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Άζθεζε 8 

Δμάξηεζε ηεο αληίζηαζεο αγσγνύ από ηε ζεξκνθξαζία 

 

8.1.  θνπόο 

ηελ άζθεζε απηή πξνζδηνξίδεηαη ε θακπχιε ηεο εμάξηεζεο ηεο αληίζηαζεο ηνπ βνιθξακίνπ 

απφ ηε ζεξκνθξαζία θαη ππνινγίδεηαη ν ζεξκηθφο ζπληειεζηήο αληίζηαζεο ηνπ βνιθξακίνπ 

ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο. 

Παξάιιεια δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ζπνπδαζηή λα κειεηήζεη πνηνηηθά ην θαηλφκελν ηεο 

ηζρχνο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο απφ έλα ζεξκφ ζηεξεφ ζε ζπλάξηεζε κε ηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ. 

8.2.  Γεληθά  

8.2.1.  Μεηαβνιή ηεο αληίζηαζεο κε ηε ζεξκνθξαζία 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε αληίζηαζε ελφο αγσγνχ εμαξηάηαη απφ ηα γεσκεηξηθά ηνπ ζηνηρεία θαη 

δίλεηαη απφ ηε ζρέζε R = ξL/S, φπνπ L είλαη ην κήθνο ηνπ αγσγνχ, S ε επηθάλεηα ηεο 

δηαηνκήο ηνπ θαη ξ ε εηδηθή αληίζηαζε πνπ εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ηνπ πιηθνχ θαη ηε 

ζεξκνθξαζία. 

        Ζ ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ αληίζηαζε ελφο αγσγνχ κε ηε ζεξκνθξαζία έρεη ηε κνξθή: 
 

Rζ = R0 (1 + αζ)                                                      (8.1) 
 

φπνπ α είλαη ν ζεξκηθφο ζπληειεζηήο αληίζηαζεο, ζ ε ζεξκνθξαζία θαη R0 ε ηηκή ηεο 

αληίζηαζεο γηα ζ = 0 
0
C. Ο ζεξκηθφο ζπληειεζηήο αληίζηαζεο είλαη ζεηηθφο γηα ηα κέηαιια 

θαη αξλεηηθφο γηα ηνλ άλζξαθα θαη ηνπο εκηαγσγνχο. 

        Γηα ην βνιθξάκην, απφ ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην λήκα ζηηο ιπρλίεο 

ππξαθηψζεσο, ν ζεξκηθφο ζπληειεζηήο αληίζηαζεο γηα ηελ πεξηνρή 0100 
0
C έρεη ηελ ηηκή 

3,92x10
-3  0

C
-1

. 

        Μπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε εχθνια ηελ αληίζηαζε ελφο αγσγνχ απφ ηνλ λφκν ηνπ 

Ohm V = RI, κεηξψληαο ηελ ηάζε ζηα άθξα ηνπ θαη ην ξεχκα πνπ ηνλ δηαξξέεη. Δπεηδή ε 

αληίζηαζε κεηαβάιιεηαη κε ηε ζεξκνθξαζία, ε θακπχιε ηνπ U ζπλαξηήζεη ηνπ Η δελ είλαη 

επζεία, αιιά θακπχιε κε ηα θνίια πξνο ηα πάλσ ή θάησ, αλάινγα κε ηνλ αλ ε αληίζηαζε 

απμάλεηαη ή ειαηηψλεηαη κε ηε ζεξκνθξαζία, αληηζηνίρσο. 

        ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ αληίζηαζε κε ηε ζεξκνθξαζία, ζηηο 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο  δελ είλαη γξακκηθή αιιά έρεη ηε κνξθή: 
 

                                          Rζ =R0 (1 + αζ + βζ
2
 + γζ

3
 +…)                                          (8.2) 

 

        ε πνιιά πξαθηηθά πξνβιήκαηα φκσο, φπσο θαη ζηελ άζθεζε απηή, ρξεζηκνπνηνχκε 

πξνζεγγηζηηθά ηελ Δμ.(8.1) ζεσξψληαο φηη ν ζπληειεζηήο α δελ είλαη κία ζηαζεξά αιιά 

εμαξηάηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία. 

        Σν βνιθξάκην είλαη ην πην ππξίκαρν κέηαιιν (ζεξκνθξαζία ηήμεο 3380
  0

C), θαη γηα ην 

ιφγν απηφ βξίζθεη επξεία εθαξκνγή ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ζε  δηάθνξεο ζπζθεπέο 

πςειήο ηερλνινγίαο. ε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ν ζεξκηθφο ζπληειεζηήο αληίζηαζεο, α, είλαη 

πεξίπνπ 4,1×10
-3

 K
-1

. Δπίζεο, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, είλαη αλνμείδσην, θαζψο ε νμείδσζή 

ηνπ αξρίδεη ζε ζεξκνθξαζίεο άλσ ησλ 400
 0

C. Αιιά έρεη θαη έλα «αδχλαην ζεκείν»: ε 

αληίζηαζή ηνπ έληνλα εμαξηάηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία (ππάξρνπλ εθαξκνγέο φπνπ ην 
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«αδχλαην ζεκείν» είλαη «δπλαηφ»). Πξάγκαηη, ζην ζεξκνθξαζηαθφ δηάζηεκα 273-2500 Κ, ε 

αληίζηαζε ηνπ βνιθξακίνπ κεηαβάιιεηαη πεξίπνπ 15 θνξέο! Απηφ εμεγεί γηαηί κεξηθέο θνξέο 

αδπλαηνχκε λα ζέζνπκε ζε ιεηηνπξγία κηα ιάκπα ππξαθηψζεσο κεγάιεο ηζρχνο, γηα 

παξάδεηγκα 880 W, πνπ φηαλ είλαη ζεξκή (≈ 2500 Κ) δηαξξέεηαη απφ ξεχκα 4 Α 

(220V×4A=880W). ηελ αξρή, φηαλ ε ιάκπα είλαη ςπρξή, ε αληίζηαζε ηνπ λήκαηφο ηεο 

είλαη 15 θνξέο κηθξφηεξε θαη επνκέλσο, φηαλ αλνίγνπκε ην δηαθφπηε, ην αξρηθφ ξεχκα ζηε 

ιάκπα είλαη 15 θνξέο κεγαιχηεξν ή πεξίπνπ 60 Α! ηνλ ειεθηξνινγηθφ πίλαθα ην ξεχκα 

απηφ ακέζσο ζα «ξίμεη θάησ» ην ξειέ αζθαιείαο πνπ ζπλήζσο είλαη ησλ 16 Α. 

 

8.2.2.  Αθηηλνβνιία κέιαλνο ζώκαηνο 

ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηα ζψκαηα, εθηφο απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ ηδηνηήησλ πνπ 

πθίζηαληαη, ζπγρξφλσο αθηηλνβνινχλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ζχξκα βνιθξακίνπ ζηηο 

ιπρλίεο ππξαθηψζεσο. 

        Οη λφκνη ηεο αθηηλνβνιίαο εκπεξηέρνληαη ζηε ζρέζε πνπ έδσζε ν Planck γηα ην κέιαλ 

ζψκα, πνπ έρεη ηε κνξθή: 
 

1exp
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kT

hc

hc
                                                    (8.3) 

φπνπ c είλαη ε ηαρχηεηα ηνπ θσηφο, k ε ζηαζεξά ηνπ Boltzmann, h ε ζηαζεξά ηνπ Planck, ι ην 

κήθνο θχκαηνο θαη Δι είλαη ε ζπλάξηεζε θαηαλνκήο ηεο αθεηηθήο ηθαλφηεηαο, δειαδή ε 

αθηηλνβνινχκελε ηζρχο αλά κνλάδα επηθάλεηαο θαη αλά κνλάδα κήθνπο θχκαηνο ζηελ 

πεξηνρή κήθνπο θχκαηνο ι. 

        Δπεηδή ε Δμ. (8.3) δελ είλαη εχθνια θαηαλνεηή, δίλεηαη ε γξαθηθή ηεο απεηθφληζε ζην 

ρ. 8.1. 

 

        Δίλαη θαλεξφ φηη ην γηλφκελν Διdι εθθξάδεη ηελ ηζρχ πνπ αθηηλνβνιείηαη αλά κνλάδα 

επηθάλεηαο ζηα κήθε θχκαηνο κεηαμχ ι θαη ι+dι ζε θάζε ζεξκνθξαζία θαη ηζνχηαη κε ην 

εκβαδφλ πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε θακπχιε ηνπ ρ. 8.1 θαη ηνλ άμνλα ησλ ι ζηελ 

πεξηνρή κεηαμχ ι θαη ι + dι. 
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8.3.  Μέζνδνο 

Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ ζχξκαηνο βνιθξακίνπ κπνξεί λα ξπζκηζηεί κε ηε κεηαβνιή ηνπ ξεχκαηνο 

πνπ δηαξξέεη ην ζχξκα. Γηα ην βνιθξάκην ππάξρεη εκπεηξηθή ζρέζε πνπ δίλεη ηε ζεξκνθξαζία 

ηνπ λήκαηνο σο ζπλάξηεζε ηνπ ξεχκαηνο θαη ηεο δηακέηξνπ ηνπ ζχξκαηνο.  Ζ γξαθηθή 

παξάζηαζε απηήο ηεο ζρέζεο θαίλεηαη ζην ρ. 8.3. 

        Ζ αληίζηαζε ηνπ ζχξκαηνο ζηηο δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ λφκν 

ηνπ Οhm (R = V/I). 

        Έηζη, αλ ρξεζηκνπνηεζεί κία ιπρλία βνιθξακίνπ, είλαη εχθνιν πεηξακαηηθά λα 

πξνζδηνξηζηεί ε αληίζηαζε ηνπ λήκαηφο ηεο γηα ζεξκνθξαζίεο απφ εθείλελ ηνπ 

πεξηβάιινληνο ψο ηνπο 2500 
0
C. 

 

8.4.  Πεηξακαηηθή δηάηαμε 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο απαηηνχληαη: 

Μία πεγή ελαιιαζζφκελεο ηάζεο 12V, κία ιπρλία κε λήκα απφ ζχξκα βνιθξακίνπ, κία 

ξπζκηδφκελε αληίζηαζε, R΄, έλα βνιηφκεηξν, V, θαη έλα ακπεξφκεηξν, Α (ρ. 8.2). 
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4. Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο Φπζηθήο, Σφκνο Η, ΔΜΠ, Σνκέαο Φπζηθήο, ΔΜΦΔ, Δθδφζεηο 

πκκεηξία (Αζήλα, 2010). 

 

8.5. Δθηέιεζε 

1. Να αλαγλσξηζηεί ην θχθισκα φπσο θαίλεηαη ζην ρ. 8.2. 

 
 

2. Μεηαβάιινληαο ηελ ηηκή ηεο ξπζκηδφκελεο αληίζηαζεο R΄, κεηαβάιιεηε ην ξεχκα, Η, πνπ 

δηαξξέεη ηε ιπρλία βνιθξακίνπ θαη ηαπηφρξνλα κεηξήζηε ηε δηαθνξά δπλακηθνχ, V, ζηα 

άθξα ηεο. Δπαλαιάβεηε απηή ηε κέηξεζε γηα δέθα ηνπιάρηζηνλ ηηκέο ηνπ Η, κεηαμχ 0 θαη 4Α. 

Καηαρσξήζηε ηηο κεηξήζεηο ζαο ζηνλ Πίλαθα Η. 
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Πίλαθαο Ι 

V   (Volt) I   (A) R  (Ω) T   (Κ) ζ   (
0
C) 

     

 

 

3. Ρπζκίζηε ηελ αληίζηαζε, ψζηε λα πεξάζεη απφ ηε ιπρλία ην ξεχκα πνπ ζα αλεβάζεη ηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ λήκαηνο ζηνπο 1500 Κ, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ην δηάγξακκα T = f(I) 

ηνπ ρ. 8.3. 

 

4. Καηαρσξήζηε ηελ ηηκή ηνπ ξεχκαηνο θαη ηεο ηάζεο ζηα άθξα ηεο ιπρλίαο ζηνλ Πίλαθα ΗΗ. 

 

Πίλαθαο ΙΙ 

Σ  (K) V (V) I   (A) P = IU  (W) 

1500    

2000    

2500    

5. Δπαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία γηα Σ = 2000 Κ θαη Σ = 2500 Κ. 

6. Παξαηεξήζηε πψο κεηαβάιιεηαη ε ηζρχο πνπ αθηηλνβνιείηαη ζην πεξηβάιινλ απφ ην λήκα 

ηεο ιπρλίαο ζηηο παξαπάλσ ζεξκνθξαζίεο θαη θαηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. 

8.6.   Δπεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ 
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1. Γηα θάζε δεχγνο ηηκψλ V θαη Η πνπ κεηξήζαηε, ππνινγίζηε ηελ αληίζηαζε, R, ηεο ιπρλίαο 

θαη θαηαρσξήζηε ηα απνηειέζκαηα ζηνλ πίλαθα Η. 

2. ρεδηάζηε ηελ θακπχιε ηεο δηαθνξάο δπλακηθνχ, V, σο ζπλάξηεζε ηνπ ξεχκαηνο Η. 

3. Γηα ηηο ηηκέο ηνπ ξεχκαηνο, Η, ηεο ιπρλίαο θαη απφ ηελ θακπχιε ηνπ ρ. 8.3, πνπ δίλεη ηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ λήκαηνο ζπλαξηήζεη ηνπ ξεχκαηνο, βξείηε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο, Σ, (ζε βαζκνχο Kelvin, K) θαη ζ (ζε 
0
C), (ζ = Σ  273). Καηαρσξήζηε ηηο ηηκέο 

απηέο ζηνλ Πίλαθα Η. 

4. ρεδηάζηε ηελ θακπχιε ηεο αληίζηαζεο, R, ηεο ιπρλίαο, σο ζπλάξηεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ηνπ λήκαηνο, ζ. 

5. Απφ ηελ θιίζε ηεο θακπχιεο R(ζ) βξείηε ηνλ ζεξκηθφ ζπληειεζηή αληίζηαζεο, α, ηνπ 

βνιθξακίνπ ζε νπνηαδήπνηε ζεξκνθξαζία κεηαμχ 1500 
0
C θαη 2000 

0
C.  Γηα ηε ιπρλία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, δίλεηαη φηη R0 = 0,25 Ω. πγθξίλεηε ηα απνηειέζκαηά ζαο κε ηελ ηηκή ηνπ 

α κεηαμχ 0 
0
C θαη 100 

0
C, πνπ είλαη 3,92×10

-3   0
C

-1
. 

6. Απφ ηηο κεηξήζεηο V θαη Η, πνπ έρεηε θαηαρσξήζεη ζηνλ Πίλαθα ΗΗ, βξείηε ηελ 

πξνζθεξφκελε ζηε ιπρλία ειεθηξηθή ηζρχ, ε νπνία θαη αθηηλνβνιείηαη ζην πεξηβάιινλ. 

7. πγθξίλαηε, πνηνηηθά, ηηο πεηξακαηηθέο ηηκέο ηεο αθηηλνβνινχκελεο ηζρχνο, φπσο 

πξνθχπηνπλ απφ ηνλ Πίλαθα ΗΗ, κε ηελ ηζρχ πνπ πξνβιέπεηαη λα αθηηλνβνιεί ην λήκα ηεο 

ιπρλίαο ζηηο αληίζηνηρεο ζεξκνθξαζίεο, ζχκθσλα κε ην ρ. 8.1. 

8. πκθσλνχλ ηα απνηειέζκαηά ζαο κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ θάλαηε ζηελ εξψηεζε 3 ηεο 

Παξαγξ. 8.5, ζρεηηθά κε ηελ κεηαβνιή ηεο αθηηλνβνινχκελεο ηζρχνο ηνπ λήκαηνο 

ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ; 

 


