ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΕΩ ΤΚΕΤΗ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΣΟΤ
ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΙΟΔΤΝΑΜΟΤ ΣΗ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΚΩΔ. ΜΕΗ01
Πεπιγπαθή ηου εξοπλιζμού
Η ζπζθεπή MEH01 είλαη απηόλνκε θαη απαξηίδεηαη από ηα παξαθάησ κέξε:
1. Μία βάζε θαηάιιειε γηα ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ζην άθξν ηνπ εξγαζηεξηαθνύ
πάγθνπ, κε καληβέια θαη κεηξεηή ζηξνθώλ.
2. Έλα μεξό κεηαιιηθό ζεξκηδόκεηξν από αινπκίλην κε κηθξέο ζεξκηθέο απώιεηεο
πξνο ην πεξηβάιινλ, ην νπνίν πξνζαξκόδεηαη ζηε βάζε.
3. Έλα ςεθηαθό ζεξκόκεηξν κε κεηαιιηθό ζηέιερνο, θαη επθξίλεηα 0,1°C γηα ηελ
αθξηβή κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο.
4. Έλαλ ηκάληα κήθνπο 3,4m πεξίπνπ
5. Βάξνο 5kg κε άγθηζηξν αλάξηεζεο.
Τν ζεξκηδόκεηξν απνηειείηαη από ηύκπαλν αινπκηλίνπ ην νπνίν πεξηζηξέθεηαη
ρεηξνθίλεηα κέζσ καληβέιαο. Σην θέληξν ηεο κηαο πιεπξάο ηνπ ηπκπάλνπ ππάξρεη
νπή κε θαηάιιειε δηάκεηξν γηα εηζαγσγή ηνπ ζηειέρνπο ηνπ ζεξκνκέηξνπ. Γύξσ
από ην ηύκπαλν αινπκηλίνπ ηπιίγεηαη o ηκάληαο ζην άθξν ηνπ νπνίνπ έρεη πξνζδεζεί
ην βάξνο ησλ 5kg. Η καληβέια ζηξέθεηαη κε θαηάιιειε ηαρύηεηα ώζηε λα
δηαηεξείηαη ην θξεκαζκέλν βάξνο ζε ζηαζεξή απόζηαζε από ην έδαθνο κέζσ ηεο
ηξηβήο πνπ αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνπ ηκάληα θαη ηνπ ηύκπαλνπ. Από ηνλ αξηζκό ησλ
πεξηζηξνθώλ ηεο καληβέιαο, ν νπνίνο θαηαγξάθεηαη ζην κεραληθό απαξηζκεηή θαη
ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ηύκπαλνπ ππνινγίδεηαη ην κεραληθό έξγν πνπ
κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκόηεηα.
Ενδεικηική πειπαμαηική διαδικαζία
1.

Η κάδα ηνπ θπιίλδξνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπή είλαη 0.28kg, ε δε
αθηίλα ηνπ 2,5cm.

2.

Σηεξεώζηε ηε ζπζθεπή ζηε γσλία ηνπ εξγαζηεξηαθνύ πάγθνπ όπσο θαίλεηαη
ζην παξαθάησ ζρήκα:
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3.

Σηε ζπζθεπή πεξηιακβάλεηαη έλαο ηκάληαο 3,40 πεξίπνπ κέηξσλ. Πεξάζηε ηνλ
ηκάληα από ην άγθηζηξν ηνπ βάξνπο ησλ 5kg θαη ηζνζηαζκίζηε ηα δύν άθξα ηνπ,
δεκηνπξγώληαο έηζη έλαλ “δηπιό” ηκάληα. Τπιίμηε ηνλ “δηπιό” ηκάληα γύξσ από
ηνλ θύιηλδξν όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη ώζηε λα θαιπθζεί όιν ην πιάηνο ηνπ
θπιίλδξνπ θαη ηνπνζεηήζηε ην βάξνο αθξηβώο θάησ από ηε ζπζθεπή.

4.

Τνπνζεηήζηε ην ςεθηαθό ζεξκόκεηξν ζηελ ππνδνρή ηνπ θπιίλδξνπ θαη
κεηξήζηε ηελ αξρηθή ζεξκνθξαζία ηνπ θπιίλδξνπ θ1 ζε °C.

5.

Μεδελίζηε ην κεηξεηή ζηξνθώλ. Κξαηώληαο ην ειεύζεξν άθξν ηνπ “δηπινύ”
ηκάληα θαη εθαξκόδνληαο κηθξή δύλακε, αξρίζηε ηελ πεξηζηξνθή ηεο καληβέιαο.
Θα δηαπηζηώζεηε όηη ην βάξνο ησλ 5kg αλπςώλεηαη από ην έδαθνο θαη εθ΄
όζνλ ζπλερίζεηε λα πεξηζηξέθεηε κε ζηαζεξό ξπζκό ηνλ θύιηλδξν, ην βάξνο ζα
δηαηεξεζεί ζηελ ίδηα πεξίπνπ ζέζε. Πεξηζηξέςηε αξθεηέο ζηξνθέο (π.ρ. 100)
χρονομεηρώνηας ηη διάρκεια ηης διαδικαζίας.

6.

Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ πεξηζηξνθώλ, ζεκεηώζηε ηνλ αθξηβή αξηζκό ηνπο
όπσο έρεη θαηαγξαθεί ζην κεραληθό κεηξεηή θαη παξαηεξήζηε ηελ έλδεημε ηνπ
ζεξκνκέηξνπ. Πεξηκέλεηε κεξηθά δεπηεξόιεπηα κέρξηο όηνπ απηό δείμεη ηε
κέγηζηε ζεξκνθξαζία θαη θαηαγξάςηε ηελ ηηκή απηή (θ2).

7.

Από ηε ζηηγκή πνπ ζα ζηακαηήζεη ε ηξηβή, ε ζεξκνθξαζία πνπ δείρλεη ην
ζεξκόκεηξν ζα αξρίζεη λα κεηώλεηαη αξρηθά κε ζηαζεξό ξπζκό. Μεηξήζηε ην
ξπζκό απηό παξαηεξώληαο πόζα δέθαηα ηνπ βαζκνύ πέθηεη ε ζεξκνθξαζία
κέζα ζε 1 ή 1,5 ιεπηό θαη ππνινγίζηε πόζε ήηαλ ε πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ησλ πεξηζηξνθώλ. Καηαγξάςηε ηελ ηηκή πνπ
έρεηε ππνινγίζεη ζην θύιιν εξγαζίαο.

8.

Υπνινγίζηε ην έξγν ηεο δύλακεο ηξηβήο W = F . 2πr . n ζε Joules.

9.

Υπνινγίζηε ηε ζεξκόηεηα πνπ παξήρζε Q= m . c . {(θ2-θ1)+Δθ} όπνπ Δθ ε
πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ιόγσ απσιεηώλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη


cal 
 ε εηδηθή ζεξκόηεηα ηνπ
c   216
kg  C 


αινπκηλίνπ.
10.

Πξνζδηνξίζηε ην κεραληθό ηζνδύλακν ηεο ζεξκόηεηαο α=Q / W.

11.

Υπνινγίζηε θαη ην ζρεηηθό πεηξακαηηθό ζθάικα, ζεσξώληαο σο αθξηβή ηηκή
ηελ α=0,24Cal / J.
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