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Πειπαμαηικόρ ςπολογιζμόρ ηος θεπμικού ζςνηελεζηή ανηίζηαζηρ ηος σαλκού 
 

κοπόρ και κενηπική ιδέα ηηρ άζκηζηρ 
 

Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ν πεηξακαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ζεξκηθνύ ζπληειεζηή 
αληίζηαζεο ηνπ ραιθνύ θαη ηεο εηδηθή ζεξκόηεηαο ηνπ λεξνύ. Η δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη 
ζην θαηλόκελν Joule, ζηνλ νξηζκό ηεο αληίζηαζεο θαη ζηελ αξρή δηαηήξεζεο ηεο 

ελέξγεηαο.    
 

Θευπηηικό ςπόβαθπο - σεδιαζμόρ ηηρ πειπαμαηικήρ διαδικαζίαρ 
 
Βαζικέρ έννοιερ και ζσέζειρ 

Ηιεθηξηθό θύθισκα - Ηιεθηξηθή ηάζε - Ηιεθηξηθό ξεύκα - Αληίζηαζε αγσγνύ - 
Ηιεθηξηθή ηζρύο - Φαηλόκελν Joule - Αξρή δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο - Δμίζσζε ηεο 

ζεξκηδνκεηξίαο - Θεξκηθέο απώιεηεο 
 
Α) Η αληίζηαζε κεηαιιηθνύ αγσγνύ εμαξηάηαη από ην πιηθό, ηα γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αγσγνύ θαη ηε ζεξκνθξαζία. Αλ ρ ζπκβνιίδεη ηελ εηδηθή αληίζηαζε 
ηνπ πιηθνύ, l ην κήθνο ηνπ αγσγνύ θαη S ην εκβαδό ηεο δηαηνκήο ηνπ, ηζρύεη:  

l
R ρ

S
 

Πώς μεταβάλλεται η αντίσταση R όταν μεταβάλλοσμε τη θερμοκρασία τοσ αγωγού; 
Η εηδηθή αληίζηαζε ηνπ πιηθνύ κεηαβάιιεηαη κε ηε ζεξκνθξαζία ζύκθσλα κε ηε ζρέζε: 

0
1ρ ρ αθ  

όπνπ ρ0 ε εηδηθή αληίζηαζε ζηνπο 0⁰C, θ ε ζεξκνθξαζία ζε ⁰C θαη α ν ζεξκηθόο 

ζπληειεζηήο αληίζηαζεο ηνπ πιηθνύ. Τν πειίθν 
l

S
 κεηαβάιιεηαη ειάρηζηα όηαλ 

κεηαβάιινπκε ηε ζεξκνθξαζία. Δπνκέλσο, ζε πνιύ θαιή πξνζέγγηζε, κπνξνύκε λα 
ζεσξήζνπκε όηη ε αληίζηαζε ελόο αγσγνύ κεηαβάιιεηαη κε ηε ζεξκνθξαζία ζύκθσλα κε 

ηε ζρέζε: 

0
1R R αθ      (1) 

 

Β) Τκήκα ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο, πνπ ηξνθνδνηείηαη από ηάζε V θαη δηαξξέεηαη από 
ειεθηξηθό ξεύκα έληαζεο Ι, γηα ρξόλν t, θαηαλαιώλεη ειεθηξηθή ελέξγεηα 

ηλ
W V I t  

Σηελ πεξίπησζε κεηαιιηθνύ αγσγνύ, απηή ε ειεθηξηθή ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε 
ζεξκόηεηα πνπ απνδίδεηαη ζην πεξηβάιινλ.  
Αλ βπζίζνπκε ηνλ αγσγό ζε λεξό κάδαο m, ε ζεξκόηεηα Q πνπ κεηαθέξεηαη ζην λεξό 

απμάλεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ θαηά Δθ, ζύκθσλα κε ηε ζρέζε (εμίζσζε ηεο 
ζεξκηδνκεηξίαο):  

Q c m Δθ  

όπνπ c ε εηδηθή ζεξκόηεηα ηνπ λεξνύ.  
Αλ ππνζέζνπκε όηη νιόθιεξε ε ειεθηξηθή ελέξγεηα Wηλ ηζνύηαη κε ηε ζεξκόηεηα πνπ 

ζεξκαίλεη ην λεξό, πξνθύπηεη ε ζρέζε:  
c m Δθ V I t  

 
Μνλάδεο: ν ρξόλνο κεηξείηαη ζε δεπηεξόιεπηα (s), ε ηάζε ζε Volt (V), ην ξεύκα ζε 

Ampere (Α), ε ελέξγεηα ζε Joule, ε κάδα ζε γξακκάξηα (g), ε ζεξκνθξαζία ζε 0C θαη ε 
εηδηθή ζεξκόηεηα ζε Joule/(g.0C)  
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Πειπαμαηική διαδικαζία 
 

σεδιαζμόρ ηηρ πειπαμαηικήρ διαδικαζίαρ 
Γηα λα ειέγμνπκε πεηξακαηηθά ηε ζρέζε 1 θαη λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο ηηκέο ησλ R0 θαη α, 

βπζίδνπκε έλα ζύξκα ραιθνύ ζε λεξό. Μεηαβάιινπκε ηε ζεξκνθξαζία θ ηνπ λεξνύ 
δηνρεηεύνληαο ειεθηξηθό ξεύκα ζην ζύξκα. Γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο ζεξκνθξαζίαο θ, 
κεηξάκε ηελ ηάζε V ζηα άθξα ηνπ ζύξκαηνο θαη ηελ έληαζε Ι ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη 

ην ζύξκα. Από ηε ζρέζε 
V

R
I

 ππνινγίδνπκε ηελ αληίζηαζε ηνπ ζύξκαηνο γηα θάζε ηηκή 

ηεο ζεξκνθξαζίαο θ. Γηα λα πεηύρνπκε θάζε θνξά νκνηόκνξθε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ 
θαη ηνπ αληηζηάηε (ζύξκαηνο) αλνίγνπκε ην δηαθόπηε ηνπ θπθιώκαηνο θαη αλαδεύνπκε 

ειαθξά ην λεξό γηα κεξηθά δεπηεξόιεπηα. 

Από ηελ πεηξακαηηθή επζεία R f θ  ππνινγίδνπκε ηα R0 θαη α.  

 

Πειπαμαηικόρ πποζδιοπιζμόρ ηος θεπμικού ζςνηελεζηή ανηίζηαζηρ 
Γηα ηε ζύλζεζε ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο ζα 
ρξεζηκνπνηήζεηε ηα παξαθάησ όξγαλα θαη 

πιηθά: 
 Σύξκα ραιθνύ, δηακέηξνπ 0,3mm θαη 

κήθνπο πεξίπνπ 12m, κε θαηάιιεινπο 
αθξνδέθηεο. 

 Βνιηόκεηξν. 

 Ακπεξόκεηξν. 
 Θεξκόκεηξν.  

 Φξνλόκεηξν. 
 Γηαθόπηε. 
 Τξνθνδνηηθό ζπλερνύο ηάζεο. 

 Καιώδηα. 
 Μνλσηηθό πνηεξάθη. 

 Πνζόηεηα λεξνύ.  
 
Ππαγμαηοποιήζηε ηη διάηαξη ηος ζσήμαηορ 1.  

 
Οι μεηπήζειρ όλυν ηυν μεγεθών [ηάζη (V), πεύμα (I), θεπμοκπαζία (θ), κλπ] 

να γίνει με ακπίβεια ηπιών ζημανηικών τηθίυν. 
 
Πξνζζέζηε ζην πνηεξάθη λεξό κάδαο m=100g. [Φξνληίζηε λα θαιπθηεί πιήξσο ε 

ζπξκάηηλε «κπάια» ραιθνύ από ην λεξό]  
 

Καιέζηε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή λα ειέγμεη ην θύθισκα θαη λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ην 
ηξνθνδνηηθό. Ππιν κλείζεηε ηο διακόπηη ηος κςκλώμαηορ, πςθμίζηε ηην ηάζη ηος 
ηποθοδοηικού ζηα 9Volt, ηην οποία δεν μεηαβάλλοςμε καηά ηην πειπαμαηική 

διαδικαζία.  
 

Κιείζηε ην δηαθόπηε ηνπ θπθιώκαηνο θαη παξαηεξήζηε ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 
λεξνύ. Μόιηο ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ απμεζεί θαηά 2 έσο 3 0C,  αλνίμηε ην δηαθόπηε 

θαη αλαδεύνληαο ειαθξά ην πνηήξη (πξνζνρή: δελ ρηππάηε θαθέ!), πεξηκέλεηε 10-15s, 
κέρξη λα ζηαζεξνπνηεζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ.  
 

Θεσξήζηε ηε ζεξκνθξαζία απηή σο αξρηθή θαη ζεκεηώζηε ηε ζηνλ πίλαθα κεηξήζεσλ 
(αληηζηνηρεί ζηελ ππώηη μέηπηζη). Κιείζηε ην δηαθόπηε θαη ηαπηόρξνλα ζέζηε ζε 

 
 

Σρήκα 1 
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ιεηηνπξγία ην ρξνλόκεηξν. Μέζα ζε 2-3 δεπηεξόιεπηα από ην θιείζηκν ηνπ δηαθόπηε 
ζεκεηώζηε ηηο ελδείμεηο ηνπ βνιηνκέηξνπ θαη ηνπ ακπεξνκέηξνπ θαη θαηαγξάςηε ηηο ζηελ 

πξώηε γξακκή ηνπ πίλαθα κεηξήζεσλ.  
Μεηά από 2min, αλνίμηε ην δηαθόπηε. Αναδεύονηαρ ελαθπά ην πνηήξη, πεξηκέλεηε 10-

15s, κέρξη λα ζηαζεξνπνηεζεί ε ζεξκνθξαζία ζε κηα ηηκή, ηελ νπνία ζα γξάςεηε ζηε 
δεύηεξε γξακκή ηνπ πίλαθα κεηξήζεσλ. Μεδελίζηε ην ρξνλόκεηξν.  
 

Δπαλαιάβαηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κέρξη λα ζπκπιεξσζνύλ όιεο νη γξακκέο ηνπ πίλαθα.  
 

Πποζοσή  
ηην πέμπηη και ηελεςηαία μέηπηζη, αθνύ ζεκεηώζεηε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ, 
θιείζηε ην δηαθόπηε θαη ζηα επόκελα 2-3 δεπηεξόιεπηα ζεκεηώζηε ηηο ηηκέο ηεο ηάζεο 

θαη ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Μόιηο πάξεηε ηε κέηξεζε, αλνίμηε αμέζυρ 
ην δηαθόπηε. Γειαδή ζηελ ηειεπηαία κέηξεζε θξνληίδνπκε ώζηε ν ρξόλνο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θπθιώκαηνο είλαη ζρεδόλ κεδεληθόο (δεο ηελ ηειεπηαία γξακκή ηνπ πίλαθα 
κεηξήζεσλ).   
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Δπεξεπγαζία ηυν πειπαμαηικών δεδομένυν 
1. Υπνινγίζηε ηελ ηηκή ηεο αληίζηαζεο γηα θάζε ηηκή ηάζεο (V)–έληαζεο (I) θαη 

ζπκπιεξώζηε ηελ αληίζηνηρε ζηήιε ηνπ πίλαθα κεηξήζεσλ.  
 

2. Τνπνζεηήζηε ηα πεηξακαηηθά ζεκεία (θ,R) ζην κηιηκεηξέ ραξηί, επηιέγνληαο ηελ 
θαηάιιειε θιίκαθα.  

Φαξάμηε ηελ πεηξακαηηθή επζεία R f θ . 

 

Από ηε γξαθηθή παξάζηαζε ππνινγίζηε ηελ ηηκή ηεο αληίζηαζεο R0 ζηνπο 0⁰C  
 θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ ζεξκηθό ζπληειεζηή αληίζηαζεο α ηνπ ραιθνύ. [Καηαγξάςηε 

ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο] 
_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________  
 

Ανηίζηαζη ζηοςρ 0⁰C: Ro=_______  

 
Θεπμικόρ ζςνηελεζηήρ ανηίζηαζηρ α ηος σαλκού α=________   

 

3. Υπνινγίζηε ηελ αληίζηαζε ηνπ ζύξκαηνο ζηνπο 100⁰C.  

_______________________________________________________________   
_______________________________________________________________  
 

Ανηίζηαζη ζηοςρ 100⁰C: R100=_______  
 

4. Υπνινγίζηε ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ΔW V I Δt  πνπ θαηαλαιώλεη ν αληηζηάηεο 

θάζε δύν ιεπηά ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθιώκαηνο θαη γξάςηε ηε ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε 
ηνπ πίλαθα κεηξήζεσλ.  

Υπνινγίζηε ηε ζπλνιηθή ειεθηξηθή ελέξγεηα Wηλ. πνπ θαηαλάισζε ην ράιθηλν ζύξκα.  
_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________  
 
Wηλ.=_______Joule 

 
5. Θεσξώληαο όηη όιε ε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηνλ αληηζηάηε, κεηαηξάπεθε ζε ζεξκόηεηα 

πνπ ηελ απνξξόθεζε ην λεξό, ππνινγίζηε ηελ εηδηθή ζεξκόηεηα c ηνπ λεξνύ.   
_______________________________________________________________   
_______________________________________________________________  

 
c=_________J/g0C  

 
6. Σύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε εηδηθή ζεξκόηεηα ηνπ λεξνύ είλαη cβιβλ.=4,18J/g0C. 

Υπνινγίζηε ηεv επί ηνηο εθαηό (%)απόθιηζε ζ ηεο πεηξακαηηθήο ηηκήο c σο πξνο ηελ 

ηηκή ηεο βηβιηνγξαθίαο. 

_______________________________________________________________   
_______________________________________________________________  
 

σ=_________% 
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ΠΙΝΑΚΑ ΜΔΣΡΗΔΩΝ 

απιθμόρ 

μέηπηζηρ 
Γιάπκεια  V Volt I A 

Ηλεκηπική 
ενέπγεια 

ΔW V I Δt  

Joule 

θ 0C R Ω 

1ε Γt=2min      

2ε Γt=2min      

3ε Γt=2min      

4ε Γt=2min      

5ε ~0min      

 

 

 


