
 

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑ 3 

Πώς επηρεάζεηαι η αλλαγή ηης θερμοκραζίας ενός 

ζώμαηος από ηο σλικό ηοσ; 

Σηελ άζθεζε απηή: 

α) ζα θαηαλνήζεηο ην ξόιν πνπ παίδεη ην είδνο ηνπ πιηθνύ ελόο ζώκαηνο, ζηελ 

επθνιία αιιαγήο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ, γηα δεδνκέλε κάδα ηνπ ζώκαηνο. 

β) ζα  ρξεζηκνπνηήζεηο κεηξεηηθά όξγαλα θαη πεηξακαηηθέο ζπζθεπέο. 

γ) ζα ζπλζέζεηο πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο. 

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

 

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

δηάηαμε, όπνπ: 

 Τν έλα δνρείν100 ml πεξηέρεη 50 g νερό 20
ν
 C. 

 Τν άιιν δνρείν100 ml πεξηέρεη 50 g λάδι 20
ν
 C. 

 Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 20
ν
 C 

 Χξνληθή επηηάρπλζε : x 1 



 

 

 

 Επηιέγεηο ηελ πξνβνιή ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο θερμοκραζίας (αλ 

ζέιεηο επίζεο κεγάισζέ ηελ) θαη ην τρονόμεηρο. 

 Άλαςε ηα ζεξκαληηθά ζώκαηα δηαιέγνληαο ηελ συηλή παξνρή (150 J/s). 

 Εκηέλεζε ην πείξακα μεθηλώληαο ην τρονόμεηρο 

 Ζέζηαλε ηα πγξά κέρξη λα μεπεξάζνπλ θαη ηα δπν ηνπο 50 
ο
C πεξίπνπ. 

 Παξαηήξεζε ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ από ην ζεξκόκεηξν θαη 

αληίζηνηρα ηε γξακκή ζην δηάγξακκα ησλ γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ. 

 Σπκπιήξσζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα 1.  

 Χρόνος ποσ απαιηήθηκε 

Θερμοκραζία Νεξό 50 g Λάδη 50 g 

20 
ν
C 0 s 0 s 

30 
ν
C …. s …. s 

40 
ν
C …. s …. s 

50 
ν
C …. s …. s 

Πίνακας 1 

 Με ηε βνήζεηα θαη ηνπ πίλαθα 1 λα ζρεδηάζεηο ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο, πνπ 

βιέπεηο ζηελ νζόλε ζην παξαθάησ δηάγξακκα 1 ρξεζηκνπνηώληαο 

δηαθνξεηηθό ρξώκα γηα θαζεκηά. 
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 Τη ζπκπέξαζκα βγάδεηο ; Όηαλ ε ίδια ποζόηηηα από ……………. (ίδηα / 

δηαθνξεηηθά) πιηθά ζεξκαίλνληαη κε ηνλ ίδιο ηρόπο, ε ζεξκνθξαζία ηνπο 

επίζεο κεηαβάιιεηαη ……………. (ίδηα / δηαθνξεηηθά) 

σμπέραζμα: 

Επομένφς, η αλλαγή ηης θερμοκραζίας ενός ζώμαηος ………………… από ηο 

είδος ηοσ σλικού ηοσ. 

(εμαξηάηαη / δελ εμαξηάηαη) 

 


