
Νόμοσ του Joule
Κ. Παπαμιχάλθσ

Στόχοι
1) Να περιγράφει τθ λειτουργία τθσ πειραματικισ διάταξθσ του

ςχιματοσ, εφαρμόηοντασ τθν αρχι διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ,
τθν εξίςωςθ τθσ κερμιδομετρίασ και το νόμο του Joule.

2) Να αποδεικνφει κεωρθτικά ότι αν ο αντιςτάτθσ διαρρζεται
από ςτακερό ρεφμα και οι απϊλειεσ κερμότθτασ προσ το
περιβάλλον κεωρθκοφν αμελθτζεσ, τότε θ κερμοκραςία του
νεροφ μεταβάλλεται γραμμικά με το χρόνο.

3) Να ςυγκρίνει τθ κεωρθτικι πρόβλεψθ με το πειραματικό
γράφθμα. Να υπολογίηει πειραματικά τθ κερμοχωρθτικότθτα
του κερμιδόμετρου.



Νόμοσ του Joule: Πειραματικι Διάταξθ



Θεωρθτικι επεξεργαςία

Αν ο αντιςτάτθσ (R) διαρρζεται από ςτακερό ρεφμα Ι, τότε ςε χρόνο t μεταφζρεται 
από αυτόν κερμότθτα:

2Q I R t

Υποκζτουμε ότι οι απϊλειεσ κερμότθτασ προσ το περιβάλλον είναι αμελθτζεσ. 
Ζνα μζροσ Q’ από τθ κερμότθτα Q μεταφζρκθκε ςτο νερό. Θ κερμοκραςία του νεροφ 

από τθν αρχικι τιμι τθσ κ0 μεταβάλλεται ςε κ:

0Q m c

[m: θ μάηα του νεροφ, c : θ ειδικι κερμότθτα του νεροφ]

Το υπόλοιπο (Q’’) μεταφζρεται ςτο δοχείο του κερμιδόμετρου. Κάκε χρονικι 
ςτιγμι, το δοχείο και το νερό ζχουν τθν ίδια κερμοκραςία κ. Αν Κ ςυμβολίηει τθ 

κερμοχωρθτικότθτα του δοχείου, ιςχφει:  

0Q K



Αρχι διατιρθςθσ τθ ενζργειασ:

Q Q Q

Καταλιγουμε ςτθ κεωρθτικι ςχζςθ:
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Απαιτοφμενα όργανα και υλικά
Αντιςτάτθσ 10W, 10Ω

Τροφοδοτικό Conel HLV 520
Σφςτθμα MBL και Θ/Υ

Αιςκθτιρασ κερμοκραςίασ
Πολφμετρο 

Καλϊδια 
Ορκοςτάτθ με λαβίδα

Διακόπτθσ
Δοχείο ηζςθσ 200mL

Ηυγόσ 
Μαγνθτικόσ αναδευτιρασ

Πειραματικόσ ζλεγχοσ τθσ ςχζςθσ (1)



I=1A, R=10Ω, m=0.08Kg, c=4200J/KgC
Κλίςθ ευκείασ=0.02
Πειραματικόσ υπολογιςμόσ τθσ 
κερμοχωρθτικότθτασ του δοχείου: Κ=164J/C



Ερωτιςεισ

1. Με βάςθ τθν πειραματικι ευκεία, υπολόγιςε τθ κερμοχωρθτικότθτα του
δοχείου του κερμιδόμετρου.

2. Σφμφωνα με τα αποτελζςματα του πειράματοσ, ποιο ςφμπλεγμα
κεωρθτικϊν νόμων και υποκζςεων επικυρϊκθκε;
a. Ο νόμοσ του Joule
b. Θ εξίςωςθ τθσ κερμιδομετρίασ
c. Οι κερμικζσ απϊλειεσ προσ το περιβάλλον είναι αμελθτζεσ

3. Τα πειραματικά δεδομζνα ςυμφωνοφν με τισ κεωρθτικζσ ςχζςεισ, ςτθν
περιοχι κερμοκραςιϊν 18-25οC, ςτθν οποία πραγματοποιικθκε το
πείραμα. Θ διαπίςτωςθ αυτι μασ εξαςφαλίηει ότι το κεωρθτικό μοντζλο
ιςχφει ςε κάκε περιοχι κερμοκραςιϊν; ΝΑΙ-ΟΧΙ


