήπυζη ηυν πινάκυν 
ςμπλήπυζη 2ηρ ζηήληρ 2          

3ηρ ζηηληρ               6 
8  

  

Κλίμακα και βαθμονόμηζη 
αξόνυν   6   

Μονάδερ ζηοςρ άξονερ  2 
8  

  

Σοποθέηηζη πειπαμαηικών 
ζημείυν ζηο ζύζηημα αξόνυν 

6   

  

σεδίαζη πειπαμαηικήρ εςθείαρ 8   

  

Τπολογιζμόρ ηηρ κλήζηρ 6   
  

Τπολογιζμόρ ειδικήρ 
θεπμόηηηαρ 

8   

  

Απάνηηζη ζηην επώηηζη 1 6   

  

Απάνηηζη ζηην επώηηζη 2 10   
  

Ομαδικόηηηα- ζςνεπγαζία 8   

  

ΣΥΝΟΛΟ 100               ΒΑΘΜΟΣ  
  

 


