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Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 34: Βαζκνλόκεζε ζεξκνδεύγνπο. 

Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 16/12/2005 

 
 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ: 
 Σε έλα θιεηζηό θύθισκα από ζύξκαηα δηαθόξσλ κεηάιισλ, όηαλ νη 

ζεξκνθξαζίεο ησλ επαθώλ ηνπο δελ είλαη ίζεο, έρνπκε ηελ εκθάληζε ειεθηξεγεξηηθήο 

δύλακεο (θαηλόκελν Seebeck). H ζπλνιηθή ειεθηξεγεξηηθή δύλακε είλαη κεδέλ κόλν 

ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ζεξκνθξαζίεο ησλ επαθώλ είλαη ίζεο. Σηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε, έρνπκε ηελ εκθάληζε κηαο ειεθηξεγεξηηθήο δύλακεο Δ, ε ηηκή ηεο νπνίαο 

ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε δύν δηαθνξεηηθά πιηθά πνπ ελώλνληαη ζε δύν ζεκεία 

δίλεηαη: Δ=C(T1-T2)   (1) 

όπνπ T1 θαη T2 είλαη νη ζεξκνθξαζίεο ησλ δύν επαθώλ θαη C ε ζηαζεξά ηνπ δεύγνπο 

ησλ δύν κεηάιισλ (ηα δύν κέηαιια από ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλα ηα ζύξκαηα 

ηνπ θπθιώκαηνο απνηεινύλ έλα ζεξκνδεύγνο). 

 Μηα από ηηο εθαξκνγέο ηνπ ζεξκνειεθηξηθνύ θαηλνκέλνπ είλαη ζηε κέηξεζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο, αθνύ ηα ζεξκνδεύγε θαιύπηνπλ κεγάιν εύξνο ζεξκνθξαζηώλ θαη 

έρνπλ κεγάιε αληνρή ζε ζρέζε κε ηα ζεξκόκεηξα πδξαξγύξνπ. Γηα ηε κέηξεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζα πξέπεη ε κία από ηηο επαθέο ησλ κεηάιισλ λα βξίζθεηαη ζε ζεξκηθή 

επαθή (δειαδή ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία) κε ην αληηθείκελν ηε ζεξκνθξαζία ηνπ 

νπνίνπ ζέινπκε λα κεηξήζνπκε θαη ε άιιε λα βξίζθεηαη ζε ζεξκηθή επαθή κε ζώκα 

γλσζηήο ζεξκνθξαζίαο. Δπεηδή έρνπκε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο αλάκεζα ζηηο επαθέο, 

ιόγσ ηνπ ζεξκνειεθηξηθνύ θαηλνκέλνπ ζα έρνπκε εκθάληζε ηάζεο ζην θύθισκα ησλ 

θαισδίσλ. Μεηξώληαο ηελ ηάζε απηή, από ηε ζρέζε (1), κπνξνύκε λα βγάινπκε 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ησλ επαθώλ, θαη αθνύ ε ζεξκνθξαζία 

ηεο κηαο επαθήο είλαη γλσζηή, κπνξεί λα βξεζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο πνπ καο 

ελδηαθέξεη.  

 Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα κα κεηξεζεί ε ζεξκνθξαζία ελόο ζώκαηνο κε 

ηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ είλαη λα γλσξίδνπκε ηε ζηαζεξά C ηνπ 

δεύγνπο ησλ δύν κεηάιισλ πνπ ρξεζηκνπνηνύκε, λα έρεη γίλεη δειαδή ε 

βαζκνλόκεζε ηνπ ζεξκνδεύγνπο. Απηό αθξηβώο γίλεηαη ζην πείξακα πνπ αθνινπζεί. 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
 Η εξγαζηεξηαθή άζθεζε πεξηιακβάλεη έλα πείξακα θαη ζθνπόο ηεο είλαη ε 

κειέηε ηνπ ζεξκνειεθηξηθνύ θαηλνκέλνπ θαη ε βαζκνλόκεζε ελόο ζεξκνδεύγνπο 

ηύπνπ Chromel-Constantan. Η πεηξακαηηθή δηάηαμε πεξηιακβάλεη δύν κεηαιιηθνύο 

δίζθνπο κεγάιεο ζεξκηθήο αδξάλεηαο κε ηνπο νπνίνπο βξίζθνληαη ζε θαιή ζεξκηθή 

επαθή δύν ζεξκνδεύγε ηύπνπ Chromel-Constantan, έλα κηθξνβνιηόκεηξν θαη έλα 

ςεθηαθό ζεξκόκεηξν. Ο έλαο κεηαιιηθόο δίζθνο (δίζθνο αλαθνξάο) δηαηεξείηαη ζε 

ζηαζεξή ζεξκνθξαζία (ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο), θαη ν άιινο δίζθνο (δίζθνο 

εξγαζίαο) ζεξκαίλεηαη από πξνζαξηεκέλν ζεξκαληήξα. Η κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ηνπ δίζθνπ αλαθνξάο γίλεηαη δύν θνξέο, ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο. 

Καζώο ν δίζθνο εξγαζίαο ζεξκαίλεηαη, θαηαγξάθνληαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ θαη ε ηάζε 

πνπ αλαπηύζζεηαη ζην θύθισκα (ηελ νπνία κεηξά ην κηθξνβνιηόκεηξν) από ηνπο 
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20
ν
C κέρξη ηνπο 90

ν
C κε βήκα 5

ν
C. Τα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ δίλνληαη ζηνλ 

πίλαθα 1: 

 
      Πίνακας 1 

Η ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

κεηξήζεθε αξρηθά κεηξήζεθε 18,6
 ν
C 

θαη κεηά ην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο 

κεηξήζεθε 19,6
 ν
C. Σαλ Ταλαθνξάο 

ζεσξήζακε ην κέζν όξν ησλ 

ζεξκνθξαζηώλ απηώλ, επνκέλσο  

Ταλαθνξάο=19,1
 ν
C. Σηελ ηξίηε ζηήιε 

ηνπ πίλαθα έρεη ππνινγηζηεί ε 

δηαθνξά ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ δύν 

δίζθσλ (ΓΘ=Τ-Ταλαθνξάο). Από ηε 

ζρέζε (1) παξαηεξνύκε όηη πξέπεη λα 

ππάξρεη κηα γξακκηθή ζρέζε 

αλάκεζα ζην V θαη ην ΓΘ. Σην 

δηάγξακκα 1 δίλεηαη ε κεηαβνιή ηεο 

ηάζεο V ζπλαξηήζεη ηεο δηαθνξάο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ δύν δίζθσλ 

ΓΘ. 

 

Με ηε κέζνδν ησλ ειάρηζησλ ηεηξαγώλσλ κπνξνύκε λα βξνύκε κηα θαιύηεξε 

επζεία ς=α+βρ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζεηξά ησλ πεηξακαηηθώλ κεηξήζεσλ πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα. Έηζη αλ ρ=ΓΘ θαη ς=V έρνπκε: 

[ρ]=538,5 [ς]=20810 [ρ
2
]=26332,15       [ρς]=1018379 [ρ]

2
=289982,25 

είλαη: α=([ς][ρ
2
 ]-[ρ][ρα])/(n[ρ

2
]- [ρ]

 2
)-4,05 κV 

          β=(n[ρς]-[ρ][ς])/(n[ρ
2
]-[ρ]

2
)38,76 κV/

 ν
C 

ε επζεία πνπ πξνθύπηεη είλαη ε  ς=38,76ρ-4,05. 

 

Η θιίζε ηεο επζείαο είλαη ίζε κε ην ζπληειεζηή C γηα ην ππό κειέηε ζεξκνδεύγνο, 

δειαδή β=C=38,76 κV/
 ν

C 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
 Όπσο θαίλεηαη θαη από ην δηάγξακκα ε ζρέζε αλάκεζα ζην V  θαη ην ΓΘ 

είλαη γξακκηθή, ελώ εληππσζηαθό είλαη ην γεγνλόο όηη ηα πεηξακαηηθά ζεκεία ηνπ 

δηαγξάκκαηνο απνθιίλνπλ ειάρηζηα από ηελ επζεία πνπ πξνέθπςε από ηε κέζνδν ησλ 

ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ. Όκσο, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο έγηλαλ 

πξνζεγγίζεηο θαη ζθάικαηα, ηα ζεκαληηθόηεξα από ηα νπνία ζα αλαθέξνπκε 

παξαθάησ. 

 Γηα ηε ζσζηή εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο είλαη απαξαίηεην ν δίζθνο αλαθνξάο 

λα βξίζθεηαη ζε γλσζηή ζεξκνθξαζία ε νπνία ζα παξακέλεη ζηαζεξή ζε όιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο. Όκσο, όπσο θαίλεηαη παξαπάλσ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζεο ηνπ πεηξάκαηνο είρακε κηα κεηαβνιή 1
ν
C ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ δίζθνπ 

αλαθνξάο. Δπίζεο ην ζεξκόκεηξν πνπ πξνζαξηήζεθε γηα ηε κέηξεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ δίζθνπ εξγαζίαο δελ βξηζθόηαλ ζηνλ άμνλα πνπ ν δίζθνο εξρόηαλ 

ζε επαθή κε ην ζεξκαληήξα, αιιά ήηαλ έθθεληξα ηεο επαθήο. Δδώ έρνπκε κηα πεγή 

ζθάικαηνο ζηε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο αθνύ ν δίζθνο εξγαζίαο δελ ζεξκαίλεηαη 

Θεξκνθξαζία  

Τ(
ν
C) 

Τάζε V (κV) ΓΘ    (
ν
C) 

20 60 0,9 

25 240 5,9 

30 420 10,9 

35 610 15,9 

40 800 20,9 

45 990 25,9 

50 1180 30,9 

55 1360 35,9 

60 1570 40,9 

65 1760 45,9 

70 1970 50,9 

75 2150 55,9 

80 2360 60,9 

85 2560 65,9 

90 2780 70,9 
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νκνηόκνξθα. Πηζαλά ζθάικαηα επίζεο νθείινληαη ζην όηη ε βαζκνλόκηζε βαζίζηεθε 

ζε κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο πνπ έγηλαλ κε ζεξκόκεηξν. Η έιιεηςε αθξίβεηαο ηνπ 

ςεθηαθνύ ζεξκνκέηξνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε 

ζθάικαηα ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζπληειεζηή C. 


