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Εργαστηριακή άσκηση 10
Βαθµονόµηση θερµοµέτρου
ΣΤΟΧΟΙ
Οι στόχοι αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι:
-

Να κατασκευάζεις µια κλίµακα θερµοκρασίας Κελσίου.
Να µπορείς να χρησιµοποιείς το θερµόµετρο µε την κλίµακα που κατασκεύασες, για να
µετράς τη θερµοκρασία ενός σώµατος.
Να συγκρίνεις την κλίµακα που κατασκεύασες µε την κλίµακα θερµοµέτρου του
εργαστηρίου και να εξηγείς τις τυχόν διαφορές τους.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Κατασκευή θερµοµέτρου
1. ∆ιαλέγουµε µία ιδιότητα που µεταβάλλεται (κατά προτίµηση) γραµµικά µε την θερµοκρασία, π.χ.
διαστολή γραµµικών διαστάσεων ή διαστολή όγκου, µεταβολή πίεσης, µεταβολή ηλεκτρικής
αντίστασης κλπ.
2. Επιθυµητά χαρακτηριστικά θερµοµέτρων
Επαναληψιµότητα
Ευαισθησία : µεγάλη µεταβολή της µετρούµενης ποσότητας (σήµα εξόδου) για µικρές µεταβολές
της θερµοκρασίας.
Παράδειγµα : το σήµα εξόδου στο θερµοζεύγος είναι η διαφορά δυναµικού ενώ στο υδραργυρικό
θερµόµετρο είναι η µεταβολή του ύψους της στήλης του Hg.
Υψηλή ταχύτητα απόκρισης: χρόνος για να φθάσει στο 60% της τελικής ανάγνωσης.

3. Ορίζουµε «κλίµακα µέτρησης», δηλ. 2 θερµοκρασίες αναφοράς και το µοναδιαίο διάστηµα, δηλ.
τον βαθµό.
4. Φέρνουµε το θερµόµετρο σε θερµική επαφή µε το υπό µέτρηση σώµα και περιµένουµε να
αποκατασταθεί θερµική ισορροπία.

Από το νόµο της υδροστατικής πίεσης γνωρίζουµε ότι p=dgh και ότι η 1 atm αντιστοιχεί σε
ύψος στήλης νερού περίπου 10m, άρα για τα 40 cm που είναι περίπου η µεταβολή του ύψους του
νερού στο πείραµα µας έχουµε µια µεταβολή πίεσης περίπου 0,04 atm, άρα µε µεγάλη ακρίβεια θα τη
θεωρήσουµε σταθερή.
Οπότε µε τη µεταβολή ∆θ της θερµοκρασίας µεταβάλλεται ο όγκος του αέρα στο δοκιµαστικό
σωλήνα σύµφωνα µε τη γραµµική σχέση ∆V=(V0/273)·∆θ, οπότε αντίστοιχα µεταβάλλεται γραµµικά
και ο όγκος του νερού στο σωλήνα, άρα και το ύψος της στήλης.
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
 Ένα θερµόµετρο εργαστηρίου -10...1100C ή ένα ψηφιακό θερµόµετρο.
 Ηλεκτρική εστία.
 ∆οχείο ζέσης 1000 ml και δοκιµαστικός σωλήνας 100ml
 Λεπτός σωλήνας µήκους 80cm.
 Ορθοστάτης και µεταλλική λαβίδα.
 Μετροταινία
 Νερό βρύσης
 Λευκό χαρτόνι ή χαρτί, µαρκαδόρος, κόλλα ή κολλητική ταινία.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
1.Πραγµατοποιήστε την πειραµατική διάταξη της εικόνας:

Λεπτός
σωλήνας 80 cm
(µε
χρωµατισµένο
νερό)

∆οχείο ζέσης
1000 ml
Ορθοστάτης

∆οκιµαστικός
σωλήνας των
100 ml
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2. Γέµισε το δοχείο ζέσης µε νερό
βρύσης. Τοποθέτησε το σύστηµα
δοκιµαστικό σωλήνα – σωλήνα 80cm
που για µας είναι το θερµόµετρο µας
έτσι ώστε να βρίσκεται ολόκληρο µέσα
δοχείο ζέσης που περιέχει το νερό
βρύσης. Περίµενε µέχρις ότου το
ελεύθερο άκρο της στήλης του υγρού
του
θερµοµέτρου
µας
να
σταθεροποιηθεί.
Όταν συµβεί αυτό, σηµείωσε τη θέση
του άκρου της στήλης πάνω στο
γυάλινο περίβληµα του θερµοµέτρου,
µε το µαρκαδόρο. (Εµείς µετρήσαµε 15,5 0C).

3. Αφαιρέστε το θερµόµετρο από το δοχείο ζέσης και τοποθετήστε το δοχείο ζέσης πάνω στην εστία
θέρµανσης. Θέσε σε λειτουργία την ηλεκτρική εστία θέρµανσης, ώστε να µεταφέρεται θερµότητα
προς το δοχείο ζέσης µε το νερό. Άφησε να ζεσταθεί
το νερό µέχρι τους 400C περίπου. Αφού θερµανθεί το
νερό ξαναβυθίστε το θερµόµετρο µέσα σε αυτό.
Ρύθµισε το θερµόµετρό σου ώστε το κάτω άκρο του
να βρίσκεται βυθισµένο ακριβώς κάτω από την
επιφάνεια του νερού.
4. Παρατήρησε τη στάθµη του υγρού να ανεβαίνει
µέσα στο σωλήνα κατά τη διάρκεια που µεταφέρεται
θερµότητα σε αυτό, µέχρι να επέλθει θερµική
ισορροπία.
Τότε το ελεύθερο άκρο της στήλης του θερµοµέτρου
σταθεροποιείται σε µια ορισµένη θέση. (Εµείς
µετρήσαµε 43,6 0C). Με πολύ προσοχή σηµείωσε τη
θέση αυτή πάνω στο γυάλινο περίβληµα του
θερµοµέτρου µε τον µαρκαδόρο.
5. Τοποθέτησε πίσω από το θερµόµετρο ένα λευκό ορθογώνιο χαρτόνι ή ταινία χαρτί. Σηµείωσε
πάνω στο χαρτόνι τις θέσεις που µέτρησες. Σύνδεσε τα δυο σηµεία µε µια ευθεία.
6. Με το χάρακά σου χώρισε το ευθύγραµµο τµήµα που προέκυψε σε δυο ίσα τµήµατα. Συνέχισε µε
τον ίδιο τρόπο και προσδιόρισε πάνω στο ευθύγραµµο τµήµα τις θέσεις των θερµοκρασιών µε όση
ακρίβεια µπορείς ώστε η κλίµακα να είναι ευανάγνωστη.. Έχεις κατασκευάσει µια θερµοµετρική
κλίµακα Κελσίου.
7. Κόλλησε την κλίµακα που κατασκεύασες πάνω στο θερµόµετρο, ώστε το η πρώτη γραµµή και η
τελευταία να αντιστοιχούν στα σηµειωµένα µε το µαρκαδόρο σηµεία του θερµοµέτρου. Με το
θερµόµετρο και την κλίµακα που κόλλησες σε αυτό, µέτρησε τη θερµοκρασία του νερού της βρύσης.
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8. Κάνε ένα σχήµα της πειραµατικής διάταξης που χρησιµοποίησες κατά την πειραµατική
διαδικασία. Ονοµάτισε πάνω στο σχήµα όλα τα επιµέρους εξαρτήµατα που την απαρτίζουν.

9. Σύγκρινε τη µέτρηση της θερµοκρασίας του νερού της βρύσης που µέτρησες µε την κλίµακα που
κατασκεύασες, µε τη µέτρηση που σου δίνει το ψηφιακό ή το υδραργυρικό θερµόµετρο του
εργαστηρίου. Οι δυο ενδείξεις δεν ταυτίζονται γιατί (Σ, Λ):
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(Σ)

β. Η ατµοσφαιρική πίεση κατά τη διεξαγωγή του πειράµατος δεν ήταν 1 atm.
δ. Το θερµόµετρο που κατασκευάσαµε δεν έχει βαθµολογηθεί σωστά. (Σ)

10. Πως θα επεκτείνεις την κλίµακα που κατασκεύασες ώστε να µπορείς να µετράς και

αρνητικές θερµοκρασίες, όπως για παράδειγµα, τη θερµοκρασία του καταψύκτη του
ψυγείου;
Θα µετρήσουµε µε τον χάρακα ίση µήκη µε αυτά που έχουµε
…………………………………………………………………………………………………

χαράξει για θερµοκρασίες πάνω από τους 15,50C και θα

…………………………………………………………………………………………………

χαράξουµε γραµµές και κάτω από αυτή τη θερµοκρασία, ώστε
…………………………………………………………………………………………………
να έχουµε και µετρήσεις αρνητικών θερµοκρασιών

……………………………………………………………………………………………….…
Βέβαια για να µετρήσουµε αρνητικές θερµοκρασίες µε το θερµόµετρο που προτείνουµε
θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε αντί για νερό, οινόπνευµα µε σηµείο πήξεως -1140C.

