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Μεταφορά θερμότητας με αγωγιμότητα – Θερμική Ισορροπία 
 

Εργαστηριακή άσκηση: Μελέτη της διατήρησης ενέργειας κατά τη μεταφορά 
θερμότητας 

 
Σκοπός του πειράματος:  

 Να διαπιστωθεί πειραματικά ότι η μεταφορά θερμότητας από το ένα σώμα 
προς το άλλο συνοδεύεται από σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας του 
θερμότερου και αύξηση της θερμοκρασίας του ψυχρότερου , μέχρι  να 
επέλθει θερμική ισορροπία 

 Να διαπιστωθεί ότι μεταξύ σωμάτων ίδιας θερμοκρασίας δεν είναι δυνατή η 
αυθόρμητη μεταφορά θερμότητας από το ένα προς το άλλο, με συνέπεια η 
θερμοκρασία τους να διατηρείται σταθερή 

 Να διαπιστωθεί πειραματικά ότι κατά τη μεταφορά θερμότητας από το ένα 
σώμα προς το άλλο, η ενέργεια διατηρείται 

 
Απαιτούμενα όργανα και υλικά  
2 ποτηράκια από αφρώδες πλαστικό Λύχνος, τρίποδας 
1 μικρό ποτήρι ζέσης  Ζυγαριά 
2 θερμόμετρα   

 
Πορεία της άσκησης 

Στο ποτήρι ζέσης βάζουμε νερό και θερμαίνουμε μέχρι τους 700C περίπου. 
Τοποθετούμε στη ζυγαριά το ένα ποτηράκι από αφρώδες πλαστικό, μηδενίζουμε την 
ένδειξη και μεταφέρουμε σ΄ αυτό 100g ζεστού νερού. Μέσα στο ποτηράκι βάζουμε 
το ένα θερμόμετρο. Την ίδια διαδικασία επαναλαμβάνουμε για το άλλο ποτήρι και 
για 100g κρύου νερού, θερμοκρασίας 5 – 100C.Καταγράφουμε τις δύο θερμοκρασίες: 
του ζεστού νερού:     θ1=………………. και του κρύου νερού:       θ2=………………. 
Ρίχνουμε το ζεστό νερό μέσα στο κρύο, αφήνοντας το θερμόμετρο του κρύου μέσα 
στο ποτήρι. Περιμένουμε λίγο και όταν η ένδειξη του θερμομέτρου σταθεροποιηθεί 
καταγράφουμε την τελική θερμοκρασία:          θτ =………………  
 
Υπολογισμοί – Ερωτήσεις: 
Μεταβολή της θερμοκρασίας του ζεστού νερού:       Δθ1= θ1 – θτ = …………………. 
Μεταβολή της θερμοκρασίας του κρύου νερού :       Δθ2= θτ – θ2 = …………………. 
Παίρνοντας υπόψη ότι η ειδική θερμότητα του νερού είναι c= 4200 J/Kg. 0C και ότι 
χρησιμοποιήθηκαν 0,01Kg ζεστού και 0,01 Kg κρύου νερού, υπολογίζουμε: 
τη θερμότητα που προσέφερε το ζεστό νερό :    Q1 = m. c. Δθ1 =……………………... 
τη θερμότητα που προσέφερε το κρύο νερό:      Q2 = m. c. Δθ2 =……………………... 
Συγκρίνουμε τα δύο ποσά της θερμότητας και προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε το 
αποτέλεσμα. 
Μπορούμε να προβλέψουμε ποια θα είναι η τελική θερμοκρασία θτ; 

 
Μελέτη της εξέλιξης της θερμοκρασίας μέσω αισθητήρων 
Η παραπάνω εργαστηριακή άσκηση πραγματοποιείται και σαν πείραμα 

επίδειξης μέσω των αισθητήρων θερμοκρασίας. Οι θερμοκρασίες του ψυχρού και του 
θερμού σώματος καταγράφονται σε συνάρτηση με τον χρόνο σε κοινούς άξονες. 
Μπορούμε να εκτυπώσουμε και να αναπαράγουμε τις γραφικές παραστάσεις τις 
οποίες θα επεξεργαστούν οι μαθητές για  να εξάγουν τα συμπεράσματα τους. 


