
 

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑ 1 

Πώρ επηπεάζει η μάζα ηη θεπμόηηηα πος απαιηείηαι 

για ηην αλλαγή ηηρ θεπμοκπαζίαρ ενόρ ζώμαηορ; 

Σηελ άζθεζε απηή: 

α) ζα θαηαλνήζεηο ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο μάζαρ ηνπ ζώκαηνο θαη ηνπ ποζού ηηρ 

θεπμόηηηαρ πνπ απαηηείηαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

β) ζα  ρξεζηκνπνηήζεηο κεηξεηηθά όξγαλα θαη πεηξακαηηθέο ζπζθεπέο. 

γ) ζα ζπλζέζεηο πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο. 

δ) ζα εξκελεύζεηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζεξκνθξαζίαο-ρξόλνπ (ζ-t). 

ε) ζα ππνινγίδεηο πνζά ζεξκόηεηαο κε βάζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζέξκαλζεο 

 

Γηα λα θάλεηο ηε δηεξεύλεζε, θαηαζθεύαζε ζην εηθνληθό εξγαζηήξην ηελ παξαθάησ 

δηάηαμε, όπνπ: 

 Τν δνρείν 100 ml πεξηέρεη 30 g λεξό 20
ν
 C. 

 Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 20
ν
 C 

 Φξνληθή επηηάρπλζε : x 1 

 Επηιέγεηο ηελ πξνβνιή ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο θεπμοκπαζίαρ (αλ 

ζέιεηο επίζεο κεγάισζέ ηελ) θαη ην σπονόμεηπο. 



 

 

 

 Άλαςε ην ζεξκαληηθό ζώκα ζηε πςειή παξνρή (αληηζηνηρεί ζε 150 J/s). 

Ζέζηαλε ην λεξό κέρξη λα μεπεξάζεη ηνπο 50  
o
C.  

 Εκηέλεζε ην πείξακα μεθηλώληαο ην σπονόμεηπο 

 Παξαηήξεζε ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ από ην ζεξκόκεηξν θαη 

αληίζηνηρα ηε γξακκή ζηε γξαθηθή παξάζηαζε. 

 Πάηηζε επαναθοπά ζηο σπονόμεηπο 

 Βάιε αθόκε έλα δνρείν 100 ml ίδην κε ην πξνεγνύκελν θαη έλα αθόκε 

ζεξκόκεηξν. 

 Γέκηζε ην δεύηεξν δνρείν κε 60 g λεξό 20 
o
C. 

 Τνπνζέηεζε θαη έλα δεύηεξν ζεξκαληηθό ζώκα, ζε πςειή παξνρή. 

 

 Επαλάιαβε ην πείξακα παξαηεξώληαο θαη πάιη ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ησλ δύν πνζνηήησλ λεξνύ από ηα ζεξκόκεηξα θαη ηηο δπν γξακκέο ζηε 

γξαθηθή παξάζηαζε. 

 Σπκπιήξσζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα 1. Μπνξείο λα βξεηο ηηο ηηκέο πνπ 

δεηνύληαη, ζηηο γξακκέο ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο. 

 Χπόνορ (t) πος απαιηήθηκε  

Θεπμοκπαζία Νεξό 30 g Νεξό 60 g 

20 
ν
C 0 s 0 s 

30 
ν
C …. s …. s 

40 
ν
C …. s …. s 

50 
ν
C …. s …. s 

Πίνακαρ 1 

 Υπνιόγηζε ηώξα ηε ζπλνιηθή ζεξκόηεηα πνπ παξείρε to ζεξκαληηθό ζώκα ζην 

λεξό ησλ 30 g, γηα λα αιιάμεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ από ηνπο 20 
o
C ζηνπο 50 

o
C, πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ παξνρή (150 J/s) επί ην ρξόλν πνπ απαηηήζεθε γηα 

ηε κεηαβνιή απηή κε ηε βνήζεηα ηνπ πίλαθα 1 :  

Q1 = ………………………. J 

 Κάλε ηνλ ίδην ππνινγηζκό γηα ην λεξό ησλ 60 g :  

Q2 = ………………………. J 



 

 

 

 Σπκπιήξσζε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 2 ηε ζπλνιηθή ζεξκόηεηα πνπ παξείρε ν 

ιύρλνο ζηηο δπν πνζόηεηεο λεξνύ γηα ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο  από 

ηνπο 20 
o
C ζηνπο 50 

o
C, όπσο ηελ ππνιόγηζεο πξνεγνπκέλσο από ηνπο 

αληίζηνηρνπο ρξόλνπο : 

 Μεηαβνιή 

ζεξκνθξαζίαο 

Θεξκόηεηα πνπ 

πξνζθέξζεθε από ην ιύρλν 

Νεξό 30 g ......
 o
C Q1 =.…...... J 

Νεξό 60 g ......
 o
C Q2 =...….... J 

Πίνακαρ 2 

 Τη ζπκπέξαζκα βγάδεηο ; Φξεηάζηεθε ηο ίδιο ποζό θεπμόηηηαρ γηα ηελ ίδια 

αύξηζη θεπμοκπαζίαρ θαη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο ; ....... (Ναη/Όρη) 

 

 Πώο αθξηβώο εμαξηάηαη ην ποζό θεπμόηηηαρ πνπ ρξεηάδεηαη έλα ζώκα γηα λα 

απμεζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ από ηελ ποζόηηηα (κάδα) ηνπ ζώκαηνο ; 

Όζο πιο .................................. (κεγάιε/ κηθξή) είναι η μάζα ηος 

θεπμαινόμενος ζώμαηορ, ηόζο πιο ............................ (κεγάιν/ κηθξό) ποζό 

θεπμόηηηαρ σπειάζεηαι. 

 

 Τη ζρέζε βιέπεηο όηη έρνπλ ηα δύν απηά πνζά, μάζα ζώκαηνο θαη θεπμόηηηα 

πνπ απαηηείηαη, ζηελ πεξίπησζε απηή ;  

ςμπέπαζμα:  

Η μάζα ενόρ ζώμαηορ και ηο ποζό θεπμόηηηαρ πος απαιηείηαι για ηη θέπμανζή 

ηηρ με ένα ζςγκεκπιμένο ηπόπο, είναι μεηαξύ ηοςρ ποζά ............................... 

(αλάινγα/ αληηζηξόθσο αλάινγα) 

 

 

  

 


