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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ 
 

 
Πειραµατική διαδικασία: 1. Συναρµολόγησε την πειραµατική διάταξη της 
εικόνας που ακολουθεί. 
2. Τοποθέτησε το θερµόµετρο έτσι ώστε το κατω άκρο του να βρίσκεται 
ολόκληρο µεσα στον τριµµένο πάγο (χρησιµοποίησε το δοχείο των 100 ml). 
Περίµενε µέχρις ότου το ελέυθερο ακρο της στήλης του υγρού σταθεροποιηθεί 
και όταν συµβεί αυτό, σηµείωσε το άκρο της στήλης πάνω στο γυάλινο 
περίβληµα του θερµοµέτρου, µε µαρκαδόρο. 
3. Βάλε σε λειτουργία την εστία θέρµανσης, ώστε να µεταφέρεται θερµότητα 
πρός το δοχείο µε τον πάγο. Παρατήρησε τη στάθµη του υγρού στη στήλη του 
θερµοµέτρου κατά τη διάρκεια της µετατροπής του πάγου σε νερό και στη 
συνέχεια, κατά τη θέρµανση του νερού. (το κάτω άκρο του θερµοµέτρου να 
είναι βυθισµένο ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του νερού). 
4. Όταν το νερό αρχίσει να βράζει, παρατήρησε ότι το ελευθερο άκρο της 
στήλης του θερµοµέτρου σταθεροποιείται σε µια ορισµένη θέση. Σηµείωσε 
προσεκτικά τη θέση αυτή µε µαρκαδόρο. 
5. Κλείσε την εστία θέρµανσης. Τοποθέτησε το θερµόµετρο πάνω σε µια 
λωρίδα Α4 και σηµείωσε πάνω σ΄αυτό τις θέσεις 0 0C και 100 0C. Σύνδεσε τα 
δύο σηµεία µε µια ευθεία. 

Στόχοι:  
1. Να προσδιορίζεις πειραµατικά το σηµείο “µηδέν (0  0C)” και το σηµείο 
“εκατό (100 0C)” σε ένα θερµόµετρο.  
2. Να κατασκευάζεις µια κλίµακα θερµοκρασίας κελσίου.  
3. Να µπορείς να χρησιµοποιείς το θερµόµετρο µε την κλίµακα που 
κατασκεύασες, για να µετράς τη θερµοκρασία ενός σώµατος. 
4.  Να συγκρίνεις την κλίµακα που κατασκεύασες µε την κλίµακα του 
θερµοµέτρου του εργαστηρίου και να εξηγείς τις τυχόν διαφορές. 
 
Όργανα – Υλικά:  
1. Θερµόµετρο εργαστηρίου  -10...110 0C.                   
2. Ηλεκτρική εστία ή γκαζάκι. 
3.∆οχεία ζέσης 100 και 250 ml. 
4. Ορθοστάτης και σύνδεσµοι. 
5.  Χάρακας 30 cm. 
6. Τριµµένος πάγος από νερό βρύσης. 
7. Χαρτί Α4 (λωρίδες  3cm), µαρκαδόρος οινοπνευµατος, µανταλάκι. 
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6. Με το χάρακά σου χώρισε το ευθ. τµήµα που προέκυψε σε δέκα ίσα 
τµήµατα. Έτσι θα προσδιορίσεις τις θέσεις των 10 0C, 20 0C,..., 90 0C. Με τον 
ίδιο τρόπο προσδιόρισε πάνω στο ευθ. τµήµα τις θέσεις όλων των 
θερµοκρασιών από 0 0C έως 100 0C, ανά έναν ή δύο βαθµούς. Έχεις 
κατασκευάσει µια θερµοµετρική κλίµακα. 
7. Στερέωσε µε µανταλάκι την κλίµακα την κλίµακα που κατασκεύασες πάνω 
στο θερµόµετρο, ώστε το 0 και το 100 να αντιστοιχείστα σηµειωµένα µε 
µαρκαδόρο σηµεία του θερµοµέτρου. Έχεις βαθµονοµήσει ένα θερµόµετρο!!!  
 
Εργασίες:  
 
1. Με το θερµόµετρο που βαθµονόµησες µέτρησε τη θερµοκρασία του νερού  
 
της βρύσης.  Θ=...........0C. 
 
2. Σύγκρινε τη θέση του µηδενός (0 0C) της κλίµακας που κατασκεύασες, µε 
το µηδέν της κλίµακας του θερµοµέτρου. Οι δύο θέσεις ταυτίζονται; Αν όχι  
 
γιατι;.................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
3. Πως θα επεκτείνεις την κλίµακα που κατασκεύασες, ώστε να µετράς και 
αρνητικές θερµοκρασίες, όπως για παράδειγµα ητη θερµοκρασία του καταψύ- 
 
κτη του ψυγείου;.................................................................................................. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
 


