
 

 

ΠΕΙΡΑΜΑ 7 

Πώς επηρεάζεηαι η θερμόηηηα ποσ εκπέμπει ένα 

ζώμα μέζω ακηινοβολίας, από ηο τρώμα ηοσ; 

Σηελ άζθεζε απηή: 

α) ζα κειεηήζεηο ηελ εμάξηεζε ηεο θερμόηηηας ποσ εκπέμπει ένα ζώμα, μέζω 

ακηινοβολίας (θερμική ακηινοβολία), από ην τρώμα ηνπ. 

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: 

 Τα δνρεία 250 ml πεξηέρνπλ 100 g ζεζηό νερό 80
ν
 C. Τν έλα είλαη μαύρο θαη ην 

άιιν άζπρο αινπκίλην 

 Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 5
ν
 C 

 Χξνληθή επηηάρπλζε : x 10 

 



 

 

 Επηιέγεηο ηελ πξνβνιή ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο θερμοκραζίας (αλ 

ζέιεηο επίζεο κεγάισζέ ηελ) θαη ην τρονόμεηρο. 

 Εκηέλεζε ην πείξακα μεθηλώληαο ην τρονόμεηρο 

 Παξαηήξεζε ηελ πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ ζηα δπν δνρεία από ην 

ζεξκόκεηξν θαη αληίζηνηρα ηε γξακκή ζην δηάγξακκα ησλ γξαθηθώλ 

παξαζηάζεσλ. 

 Σπλέρηζε λα παξαθνινπζείο ην θαηλόκελν, κέρξη λα δηαπηζηώζεηο όηη ε 

ζεξκνθξαζία θαη ζηα δύν δνρεία έθηαζε ηνπο 20 
o
C (πάηεζε ην θνπκπί 

"Παύζη"). 

 Πνηα ζεξκνθξαζία έρνπλ ηόηε νη  δπν ίζεο απηέο πνζόηεηεο λεξνύ ; 

Τη ζεξκνθξαζία δείρλεη ην ζεξκόκεηξν ζην άζπρο δνρείν; …….. 
o
C 

Τη ζεξκνθξαζία δείρλεη ην ζεξκόκεηξν ζην μαύρο δνρείν; …….. 
o
C 

 Να ζπκπιεξώζεηο ηνλ παξαθάησ πίλαθα 1. Θα βξεηο ηηο ηηκέο πνπ ρξεηάδεζαη 

από ηελ γξαθηθή παξάζηαζε 

Δοτείο Θερμοκραζία Χρόνος 

Άζπξν 20 
o
C ….. sec 

Μαύξν 20 
o
C ….. sec 

Πίνακας 1 

 

 Σε πνην δνρείν ην λεξό θξπώλεη γξεγνξόηεξα; Σην ……………….. (άζπξν/ 

καύξν) 

 Δειαδή ην …………. δνρείν εθπέκπεη (απνβάιιεη)  εσκολόηερα ηελ θερμική 

ακηινοβολία. (άζπξν/ καύξν) 

 

 Τη ζπκπέξαζκα βγάδεηο ; Η ίδια ποζόηηηα λεξνύ,  ζηελ ίδια αρτική 

ζεξκνθξαζία, ςύρεηαη πην γξήγνξα κέζσ ηεο θερμικής ακηινοβολίας, όηαλ 

βξίζθεηαη κέζα ζε δνρείν πνπ έρεη ……………………ρξώκα   (άζπξν / 

καύξν) 

 

 



 

 

σμπέραζμα: 

Η θερμόηηηα μέζω ακηινοβολίας ποσ εκπέμπει ένα ζώμα ……………………..  

από ηο τρώμα ηοσ. 

(επεξεάδεηαη/ δελ επεξεάδεηαη) 

Σα …………………. ζώμαηα, εκπέμποσν (αποβάλλοσν) …………………. 

θερμική ακηινοβολία 

(αλνηρηόρξσκα / ζθνπξόρξσκα,  επθνιόηεξα/  δπζθνιόηεξα) 


