
 

Σάββατο  29 Νοεμβρίου 2014 1 

 
 
 
 

ΠΑΝΕΚΦΕ             European Union Science Olympiad 

13η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – EUSO 2015 
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Μαθητές: Σχολική Μονάδα 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για να μετρήσουμε τη θερμοκρασία ενός σώματος στο εργαστήριο, χρησιμοποιούμε συνήθη 

θερμόμετρα (οινοπνεύματος ή υδραργυρικά). 

Ο σχετικά μεγάλος χρόνος απόκρισης των θερμομέτρων αυτών, το περιορισμένο εύρος τιμών 

αλλά και ακρίβειας μετρήσεων και κάποτε η επικινδυνότητα (π.χ. τοξικότητα του υδραργύρου), 

τείνουν τελευταία να καταστήσουν προτιμότερη τη χρήση ψηφιακών θερμομέτρων. 

Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση θα διερευνήσουμε ποια είναι η αρχή λειτουργίας του 

ψηφιακού θερμομέτρου, κατασκευάζοντας και βαθμονομώντας μια ιδιοκατασκευή ψηφιακού 

θερμομέτρου. 

Στοιχεία από τη θεωρία: 

Α. Εξάρτηση της αντίστασης από τη θερμοκρασία  

Η ηλεκτρική αντίσταση ενός αντιστάτη (μεταλλικού σύρματος) που έχει μήκος l  και εμβαδό 

διατομής S , εξαρτάται από το υλικό του και από τη θερμοκρασία. Η σχέση που συνδέει όλες τις 

παραπάνω παραμέτρους είναι η: 

 

Όπου   η ειδική αντίσταση του μεταλλικού σύρματος, που εξαρτάται από το υλικό και τη 

θερμοκρασία του. Η μονάδα μέτρησης της ειδικής αντίστασης στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων 

είναι το 1Ω∙m 

Η ειδική αντίσταση ως συνάρτηση της θερμοκρασίας (σε συνθήκες σχολικού εργαστηρίου) 

δίνεται από τη σχέση: 

Όπου   η ειδική αντίσταση στους 0ο C ,   η ειδική αντίσταση στους θο C, και   μια σταθερά 

που λέγεται θερμικός συντελεστής ειδικής αντίστασης. Η σταθερά αυτή εξαρτάται από το υλικό 
του αγωγού και μετριέται σε grad-1 (ή οC-1). 

Η σχέση -1- με βάση τη σχέση -2- μετασχηματίζεται σε:  

2 1R R (1 )       όπου 2 1      

Οι τιμές του θερμικού συντελεστή αντίστασης είναι:  

Α) α>0 για καθαρά μέταλλα, που σημαίνει ότι η ειδική τους αντίσταση αυξάνεται με την αύξηση 

της θερμοκρασίας.  

Β) α<0 για το γραφίτη και τους ημιαγωγούς, που σημαίνει ότι η ειδική τους αντίσταση μειώνεται 

με την αύξηση της θερμοκρασίας. 

Γ) α≈0  (περίπου μηδέν) για ορισμένα κράματα, που σημαίνει ότι η ειδική τους αντίσταση είναι 

πρακτικά ανεξάρτητη από τη θερμοκρασία.  

1
S

l
R 

 2)1(  ao 
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Β. Υπολογισμός % σφάλματος:  

Aν γνωρίζουμε ότι η πραγματική τιμή ενός μεγέθους είναι ox , ενώ η πειραματικά υπολογιζόμενη 

τιμή του προκύπτει ίση με x , λέμε ότι η πειραματική διαδικασία είχε % σφάλμα ίσο με: 

100%
o

o

x x

x


  

 

Όργανα και υλικά: 

Αντιστάτης με ονομαστική τιμή αντίστασης 1kΩ με κατάλληλα διαμορφωμένους ακροδέκτες 

Πολύμετρο σε λειτουργία ωμομέτρου 0-2 kΩ 

Ψηφιακό θερμόμετρο με ακρίβεια δεκάτου 

Υδατόλουτρα A, B, Γ  και δοχεία Δ και Ε με νερό, με πέντε διαφορετικές τιμές θερμοκρασίας 

Υδατόλουτρο Χ με νερό άγνωστης θερμοκρασίας  
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Πειραματική Διαδικασία: 

Α’ ΜΕΡΟΣ: Βαθμονόμηση της διάταξης αντιστάτης - πολύμετρο 

Αναγνώριση των οργάνων και συσκευών - Συναρμολόγηση του κυκλώματος:  

Αναγνωρίσατε τα όργανα και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσετε στην πειραματική διαδικασία. 

Επιλέξτε την περιοχή λειτουργίας του πολυμέτρου ως ωμομέτρου και στην κλίμακα 2Κ.  

Συνδέστε τον αντιστάτη με τους κατάλληλα διαμορφωμένους ακροδέκτες, απευθείας στις σωστές 

υποδοχές του πολυμέτρου. 

 Μόλις συναρμολογήσετε το κύκλωμα καλέστε τον υπεύθυνο καθηγητή για έλεγχο 

Λήψη μετρήσεων:  

Σε κάθε ένα από τα πέντε δοχεία νερού Α, Β, Γ, Δ και Ε που βρίσκονται στον πάγκο, βυθίζουμε 

προσεκτικά τον αντιστάτη μέχρι να σταθεροποιηθεί η ένδειξη του πολυμέτρου και 

συμπληρώνουμε στον ΠΙΝΑΚΑ 1 την ένδειξη του θερμόμετρου και την αντίστοιχη ένδειξη του 

πολυμέτρου στις κατάλληλες στήλες. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  1 

ΔΟΧΕΙΑ ΝΕΡΟΥ 
Ένδειξη θερμομέτρου 

θ σε 0C 

Ένδειξη πολυμέτρου 

 R   σε  Ω 

Α  
 

Β  
 
 

Γ  
 
 

Δ  
 
 

Ε  
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Βαθμονόμηση της διάταξης:  

Στο χαρτί millimeter που σας δίνεται παρακάτω, παραστήστε γραφικά τη θερμοκρασία σε 

συνάρτηση με την αντίσταση, ακολουθώντας την εξής διαδικασία: 

 

 

Επιλέξτε κατάλληλη κλίμακα και αρχή σε κάθε άξονα, ώστε αφενός να συμπεριλαμβάνονται όλες 

οι πειραματικές τιμές και αφετέρου να «απλωθεί» το διάγραμμα σε όσο το δυνατό περισσότερο 

τμήμα του χαρτιού millimeter. 

1. Σημειώστε τα πειραματικά σημεία πάνω στο διάγραμμα. 

2. Χαράξτε τη βέλτιστη ευθεία μεταξύ των πειραματικών σημείων. 

3. Υπολογίστε την κλίση της ευθείας. Καταγράψτε τον υπολογισμό και το αποτέλεσμα στο 

επόμενο απαντητικό πλαίσιο: 
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κλίση = 2 1

2 1

y yy

x x x




 
=  

 
 
 
 

 

Υπολογισμός του θερμικού συντελεστή α του αντιστάτη:  

Καταγράψτε τον υπολογισμό και το αποτέλεσμα στο επόμενο απαντητικό πλαίσιο: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Β’ ΜΕΡΟΣ: Χρήση της βαθμονομημένης διάταξης – θερμομέτρηση   

Λήψη μέτρησης:  

Βυθίστε προσεκτικά τον αντιστάτη στο δοχείο Χ που περιέχει νερό άγνωστης θερμοκρασίας μέχρι 

να σταθεροποιηθεί η ένδειξη του πολυμέτρου και συμπληρώστε στον ΠΙΝΑΚΑ 2 την ένδειξή του. 

Αξιοποιώντας κατάλληλα τη διαδικασία του Α’ ΜΕΡΟΥΣ, προσδιορίστε τη θερμοκρασία του νερού 

χαράσσοντας διακεκομμένες γραμμές στο millimeter και καταγράψτε την στο τελευταίο κελί του 

ΠΙΝΑΚΑ 2. 

ΠΙΝΑΚΑΣ  2 

ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ Ένδειξη πολύμετρου 

 R   σε  Ω 

θπειρ σε 0C 

Άγνωστης θερμοκρασίας  
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Προσδιορισμός της άγνωστης θερμοκρασίας:  

  Καλέστε τον υπεύθυνο καθηγητή για να βεβαιώσει την πειραματική τιμή και να 

σας  δώσει την μετρηθείσα από αυτόν τιμή της άγνωστης θερμοκρασίας. 

 
θ =                        0C 
 

 

Αυτό-αξιολόγηση: Υπολογίστε το % σφάλμα. Καταγράψτε τον υπολογισμό και το αποτέλεσμα στο 

επόμενο απαντητικό πλαίσιο: 

 
 
 
 
 
 

 

Γ’ ΜΕΡΟΣ: Μεταγνωστικές δεξιότητες 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Σύμφωνα με στοιχεία από τη θεωρία, σε ποια κατηγορία υλικών από τις Α, Β και Γ 
μπορεί να καταταχθεί  το υλικό του αντιστάτη; Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Δίνεται ότι ο άνθρακας έχει  με α=-5 10⁻⁴ ˚C⁻¹ και η κονσταντάνη (54% cu,12% Mn, 

4%Ni) έχει α=2 10⁻⁶ ˚C⁻¹. Ποιο υλικό από τα δύο υλικά θα προτιμούσατε για την κατασκευή 

ψηφιακού θερμομέτρου; Αιτιολογήστε την επιλογή σας.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Το σφάλμα του οργάνου (ωμομέτρου) στη μέτρηση αντίστασης είναι  ± 1Ω. Σε ποια 

περιοχή τιμών θερμοκρασίας μπορεί να βρίσκεται η πραγματική τιμή της θερμοκρασίας που 

μετρήσατε (έμμεσα) στο Β’ μέρος της διαδικασίας.  
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
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European Union Science Olympiad 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  κατά τη διάρκεια της ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑ:  Βαθμός 

Ορθή συναρμολόγηση  5  

Λήψη μετρήσεων μετά από τη σταθεροποίηση των ενδείξεων 5  

Αξιολόγηση του βαθμού συνεργασίας στην ομάδα 5  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  των ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΜΕΡΟΣ  Α  Βαθμός 

Καταγραφή των μετρήσεων – συμπλήρωση του πίνακα τιμών 1     (10x0,5) 5  

Καταλληλότητα των επιλεγμένων κλιμάκων στους άξονες του γραφήματος 15  

Τοποθέτηση των πειραματικών σημείων στο διάγραμμα                     (5x1) 5  

Ποιότητα προσαρμογής της ευθείας στο διάγραμμα 10  

Υπολογισμός της κλίσης – αποτέλεσμα  μονάδες 5  

Υπολογισμός θερμικού συντελεστή α  -  αποτέλεσμα (±10%) [για κάθε 5% 
μεγαλύτερο σφάλμα αφαιρείται επιπλέον 1 μόριο] 

10  

   

ΜΕΡΟΣ  Β   

Καταγραφή μετρήσεων – συμπλήρωση του πίνακα τιμών 2 10  

Υπολογισμός του % σφάλματος – αποτέλεσμα (±10%) [για κάθε 5% 
μεγαλύτερο σφάλμα αφαιρείται επιπλέον 1 μόριο] 

5  

   

ΜΕΡΟΣ  Γ   

Ερωτήσεις     ( 6 + 6 + 8 ) 20  

ΣΥΝΟΛΟ 100  

 

 


