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ΟΙ   ΝΟΜΟΙ  ΤΩΝ  ΑΕΡΙΩΝ 
 

I. ΙΟΘΕΡΜΗ ΜΕΣΑΒΟΛΗ) 
 
Α. ΣΟΥΟΗ 
•     Η εμνηθείσζε µε ηε ρξήζε απιώλ πεηξαµαηηθώλ δηαηάμεσλ. 
•     Η πξαγκαηνπνίεζε θαη παξαηήξεζε ηεο ηζόζεξκεο κεηαβνιήο ηνπ αέξα, πνπ πξνζεγγίδεη ην ηδαληθό αέξην, 

όηαλ δελ έρεη  πγξαζία. 
•     Η εμνηθείσζε ζε κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο, όγθνπ θαη πίεζεο. 
•     Η εθαξκνγή ησλ ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ ζηηο κεηαβνιέο αεξίνπ. 
•     Η επηβεβαίσζε όηη ν αηκνζθαηξηθόο αέξαο ζπκπεξηθέξεηαη σο ηδαληθό αέξην ζηηο ζπλζήθεο ηνπ πεηξάκαηνο. 
•     Η εμάζθεζε ζηελ θαηαζθεπή  θαη ρξήζε γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ από απηέο. 
•     Η θαηαλόεζε θαη ε εθηίκεζε ησλ ζθαικάησλ πνπ ππεηζέξρνληαη θαηά ηηο κεηξήζεηο. 

 
Β. ΘΔΜΑ 

Μεηώλνπκε ζηαδηαθά ην όγθν V ηνπ αέξα πνπ ππάξρεη κέζα ζην δνρείν κεηαθηλώληαο ην έκβνιν θαη κεηξάκε ηελ 

αληίζηνηρε πίεζε p.  Θα ειέγμνπκε εάλ ην γηλόκελν p ·V  είλαη ζηαζεξό θαη  θάλνπκε ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο p - 

V θαη p -1/V  επαιεζεύνληαο έηζη ην λόκν ηεο ηζόζεξκεο κεηαβνιήο.  

 

Γ. ΟΡΓΑΝΑ 
•     Κπιηλδξηθόο κεηαιιηθόο ζάιακνο όγθνπ  ~ 340 mL, θιεηζηόο ζην έλα 

άθξν, ζην εζσηεξηθό ηνπ νπνίνπ πξνζαξκόδεηαη έκβνιν πνπ θηλείηαη κέζσ 

ρεηξνιαβήο πξνώζεζεο θαη άγθηζηξνπ επαλαθνξάο.  

ΠΡΟΟΥΖ : ειέγμηε  όηη ην ρεξνύιη ηνπ εκβόινπ είλαη γπξηζκέλν όπσο 

θαίλεηαη ζηε θσηνγξαθία ώζηε λα αζθαιίδεη θαη λα αθηλεηνπνηείηαη όπνπ 

ζέινπκε. 
•     Κπιηλδξηθό δνρείν από PVC (πδαηόινπηξν) κέζα ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ν 

κεηαιιηθόο θπιηλδξηθόο ζάιακνο γηα δεκηνπξγία κεηαβαιιόκελσλ ζπλζεθώλ 

ζεξκνθξαζίαο.  

ΠΡΟΟΥΖ : ειέγμηε αλ ην δνρείν από PVC είλαη πδαηνζηεγέο πξηλ ηελ 

εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο θαη επηδηνξζώζηε κε θόιια PVC γηα αλ 

παξνπζηάδεη δηαξξνή  
•     Μεηαιιηθό καλόκεηξν κε θιίκαθα   0 - 2,5 bar   κε ππνδηαηξέζεηο αλά 0,02 

bar, ζην νπνίν είλαη πξνζαξκνζκέλνο εύθακπηνο ζσιήλαο γηα ηε ζύλδεζή ηνπ 

κε ηνλ κεηαιιηθό ζάιακν κέζσ θαηάιιειεο ζηξόθηγγαο ηξηώλ εηζόδσλ. 
•     Φεθηαθό πνιύκεηξν - ζεξκόκεηξν κε αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο. Γηα 

ιόγνπο εμνηθνλόκεζεο κπαηαξίαο θιείλεη απηόκαηα κεηά από ιίγα ιεπηά ιεηηνπξγίαο θαη επαλέξρεηαη ζε 

ιεηηνπξγία παηώληαο ην κπνπηόλ POWER δύν θνξέο. 
•     Βαζκνλνκεκέλε θιίκαθα κέηξεζεο ηνπ όγθνπ ηνπ αέξα 0 - 360 mL κε ππνδηαηξέζεηο αλά 2 mL. 
•     Γύν ζηξόθηγγεο ηξηώλ εηζόδσλ θαηάιιεια ζπλδεδεκέλεο κεηαμύ ηνπο. 
•     Πιαζηηθή ζύξηγγα ησλ 20 mL κε ππνδηαηξέζεηο αλά 1 mL. 

 

Γ. ΔΗΑΓΩΓΗΚΔ ΓΝΩΔΗ 
•     Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη θαηαλόεζε ηεο άζθεζεο ρξεηάδνληαη νη παξαθάησ γλώζεηο από ην ζρνιηθό βηβιίν 

Καηεύζπλζεο ηεο Β
΄
 ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ : 

 Δλόηεηα 1-2  : Οη λόκνη ησλ αεξίσλ (Νόκνο ηνπ Boyle)  

 Δλόηεηα 1 - 3 : Καηαζηαηηθή εμίζσζε ησλ ηδαληθώλ αεξίσλ  

 Δλόηεηα 1 - 4 : Κηλεηηθή ζεσξία 
 
Δ. ΘΔΩΡΖΣΗΚΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ 

 Νόκνο ηνπ Boyle (Μπόηι, 1627-1691) 

Η πίεζε νξηζκέλεο πνζόηεηαο αεξίνπ ηνπ νπνίνπ ε ζεξκνθξαζία παξακέλεη 

ζηαζεξή είλαη αληίζηξνθα αλάινγε κε ηνλ όγθν ηνπ. 

•     Ιζόζεξκε νλνκάδεηαη ε κεηαβνιή κηαο πνζόηεηαο ηδαληθνύ αεξίνπ, ζηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε ζεξκνθξαζία ηνπ αεξίνπ δηαηεξείηαη ζηαζεξή ( Σ = ζηαζ.).  
•     Η πίεζε νξηζκέλεο πνζόηεηαο αεξίνπ, ηνπ νπνίνπ ε ζεξκνθξαζία παξακέλεη 
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ζηαζεξή, είλαη αληίζηξνθα αλάινγε κε ηνλ όγθν ηνπ : 
Ρ= Cηζόζ/V    ,    Σ = ζηαζ.                                  

pV = Cηζόζ      ,     Σ = ζηαζ.                                              
•     Σν δηάγξακκα p - V είλαη ηζόζεξκε ηζνζθειήο ππεξβνιή. 
•     Η ζηαζεξή ηεο ηζόζεξκεο κεηαβνιήο εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό n ησλ mol θαη από ηε ζεξκνθξαζία T ηνπ 

αεξίνπ. 
•     Κάζε ζηηγκή ε πίεζε ηνπ αέξα ζην δνρείν είλαη: 
Ρ αέξα = p αηκ + p καλ όπνπ p αηκ ε αηκνζθαηξηθή πίεζε θαη p καλ ε έλδεημε ηνπ καλνκέηξνπ (ππεξπίεζε). 
•     Η αηκνζθαηξηθή πίεζε ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο είλαη 1 Atm = 1,01325 bar.  Άξα όηαλ ην κεηαιιηθό 

καλόκεηξν κεηξάεη ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε θαη δείρλεη  0 bar, πξέπεη λα δηνξζώλνπκε ηελ έλδεημε ζέηνληαο 

1,01325 bar. 
•     Μεξηθέο αληηζηνηρίεο ζηηο κνλάδεο πίεζεο είλαη νη παξαθάησ : 
1 Atm (θπζηθή αηκόζθαηξα) = 760Torr= 1,01325 bar = 101325 Pa 1bar = 750,0617 Torr =10

5
Pa. 

 
Σ. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΣΖ ΤΚΔΤΖ 
•     Σν καλόκεηξν είλαη ζηεξηγκέλν ζην θνιάξν ζην πάλσ κέξνο ηνπ κεηαιιηθνύ θπιηλδξηθνύ ζαιάκνπ. 
•     πλδένπκε ηνλ εύθακπην ζσιήλα ηνπ κεηαιιηθνύ καλνκέηξνπ κέζσ ηνπ ηξηπινύ δηαθόπηε ζηελ αληίζηνηρε 

έμνδν ζην πάλσ κέξνο ηνπ θπιηλδξηθνύ κεηαιιηθνύ ζαιάκνπ. 
•     Πξνζαξκόδνπκε ην αηζζεηήξην ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ εηδηθή ππνδνρή ζην εμσηεξηθό ηνπ θπιηλδξηθνύ 

κεηαιιηθνύ ζαιάκνπ. 
•     Σνπνζεηνύκε πξνζεθηηθά ηνλ θπιηλδξηθό κεηαιιηθό ζάιακν κέζα ζην άδεην πδαηόινπηξν πξνζέρνληαο λα 

πξνζαξκόζνπκε ηνλ ιεπηό ζσιήλα θαη ην θαιώδην ηνπ ζεξκνδεύγνπο ζηελ αληίζηνηρε εγθνπή ζην πάλσ κέξνο ηνπ 

πδαηόινπηξνπ. 
•     Πξνζαξκόδνπκε ηελ θιίκαθα κέηξεζεο ηνπ όγθνπ ζηελ εηδηθή ππνδνρή ηνπ θπιηλδξηθνύ κεηαιιηθνύ ζαιάκνπ 

πίζσ από ην ζηέιερνο ηνπ εκβόινπ. 
•     Πξνζαξκόδνπκε θαηάιιεια ην θηο ηνπ θαισδίνπ ηνπ ζεξκνδεύγνπο ζηελ αληίζηνηρε ππνδνρή ηνπ πνιύκεηξνπ, 

πνπ ζεκεηώλεηαη ζαλ (νC) Κ TYPE THERMOCOUPLE. Αλνίγνπκε ην ςεθηαθό πνιύκεηξν θαη ζέηνπκε ηνλ 

επηινγέα ζηελ αληίζηνηρε ζέζε. 
•     Γπξίδνπκε ηα ξπζκηζηηθά ησλ ηξηόδσλ ζηξνθίγγσλ ζε ηέηνηα ζέζε, ώζηε λα επηηξέπνπλ ηελ εηζαγσγή αέξα 

ζηνλ θπιηλδξηθό ζάιακν. 
•     Πηέδνληαο ην κνριό απειεπζέξσζεο ηνπ ζηειέρνπο, αλεβάδνπκε ην έκβνιν από ην άγθηζηξν επαλαθνξάο, ώζηε 

ν θπιηλδξηθόο κεηαιιηθόο ζάιακνο λα είλαη γεκάηνο αέξα (~ 340 mL). 
•     Γπξίδνπκε ην ξπζκηζηηθό ηεο θάησ ζηξόθηγγαο, ώζηε ν ρώξνο ηνπ ζαιάκνπ λα επηθνηλσλεί κόλν κε ην 

καλόκεηξν. 

 

Ε. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - Λήςε κεηξήζεσλ 
1.  εκεηώλνπκε ηελ έλδεημε ζ1 (ή Σ1 ) ηνπ ςεθηαθνύ ζεξκνκέηξνπ ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ, ηελ νπνία ζα δηαηεξνύκε 

ζηαζεξή ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηαβνιήο. 
2.  εκεηώλνπκε ηελ ηηκή ηνπ όγθνπ ηνπ αέξα, πνπ δηαβάδνπκε ζηελ θιίκαθα κέηξεζεο ηνπ όγθνπ, ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ. 
3.  εκεηώλνπκε ηελ πίεζε ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ. ' απηή ηε ζέζε ε έλδεημε ηνπ καλνκέηξνπ είλαη 0 bar, αιιά ε πίεζε 

είλαη 1,01 bar (0bar+1Atm= 0 bar + 1,01325 bar ≈ 1,01 bar). 
4.  Μεηώλνπκε ηνλ όγθν ηνπ αέξα θαηά 20 mL θαηεβάδνληαο ην έκβνιν ζηνλ κεηαιιηθό θπιηλδξηθό ζάιακν κέζσ 

ηεο ρεηξνιαβήο πξνώζεζεο. εκεηώλνπκε ηε λέα ηηκή ηνπ όγθνπ ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ. 
5.  εκεηώλνπκε ηε λέα ηηκή ηεο πίεζεο ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ. ( πξνζζέηνληαο πάληα 1,01 bar ζηελ ηηκή ηνπ 

καλνκέηξνπ). 
6.  Δπαλαιακβάλνπκε ηε δηαδηθαζία 4-5  κέρξη ηα 160 mL θαη θαηαρσξνύκε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο όγθνπ θαη πίεζεο 

ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ, πξνζέρνληαο λα δηαηεξνύκε ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία ζ ηνπ αέξα. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ :  Μπνξνύκε λα επαλαιάβνπκε ηε δηαδηθαζία  1-6 γηα δηαθνξεηηθή ζεξκνθξαζία ζ2 ηνπ αέξα, 

αθνινπζώληαο ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία : 
7.  Πηέδνληαο ην κνριό απειεπζέξσζεο ηνπ ζηειέρνπο, αλεβάδνπκε ην έκβνιν από ην άγθηζηξν επαλαθνξάο, ώζηε 

ν θπιηλδξηθόο κεηαιιηθόο ζάιακνο λα είλαη γεκάηνο αέξα (~ 340 mL). 
8.  Γεκίδνπκε πξνζεθηηθά ην πδαηόινπηξν κε δεζηό λεξό ( ζεξκνθξαζίαο ~ 60 νC ) από ηελ είζνδν ζην πάλσ 

κέξνο ηνπ πδαηόινπηξνπ θαη πεξηκέλνπκε λα ζηαζεξνπνηεζεί ε έλδεημε ηνπ ςεθηαθνύ ζεξκνκέηξνπ. 
9.  Δπαλαιακβάλνπκε ηε δηαδηθαζία  1-6 θαη θαηαρσξνύκε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο όγθνπ θαη πίεζεο ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ, 

πξνζέρνληαο λα δηαηεξνύκε ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία ζ2 ηνπ αέξα. 10.Δπαλαιακβάλνπκε ηε δηαδηθαζία γηα όζεο 

ζεξκνθξαζίεο ζέινπκε αδεηάδνληαο ιίγν δεζηό λεξό από ην θάησ άθξν ηνπ πδαηόινπηξνπ θαη πξνζζέηνληαο ηελ 
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αληίζηνηρε πνζόηεηα θξύνπ λεξνύ από ην πάλσ κέξνο κε ηε βνήζεηα ηεο ζύξηγγαο ησλ 20 mL.Δπεμεξγαζία 

ηηκώλ 
1.  Τπνινγίδνπκε ην γηλόκελν p · V θάζε δεύγνπο ηηκώλ ( p , V ) θαη ην θαηαγξάθνπκε ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ. 
2.  Τπνινγίδνπκε ην 1 / V θάζε ηηκήο ηνπ όγθνπ V θαη ην θαηαγξάθνπκε ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ. 

ΠΗΝΑΚΑ 

ΜΔΣΡΗΔΙ - ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ 

ζ1=  …………°C 

Σ1=  …………Κ 

n, T 1 = ζηαζ. 

Θ2=  …………°C 

Σ2=  …………Κ 

n, T 2 = ζηαζ. 

V  

(mL) 
Ρ 

 (bar) 
p·V  

(bar · mL) 
1/V 

 (mL-
1
) 

V  

(mL) 
Ρ  

(bar) 
p·V  

(bar · mL) 
1/V  

(mL-
1
) 

340    340    

320    320    

300    300    

280    280    

260    260    

240    240    

220    220    

200    200    

180    180    

160    160    

3.  Καηαζθεπάδνπκε ηε γξαθηθή παξάζηαζε p - V γηα όιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο πάλσ ζην ίδην γξάθεκα. 
4.  Καηαζθεπάδνπκε ηε γξαθηθή παξάζηαζε p - 1/V γηα όιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο πάλσ ζην ίδην γξάθεκα. 
Ζ. ΔΡΩΣΖΔΗ 
1.    Ση ζπκπέξαζκα βγάδνπκε από ηελ ηηκή ησλ γηλνκέλσλ p · V ; 
2.    Πνύ κπνξεί λα νθείινληαη νη απνθιίζεηο ζηα γηλόκελα p · V ; 
3.    Ση ζπκπεξάζκαηα βγάδνπκε από ηε γξαθηθή παξάζηαζε p - V ; 
4.    Ση εθθξάδεη ε θιίζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο p - 1/V ; 
5.    Δπεξεάδεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε p-V από ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζηνλ κεηαιιηθό ζάιακν; 
6.    Δπεξεάδεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε p-V από ηελ πνζόηεηα ηνπ αέξα ζηνλ ζάιακν ; 
7.    Από πνηα κεγέζε εμαξηάηαη ε ζηαζεξή Cηζνζ ηεο ηζόζεξκεο κεηαβνιήο θαη κε πνηα ζρέζε ζπλδένληαη ; 

8.    Γηα δύν δεύγε ηηκώλ (p1-V1) θαη (p2-V2) ηεο πξώηεο ζεηξάο κεηξήζεσλ ζαο (ζεξκνθξαζία Σ1) ππνινγίζηε ηηο 

δύν ηηκέο ηεο παξάζηαζεο pV/T. Ση παξαηεξείηε; 

9.   Γηα δύν δεύγε ηηκώλ έλα (p1-V1) ηεο πξώηεο ζεηξάο κεηξήζεσλ ζαο (ζεξκνθξαζία Σ1) θαη έλα     (p2-V2) ηεο 

δεύηεξεο ζεηξάο κεηξήζεσλ (ζεξκνθξαζία Σ2) ππνινγίζηε ηηο δύν ηηκέο ηεο παξάζηαζεο pV/T. Ση 

παξαηεξείηε;  
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II. ΙΟΧΩΡΗ ΜΕΣΑΒΟΛΗ 
Α. ΣΟΥΟΗ 
•     Η εμνηθείσζε µε ηε ρξήζε απιώλ πεηξαµαηηθώλ δηαηάμεσλ. 
•     Η πξαγκαηνπνίεζε θαη παξαηήξεζε ηεο ηζόρσξεο κεηαβνιήο ηνπ αέξα, πνπ πξνζεγγίδεη ην ηδαληθό αέξην, 

όηαλ είλαη απαιιαγκέλνο από ηελ πγξαζία. 
•     Η εμνηθείσζε ζε κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο, όγθνπ θαη πίεζεο µε ηα αληίζηνηρα όξγαλα. 
•     Η εθαξκνγή ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ ζηηο µκεηαβνιέο αεξίνπ. 
•     Η επηβεβαίσζε όηη ν αηκνζθαηξηθόο αέξαο ζπκπεξηθέξεηαη σο ηδαληθό αέξην ζηηο ζπλζήθεο ηνπ πεηξάκαηνο. 
•     Η εμνηθείσζε ζηελ θαηαζθεπή γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ θαη ε εμαγσγή ζπγθεξαζκάησλ από απηέο. 
•     Η θαηαλόεζε θαη ε εθηόλσζε ησλ ζθνιηάησλ πνπ ππεηζέξρνληαη θαηά ηηο κεηξήζεηο. 
Β. ΘΔΜΑ 
•     Αέξαο ζηαζεξνύ όγθνπ πθίζηαηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ   Σ  θαη κεηξάηε ηελ αληίζηνηρε 

πίεζε p. Διέγρνπκε αλ ην πειίθν p / Σ είλαη ζηαζεξό θαη θάλνπκε ηε γξαθηθή παξάζηαζε p - Σ, επαιεζεύνληαο 

έηζη ην λόµν ηεο ηζόρσξεο κεηαβνιήο. 
Γ. ΟΡΓΑΝΑ 
•     Κπιηλδξηθόο κεηαιιηθόο ζάιακνο όγθνπ  ~ 340 mL, θιεηζηόο ζην έλα 

άθξν, ζην εζσηεξηθό ηνπ νπνίνπ πξνζαξκόδεηαη έκβνιν πνπ θηλείηαη κέζσ 

ρεηξνιαβήο πξνώζεζεο θαη άγθηζηξνπ επαλαθνξάο.  

ΠΡΟΟΥΖ : ειέγμηε  όηη ην ρεξνύιη ηνπ εκβόινπ είλαη γπξηζκέλν όπσο 

θαίλεηαη ζηε θσηνγξαθία ώζηε λα αζθαιίδεη θαη λα αθηλεηνπνηείηαη 

όπνπ ζέινπκε. 
•     Κπιηλδξηθό δνρείν από PVC (πδαηόινπηξν) κέζα ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη 

ν κεηαιιηθόο θπιηλδξηθόο ζάιακνο γηα δεκηνπξγία κεηαβαιιόκελσλ 

ζπλζεθώλ ζεξκνθξαζίαο.  

ΠΡΟΟΥΖ : ειέγμηε αλ ην δνρείν από PVC είλαη πδαηνζηεγέο πξηλ ηελ 

εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο θαη επηδηνξζώζηε κε θόιια  γηα PVC γηα αλ 

παξνπζηάδεη δηαξξνή  
•     Μεηαιιηθό καλόκεηξν κε θιίκαθα   0 - 2,5 bar   κε ππνδηαηξέζεηο αλά 

0,02 bar, ζην νπνίν είλαη πξνζαξκνζκέλνο εύθακπηνο ζσιήλαο γηα ηε 

ζύλδεζή ηνπ κε ηνλ κεηαιιηθό ζάιακν κέζσ θαηάιιειεο ζηξόθηγγαο ηξηώλ 

εηζόδσλ. 
•     Φεθηαθό πνιύκεηξν - ζεξκόκεηξν κε αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο. Γηα 

ιόγνπο εμνηθνλόκεζεο κπαηαξίαο θιείλεη απηόκαηα κεηά από ιίγα ιεπηά ιεηηνπξγίαο θαη επαλέξρεηαη ζε 

ιεηηνπξγία παηώληαο ην κπνπηόλ POWER δύν θνξέο. 
•     Βαζκνλνκεκέλε θιίκαθα κέηξεζεο ηνπ όγθνπ ηνπ αέξα 0 - 360 mL κε ππνδηαηξέζεηο αλά 2 mL. 
•     Γύν ζηξόθηγγεο ηξηώλ εηζόδσλ θαηάιιεια ζπλδεδεκέλεο κεηαμύ ηνπο. 
•     Πιαζηηθή ζύξηγγα ησλ 20 mL κε ππνδηαηξέζεηο αλά 1 mL. 

 
Γ. ΔΗΑΓΩΓΗΚΔ ΓΝΩΔΗ 
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη θαηαλόεζε ηεο άζθεζεο ρξεηάδνληαη νη παξαθάησ γλώζεηο από ην ζρνιηθό βηβιίν 

Καηεύζπλζεο ηεο Β
΄
 ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ : 

  Δλόηεηα 1-2 : Οη λόκνη ησλ αεξίσλ (Νόκνο ηνπ Charles)  

  Δλόηεηα 1 - 3 : Καηαζηαηηθή εμίζσζε ησλ ηδαληθώλ αεξίσλ  

  Δλόηεηα 1 - 4 : Κηλεηηθή ζεσξία 
 
 

Δ. ΘΔΩΡΖΣΗΚΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ 
•     Ιζόρσξε νλνκάδεηαη ε κεηαβνιή κηαο πνζόηεηαο ηδαληθνύ αεξίνπ, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν όγθνο ηνπ αεξίνπ 

δηαηεξείηαη ζηαζεξόο ( V = ζηαζ.). 
•     Η πίεζε νξηζκέλεο πνζόηεηαο αεξίνπ, ηνπ νπνίνπ ν όγθνο παξακέλεη ζηαζεξόο, είλαη αλάινγε µε ηελ απόιπηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ αεξίνπ : 
p = Cηζόρ·Σ       ,      V = ζηαζ.                                       (1α) 
p/T = Cηζόρ      ,      V = ζηαζ. 
•     Σν δηάγξακκα p - T είλαη ηζόρσξε επζεία, πνπ ε πξνέθηαζή ηεο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ. 
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•     Η ζηαζεξή ηεο ηζόρσξεο κεηαβνιήο εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό n ησλ mνl θαη από ηνλ όγθν V ηνπ αεξίνπ. 
•     Κάζε ζηηγκή ε πίεζε ηνπ αέξα ζην δνρείν είλαη: 
Ρ αέξα = p αηµ + p µαλ 
όπνπ p αηµ ε αηκνζθαηξηθή πίεζε θαη p µαλ ε έλδεημε ηνπ καλνκέηξνπ (ππεξπίεζε). 
•     Η αηκνζθαηξηθή πίεζε ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο είλαη 1 Atm = 1,01325 bar. Άξα όηαλ ην κεηαιιηθό 

καλόκεηξν κεηξάεη ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε θαη δείρλεη  0 bar, πξέπεη λα δηνξζώλνπκε ηελ έλδεημε ζέηνληαο 

1,01325 bar. 
•     Μεξηθέο αληηζηνηρίεο ζηηο κνλάδεο πίεζεο είλαη νη παξαθάησ : 
1 Atm (θπζηθή αηκόζθαηξα) = 760Torr= 1,01325 bar = 101325 Pa 1bar = 750,0617 Torr =10

5
Pa. 

 
Σ. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΣΖ ΤΚΔΤΖ 
•     Σν καλόκεηξν είλαη ζηεξηγκέλν ζην θνιάξν ζην πάλσ κέξνο ηνπ κεηαιιηθνύ θπιηλδξηθνύ ζαιάκνπ. 
•     πλδένπκε ηνλ εύθακπην ζσιήλα ηνπ κεηαιιηθνύ καλόκεηξνπ µέζσ ηνπ ηξηπινύ δηαθόπηε ζηελ αληίζηνηρε 

έμνδν ζην πάλσ κέξνο ηνπ θπιηλδξηθνύ κεηαιιηθνύ ζαιάκνπ. 
•     Πξνζαξκόδνπκε ην αηζζεηήξην ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ εηδηθή ππνδνρή ζην εμσηεξηθό ηνπ θπιηλδξηθνύ 

κεηαιιηθνύ ζαιάκνπ. 
•     Σνπνζεηνύκε πξνζεθηηθά ηνλ θπιηλδξηθό κεηαιιηθό ζάιακν µέζα ζην άδεην πδαηόινπηξν πξνζέρνληαο λα 

πξνζαξκόζνπκε ηνλ ιεπηό ζσιήλα θαη ην θαιώδην ηνπ ζεξκνδεύγνπο ζηελ αληίζηνηρε εγθνπή ζην πάλσ κέξνο ηνπ 

πδαηόινπηξνπ. 
•     Πξνζαξκόδνπκε ηελ θιίκαθα κέηξεζεο ηνπ όγθνπ ζηελ εηδηθή ππνδνρή ηνπ θπιηλδξηθνύ κεηαιιηθνύ ζαιάκνπ 

πίζσ από ην ζηέιερνο ηνπ εκβόινπ. 
•     Πξνζαξκόδνπκε θαηάιιεια ην θηο ηνπ θαισδίνπ ηνπ ζεξκνδεύγνπο  ζηελ αληίζηνηρε ππνδνρή ηνπ 

πνιύκεηξνπ, πνπ ζεκεηώλεηαη ζαλ (νC) Κ TYPE THERMOCOUPLE. Αλνίγνπκε ην ςεθηαθό πνιύκεηξν θαη 

ζέηνπκε ηνλ επηινγέα ζηελ αληίζηνηρε ζέζε. 
•     Γπξίδνπκε ηα ξπζκηζηηθά ησλ ηξηόδσλ ζηξνθίγγσλ ζε ηέηνηα ζέζε, ώζηε λα επηηξέπνπλ ηελ εηζαγσγή αέξα 

ζηνλ θπιηλδξηθό ζάιακν. 
•     Πηέδνληαο ην κνριό απειεπζέξσζεο ηνπ ζηειέρνπο, αλεβάδνπκε ην έκβνιν από ην άγθηζηξν επαλαθνξάο, ώζηε 

ν όγθνο ηνπ αέξα ζηνλ κεηαιιηθό θπιηλδξηθό ζάιακν λα είλαη 200 mL. 
•     Γπξίδνπκε ην ξπζκηζηηθό ηεο θάησ ζηξόθηγγαο, ώζηε ν ρώξνο ηνπ ζαιάκνπ λα επηθνηλσλεί µόλν µε ην 

καλόκεηξν. 
•     πκπηέδνπκε ηνλ αέξα µέζσ ηεο ρεηξνιαβήο πξνώζεζεο κέρξηο όηνπ ην καλόκεηξν λα δείρλεη 0,50 bar, δειαδή 

πξαγκαηηθή πίεζε 0,50 +1,01 =1,51 bar. 
•     Γεκίδνπκε ζρεδόλ ην πδαηόινπηξν µε λεξό ζεξκνθξαζίαο 60 - 70 ν C. 
•     Πεξηκέλνπκε ιίγν κέρξη λα ζηαζεξνπνηεζεί ε έλδεημε ηεο ζεξµνθξαζίαο.1ν ΔΚΦΔ (Ν.  

 

Ε. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ δηαδηθαζία - Λήςε κεηξήζεσλ 
1.  εκεηώλνπκε ηελ ηηκή ηνπ όγθνπ  V1  ηνπ αέξα, πνπ δηαβάδνπκε ζηελ θιίκαθα κέηξεζεο ηνπ όγθνπ, ζηνλ 

ΠΙΝΑΚΑ ηνλ νπνίν δηαηεξνύκε ζηαζεξό ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηαβνιήο.. 
2.  εκεηώλνπκε ηελ έλδεημε ζ ( ή Σ) ηνπ ςεθηαθνύ ζεξκνκέηξνπ ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ. 
3.  εκεηώλνπκε ηελ πίεζε ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ. Πξνζέρνπκε ώζηε λα ρξεζηκνπνηνύκε ηε δηνξζσκέλε ηηκή pµαλ+1,01 

bar [p µαλ bar + 1 Atm = p µαλ bar + 1,01325 bar ≈ (pµαλ+ 1,01) bar ]. 
4.  Αθαηξνύκε µε ηε ζύξηγγα ~ 20 mL δεζηό λεξό από ηελ έμνδν ζην θάησ κέξνο ηνπ πιαζηηθνύ θπιηλδξηθνύ 

δνρείνπ θαη θαηόπηλ πξνζζέηνπκε µε ηε ζύξηγγα ~ 20 mL θξύν λεξό από ηελ είζνδν ζην πάλσ κέξνο ηνπ δνρείνπ. 

Αλαδεύνπκε ην λεξό. 
5.  εκεηώλνπκε ηελ ηηκή ηεο λέαο ζεξκνθξαζίαο Σ ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ. 
6.  Γηαβάδνπκε ηελ αληίζηνηρε έλδεημε ηνπ καλόκεηξνπ θαη ηελ δηνξζώλνπκε πξνζζέηνληαο πάληα 1,01 bar. 

εκεηώλνπκε ηελ ηηκή ηεο πίεζεο ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ. 
7.  Δπαλαιακβάλνπκε ηε δηαδηθαζία  4-6  ρξεζηκνπνηώληαο λεξό ςπγείνπ ή θαη παγάθηα ώζηε λα θαηέβνπκε ζε 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, πξνζέρνληαο πάληα λα δηαηεξνύκε ζηαζεξό ηνλ όγθν V1 ηνπ αέξα. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ : Μπνξνύκε λα επαλαιάβνπκε ηε δηαδηθαζία  1 - 7 γηα δηαθνξεηηθό όγθν V2 ηνπ αέξα. 
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Δπεμεξγαζία ηηκώλ. 

 
8. Τπνινγίδνπκε ην πειίθν p / Σα θάζε δεύγνπο ηηκώλ p , T θαη ην θαηαγξάθνπκε ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ. 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 

ΜΔΣΡΗΔΙ – ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ 

VI =…….     mL n, V = ζηαζ. V2 =               mL n , V = ζηαζ. 

Σα 
(Κ) 

p  

(bar) 
p/Σα  

(bar/K) 
Σα 
(Κ) 

p 

(bar) 
p/Σα 

 (bar/K) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

9. Καηαζθεπάδνπκε ηε γξαθηθή παξάζηαζε p - Σ γηα όιεο ηηο ηηκέο ηνπ όγθνπ πάλσ ζην ίδην γξάθεκα.. 

 

Ζ. ΔΡΩΣΖΔΗ 
1.    Ση ζπκπέξαζκα βγάδνπκε από ηελ ηηκή ησλ πειίθσλ p / Σ ; 
2.    Πνύ κπνξεί λα νθείινληαη νη απνθιίζεηο ζηα πειίθα p / Σ ; 
3.    Ση ζπκπεξάζκαηα βγάδνπκε από ηε γξαθηθή παξάζηαζε p-Σ; 
4.    Ση εθθξάδεη ε θιίζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο p - Σ ; 
5.    Δπεξεάδεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε p - Σ από ηνλ όγθν ηνπ αέξα ζηνλ ζάιακν ; 
6.    Δπεξεάδεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε p - Σ από ηελ πνζόηεηα ηνπ αέξα ζηνλ ζάιακν; 
7.    Από πνηα κεγέζε εμαξηάηαη ε ζηαζεξή C ηζόρ ηεο ηζόρσξεο κεηαβνιήο θαη µε πνηα ζρέζε ζπλδένληαη ; 
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III. ΙΟΒΑΡΗ ΜΕΣΑΒΟΛΗ 
Α. ΣΟΥΟΗ 
•     Η εμνηθείσζε µε ηε ρξήζε απιώλ πεηξαµαηηθώλ δηαηάμεσλ. 
•     Η πξαγκαηνπνίεζε θαη παξαηήξεζε ηεο ηζόβαξεο κεηαβνιήο ηνπ αέξα, πνπ πξνζεγγίδεη ην ηδαληθό αέξην, 

όηαλ είλαη απαιιαγκέλνο από ηελ πγξαζία. 
•     Η εμνηθείσζε ζε κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο, όγθνπ θαη πίεζεο µε ηα αληίζηνηρα όξγαλα. 
•     Η εθαξκνγή ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ ζηηο κεηαβνιέο αεξίνπ. 
•     Η επηβεβαίσζε όηη ν αηκνζθαηξηθόο αέξαο ζπκπεξηθέξεηαη σο ηδαληθό αέξην ζηηο ζπλζήθεο ηνπ πεηξάκαηνο. 
•     Η εμνηθείσζε ζηελ θαηαζθεπή γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ από απηέο. 
•     Η θαηαλόεζε θαη ε εθηίκεζε ησλ ζθαικάησλ πνπ ππεηζέξρνληαη θαηά ηηο κεηξήζεηο. 
Β. ΘΔΜΑ 
•     Αέξαο ηνπ νπνίνπ δηαηεξνύκε ζηαζεξή ηελ πίεζε, πθίζηαηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ Σ θαη 

κεηξάκε ηνλ αληίζηνηρν όγθν V. Διέγρνπκε αλ ην πειίθν V / Σ είλαη ζηαζεξό θαη θάλνπκε ηε γξαθηθή παξάζηαζε 

V - Σ, επαιεζεύνληαο έηζη ην λόµν ηεο ηζόβαξεο κεηαβνιήο. 

Γ. ΟΡΓΑΝΑ 
•     Κπιηλδξηθόο κεηαιιηθόο ζάιακνο όγθνπ  ~ 340 mL, θιεηζηόο ζην έλα 

άθξν, ζην εζσηεξηθό ηνπ νπνίνπ πξνζαξκόδεηαη έκβνιν πνπ θηλείηαη κέζσ 

ρεηξνιαβήο πξνώζεζεο θαη άγθηζηξνπ επαλαθνξάο.  

ΠΡΟΟΥΖ : ειέγμηε  όηη ην ρεξνύιη ηνπ εκβόινπ είλαη γπξηζκέλν όπσο 

θαίλεηαη ζηε θσηνγξαθία ώζηε λα αζθαιίδεη θαη λα αθηλεηνπνηείηαη όπνπ 

ζέινπκε. 
•     Κπιηλδξηθό δνρείν από PVC (πδαηόινπηξν) κέζα ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη 

ν κεηαιιηθόο θπιηλδξηθόο ζάιακνο γηα δεκηνπξγία κεηαβαιιόκελσλ 

ζπλζεθώλ ζεξκνθξαζίαο.  

ΠΡΟΟΥΖ : ειέγμηε αλ ην δνρείν από PVC είλαη πδαηνζηεγέο πξηλ ηελ 

εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο θαη επηδηνξζώζηε κε θόιια  γηα PVC γηα αλ 

παξνπζηάδεη δηαξξνή  
•     Μεηαιιηθό καλόκεηξν κε θιίκαθα   0 - 2,5 bar   κε ππνδηαηξέζεηο αλά 0,02 

bar, ζην νπνίν είλαη πξνζαξκνζκέλνο εύθακπηνο ζσιήλαο γηα ηε ζύλδεζή ηνπ 

κε ηνλ κεηαιιηθό ζάιακν κέζσ θαηάιιειεο ζηξόθηγγαο ηξηώλ εηζόδσλ. 
•     Φεθηαθό πνιύκεηξν - ζεξκόκεηξν κε αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο. Γηα 

ιόγνπο εμνηθνλόκεζεο κπαηαξίαο θιείλεη απηόκαηα κεηά από ιίγα ιεπηά 

ιεηηνπξγίαο θαη επαλέξρεηαη ζε ιεηηνπξγία παηώληαο ην κπνπηόλ POWER δύν θνξέο. 
•     Βαζκνλνκεκέλε θιίκαθα κέηξεζεο ηνπ όγθνπ ηνπ αέξα 0 - 360 mL κε ππνδηαηξέζεηο αλά 2 mL. 
•     Γύν ζηξόθηγγεο ηξηώλ εηζόδσλ θαηάιιεια ζπλδεδεκέλεο κεηαμύ ηνπο. 
•     Πιαζηηθή ζύξηγγα ησλ 20 mL κε ππνδηαηξέζεηο αλά 1 mL. 

 

Γ. ΔΗΑΓΩΓΗΚΔ ΓΝΩΔΗ 
•     Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη θαηαλόεζε ηεο άζθεζεο ρξεηάδνληαη νη παξαθάησ γλώζεηο από ην ζρνιηθό βηβιίν 

Καηεύζπλζεο ηεο Β
΄
 ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ : 

  Δλόηεηα 1-2 : Οη λόκνη ησλ αεξίσλ (Νόκνο ηνπ Gay - Lussac)  

  Δλόηεηα 1 - 3 : Καηαζηαηηθή εμίζσζε ησλ ηδαληθώλ αεξίσλ  

  Δλόηεηα 1 - 4 : Κηλεηηθή ζεσξία 

 

Δ. ΘΔΩΡΖΣΗΚΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ 
•     Ιζνβαξήο νλνκάδεηαη ε κεηαβνιή κηαο πνζόηεηαο ηδαληθνύ αεξίνπ, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε πίεζε ηνπ 

αεξίνπ δηαηεξείηαη ζηαζεξή ( p = ζηαζ.). 
•     Ο όγθνο νξηζκέλεο πνζόηεηαο αεξίνπ, ηνπ νπνίνπ ε πίεζε παξακέλεη ζηαζεξή, είλαη αλάινγε µε ηελ απόιπηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ αεξίνπ : 
V = Cηζνβ·Σ      ,     p = ζηαζ.                                             
V/T = Clooβ         ,      p = ζηαζ. 
•     Σν δηάγξακκα V - T είλαη ηζνβαξήο επζεία, πνπ ε πξνέθηαζή ηεο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ. 
•     Η ζηαζεξή ηεο ηζόβαξεο κεηαβνιήο εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό n ησλ mνl θαη από ηελ πίεζε p ηνπ αεξίνπ. 
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•     Κάζε ζηηγκή ε πίεζε ηνπ αέξα ζην δνρείν είλαη: 
p αέρα = p ατµ + p µαλ 
όπνπ p αηµ ε αηκνζθαηξηθή πίεζε θαη p µαλ ε έλδεημε ηνπ καλνκέηξνπ (ππεξπίεζε). 
•     Η αηκνζθαηξηθή πίεζε ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο είλαη 1 Atm = 1,01325 bar. Άξα όηαλ ην κεηαιιηθό 

καλόκεηξν κεηξάεη ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε θαη δείρλεη  0 bar, πξέπεη λα δηνξζώλνπκε ηελ έλδεημε ζέηνληαο 

1,01325 bar. 
•     Μεξηθέο αληηζηνηρίεο ζηηο κνλάδεο πίεζεο είλαη νη παξαθάησ : 
1 Atm (θπζηθή αηκόζθαηξα) = 760Torr= 1,01325 bar = 101325 Pa 1bar = 750,0617 Torr =10

5
Pa. 

 
Σ. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΣΖ ΤΚΔΤΖ 
•     Σν καλόκεηξν είλαη ζηεξηγκέλν ζην θνιάξν ζην πάλσ κέξνο ηνπ κεηαιιηθνύ θπιηλδξηθνύ ζαιάκνπ. 
•     πλδένπκε ηνλ εύθακπην ζσιήλα ηνπ κεηαιιηθνύ καλνκέηξνπ µέζσ ηνπ ηξηπινύ δηαθόπηε ζηελ αληίζηνηρε 

έμνδν ζην πάλσ κέξνο ηνπ θπιηλδξηθνύ κεηαιιηθνύ ζαιάκνπ. 
•     Πξνζαξκόδνπκε ην αηζζεηήξην ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ εηδηθή ππνδνρή ζην εμσηεξηθό ηνπ θπιηλδξηθνύ 

κεηαιιηθνύ ζαιάκνπ. 
•     Σνπνζεηνύκε πξνζεθηηθά ηνλ θπιηλδξηθό κεηαιιηθό ζάιακν κέζα ζην άδεην πδαηόινπηξν πξνζέρνληαο λα 

πξνζαξκόζνπκε ηνλ ιεπηό ζσιήλα θαη ην θαιώδην ηνπ ζεξκνδεύγνπο ζηελ αληίζηνηρε εγθνπή ζην πάλσ κέξνο ηνπ 

πδαηόινπηξνπ. 
•     Πξνζαξκόδνπκε ηελ θιίκαθα κέηξεζεο ηνπ όγθνπ ζηελ εηδηθή ππνδνρή ηνπ θπιηλδξηθνύ κεηαιιηθνύ ζαιάκνπ 

πίζσ από ην ζηέιερνο ηνπ εκβόινπ. 
•     Πξνζαξκόδνπκε θαηάιιεια ην θηο ηνπ θαισδίνπ ηνπ ζεξκνδεύγνπο ζηελ αληίζηνηρε ππνδνρή ηνπ πνιύκεηξνπ, 

πνπ ζεκεηώλεηαη ζαλ (νC) Κ TYPE THERMOCOUPLE. Αλνίγνπκε ην ςεθηαθό πνιύκεηξν θαη ζέηνπκε ηνλ 

επηινγέα ζηελ αληίζηνηρε ζέζε. 
•     Γπξίδνπκε ηα ξπζκηζηηθά ησλ ηξηόδσλ ζηξνθίγγσλ ζε ηέηνηα ζέζε, ώζηε λα επηηξέπνπλ ηελ εηζαγσγή αέξα 

ζηνλ θπιηλδξηθό ζάιακν. 
•     Πηέδνληαο ην κνριό απειεπζέξσζεο ηνπ ζηειέρνπο, αλεβάδνπκε ην έκβνιν από ην άγθηζηξν επαλαθνξάο, ώζηε 

ν όγθνο ηνπ αέξα ζηνλ κεηαιιηθό θπιηλδξηθό ζάιακν λα είλαη 200 mL. 
•     Γπξίδνπκε ην ξπζκηζηηθό ηεο θάησ ζηξόθηγγαο, ώζηε ν ρώξνο ηνπ ζαιάκνπ λα επηθνηλσλεί µόλν µε ην 

καλόκεηξν. 
•     Γεκίδνπκε ζρεδόλ ην πδαηόινπηξν µε λεξό ζεξκνθξαζίαο 60 - 70 

ν 
C. 

 

Ε. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Λήςε 
1.  πκπηέδνπκε ηνλ αέξα µέζσ ηεο ρεηξνιαβήο πξνώζεζεο κέρξηο όηνπ ην καλόκεηξν λα δείρλεη 0,70 bar, δειαδή 

πξαγκαηηθή πίεζε p 1 = 0,70 +1,01 =1,71 bar. 
2.  εκεηώλνπκε ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ ηε δηνξζσκέλε ηηκή ηεο πίεζεο p 1 , ηελ νπνία δηαηεξνύκε ζηαζεξή ζε όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο κεηαβνιήο. 
3.  εκεηώλνπκε ηελ έλδεημε ζ (ή Σ) ηνπ ςεθηαθνύ ζεξκνκέηξνπ ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ. 
4.  Γηαβάδνπκε ηελ ηηκή ηνπ όγθνπ V ζηελ θιίκαθα κέηξεζεο ηνπ όγθνπ θαη ηελ ζεκεηώλνπκε ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ. 
5.  Αθαηξνύκε µε ηε ζύξηγγα ~ 20 mL δεζηό λεξό από ηελ έμνδν ζην θάησ κέξνο ηνπ πιαζηηθνύ θπιηλδξηθνύ 

δνρείνπ θαη θαηόπηλ πξνζζέηνπκε µε ηε ζύξηγγα ~ 20 mL θξύν λεξό από ηελ είζνδν ζην πάλσ κέξνο ηνπ δνρείνπ 

θαη αλαδεύνπκε ην λεξό. 
ΠΡΟΟΥΗ : Δπεηδή µε ηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα κεηώλεηαη θαη ε πίεζή ηνπ, ζα πξέπεη λα 

κεηαβάιινπκε ηνλ όγθν ηνπ εγθισβηζκέλνπ αέξα κεηαθηλώληαο ην έκβνιν πξνο ηα θάησ µέζσ ηεο ρεηξνιαβήο 

πξνώζεζεο, ώζηε λα δηαηεξείηαη ζε θάζε βήκα ζηαζεξή ε αξρηθή πίεζε p 1. 
6.  εκεηώλνπκε ηε λέα έλδεημε ζ ( ή Σ) ηνπ ςεθηαθνύ ζεξκνκέηξνπ ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ. 
7.  εκεηώλνπκε ηε λέα ηηκή ηνπ όγθνπ V ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ. 
8.  Δπαλαιακβάλνπκε ηε δηαδηθαζία  5-6  ρξεζηκνπνηώληαο λεξό ςπγείνπ ή θαη παγάθηα ώζηε λα θαηέβνπκε ζε 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, πξνζέρνληαο πάληα λα δηαηεξνύκε ζηαζεξή ηελ πίεζε p1 ηνπ αέξα. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ : Μπνξνύκε λα επαλαιάβνπκε ηε δηαδηθαζία 1 - 8 γηα δηαθνξεηηθή πίεζε p2 ηνπ αέξα. 

 

 Δπεμεξγαζία ηηκώλ 
9. Τπνινγίδνπκε ην πειίθν V / Σ θάζε δεύγνπο ηηκώλ V, T θαη ην θαηαγξάθνπκε ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ 
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ΠΗΝΑΚΑ 

ΜΔΣΡΗΔΙ - ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ 

 

V1=  ……    mL 

n , p = ζηαζ. 

 

V 2 
=
  …….    mL 

n, p = ζηαζ. 

Σ 
(Κ) 

V 

(mL) 
V/T 

( mL / K) 
Σ 

(Κ) 
V 

(mL) 
V/T 

( mL / K) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

10.Καηαζθεπάδνπµε ηε γξαθηθή παξάζηαζε V - Σ γηα όιεο ηηο ηηκέο ηεο πίεζεο πάλσ ζην ίδην γξάθεκα. 

 

Ζ. ΔΡΩΣΖΔΗ 
1.    Ση ζπκπέξαζκα βγάδνπκε από ηελ ηηκή ησλ πειίθσλ V / Σ ; 
2.    Πνύ κπνξεί λα νθείινληαη νη απνθιίζεηο ζηα πειίθα V / Σ ; 
3.    Ση ζπκπεξάζκαηα βγάδνπκε από ηε γξαθηθή παξάζηαζε V-Σ; 
4.    Ση εθθξάδεη ε θιίζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο V - Σ ; 
5.    Δπεξεάδεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε V - Σ από ηελ πίεζε ηνπ αέξα ζηνλ ζάιακν ; 
6.    Δπεξεάδεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε V - Σ από ηελ πνζόηεηα ηνπ αέξα ζηνλ ζάιακν ; 
7.    Από πνηα κεγέζε εμαξηάηαη ε ζηαζεξή C ηζνβ ηεο ηζόβαξεο κεηαβνιήο θαη µε πνηα ζρέζε ζπλδένληαη ; 

 

.ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΑ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΙΕΗ 

 Atm bar cm Hg Pa PSI 

1 Atm 1 1,01325 76 101325 14,69595 

1 bar 0,9869233 1 75,00617 10
–5 14,50377 

1 cm Hg 0,01315789 0,01333224 1 1333,224 0,1933677 

1 Pa 9,869233·10 
-6 10

–5 0,0007500617 1 0,0001450377 

1 PSI 0,06804596 0,06894757 5,171493 6894,757 1 
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IV. Δπαιήζεπζε ηεο θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο  pV = nRT 

1. Γπξίζηε ηα ξπζκηζηηθά ησλ ζηξνθίγγσλ ώζηε λα επηηξέπνπλ ηελ είζνδν αέξα ζηνλ ζάιακν. 

2. Πηέδνληαο ην κνριό απειεπζέξσζεο ηνπ ζηειέρνπο, 

ηξαβήμηε ην ζηέιερνο ηνπ εκβόινπ πξνο ηα πάλσ κέρξηο 

όηνπ ε ραξαγή ηνπ ζπκπέζεη κε ηελ έλδεημε 160 mL (ή 

140 mL). Γπξίζηε ηα ξπζκηζηηθά ησλ ζηξνθίγγσλ ώζηε ν 

ρώξνο ηνπ ζαιάκνπ λα επηθνηλσλεί κε ην καλόκεηξν. Η 

πνζόηεηα ηνπ αέξα πνπ έρεη εγθισβηζηεί ζην ζάιακν 

αληηζηνηρεί ζε νξηζκέλν αξηζκό γξακκνκνξίσλ no. 

3. Πξνζαξκόζηε ηε ζύξηγγα ζην ζσιελάθη πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλν ζην άθξν ηεο πάλσ ζηξόθηγγαο, αθνύ 

ηξαβήμεηε ην έκβνιν ηεο ζηε ζέζε ησλ 10 mL ώζηε λα 

εηζαρζεί ζηε ζύξηγγα ε ζπγθεθξηκέλε πνζόηεηα αέξα ε 

νπνία αληηζηνηρεί ζε n1  γξακκνκόξηα. 

4. Γπξίζηε ηα ξπζκηζηηθά ησλ ζηξνθίγγσλ, όπσο θαίλεηαη 

ζην παξαπάλσ ζρήκα, ώζηε λα ζπλδέεηαη ε ζύξηγγα θαη 

ην καλόκεηξν κε ην ζάιακν θαη πηέζηε ην έκβνιν ηεο 

ζύξηγγαο, ώζηε λα εηζάγεηε πνζόηεηα 10 mL αέξα (n1 

γξακκνκόξηα) ζην ζάιακν. 

5.   Γπξίζηε πξνο ηα αξηζηεξά ηελ πάλσ ζηξόθηγγα ζε ζέζε αλάζηξνθνπ Σ, απνκνλώλνληαο έηζη ην ζάιακν 

θαη ην καλόκεηξν από ηε ζύξηγγα θαη  θαηαγξάςηε  ηελ έλδεημε  ηνπ  καλνκέηξνπ. (Πξνζνρή: Αλ 

γπξίζεηε ηε ζηξόθηγγα πξνο ηα δεμηά, ε πνζόηεηα ηνπ αέξα πνπ βάιαηε ζην ζάιακν ζα δηαθύγεη πξνο ην 

πεξηβάιινλ) 

6.          Σξαβήμηε ην έκβνιν ηεο ζύξηγγαο ζηα 10 mL, γπξίζηε ηελ πάλσ ζηξόθηγγα ζε ζέζε |-- θαη εηζάγεηε ηελ 

πξόζζεηε πνζόηεηα ησλ 10 mL αεξίνπ ζην ζάιακν, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηα βήκαηα 4 θαη 5. 

ΠΡΟΟΥΖ: Κάζε θνξά πνπ εηζάγεηε κε ηε ζύξηγγα αέξα ζην 

ζάιακν, απμάλεηαη ε εζσηεξηθή ηνπ πίεζε. Έηζη, όηαλ νη 

ζηξόθηγγεο γπξίδνληαη ζε ζέζε πνπ ε ζύξηγγα επηθνηλσλεί κε ην 

ζάιακν, ε εζσηεξηθή πίεζε ηνπ ζαιάκνπ εμαζθείηαη θαη ζην 

έκβνιν ηεο ζύξηγγαο, πηέδνληαο ην πξνο ηα έμσ. Γηα λα 

εμαζθαιίζεηε όηη ην έκβνιν ηεο ζύξηγγαο δελ ζα ηηλαρηεί έμσ 

πξέπεη λα ην ζπγθξαηείηε κε ηνλ αληίρεηξα ελώ θξαηάηε ην ζώκα 

ηεο ζύξηγγαο κε ηα άιια δάθηπια θαη ηελ παιάκε ζαο, όπσο 

θαίλεηαη ζηελ θσηνγξαθία ηεο παξαθάησ ζειίδαο, θαη αθνύ 

πηέζεηε κέρξη θάησ ην έκβνιν, γπξίζηε κε ην άιιν ζαο ρέξη ηελ 

πάλσ ζηξόθηγγα πξνο ηα αξηζηεξά ζε ζέζε αλάζηξνθνπ Σ. ηε 

ζέζε απηή δελ αζθείηαη πίεζε ζην έκβνιν γηαηί ν ζάιακνο ηεο 

ζύξηγγαο επηθνηλσλεί κε ηελ αηκόζθαηξα κέζσ ηεο ζηξόθηγγαο. 
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7. Καηαγξάςηε ηελ έλδεημε ηνπ καλόκεηξνπ. 

 

8. Δπαλαιάβεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία άιιεο 6 ή 7 θνξέο ζπκπιεξώλνληαο αληηζηνίρσο ηηο κεηξήζεηο ζηνλ Πίλαθα 

«ΜΔΣΡΗΔΙ», ζην θύιιν εξγαζίαο 7. 

9. Απνζπλδέαηε ηε ζύξηγγα από ην ζσιελάθη θαη γπξίζηε ηελ πάλσ ζηξόθηγγα ζηε ζέζε |-- . Πξνζνρή: Ζ 

ζύξηγγα δελ πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζην ζσιελάθη όηαλ εθηεινύληαη νη αζθήζεηο ηζόζεξκεο, 

ηζόρσξεο θαη ηζνβαξνύο κεηαβνιήο. 

10. Σν θύιιν εξγαζίαο ηνπ Excel ζην  νπνίν θαηαρσξείηε ηηο ηηκέο ηεο  πίεζεο p ζην ζάιακν ζπλαξηήζεη  

          ησλ moles ηνπ αέξα πνπ πεξηέρεη,  ζα εκθαλίζεη θαη ηελ θακπύιε  pV / T = f ( n)  πνπ είλαη θαη ε δεηνύκελε. 

 

Φύιιν Δξγαζίαο 7 

Αρχικές Τιμές 

V = 160 mL=   16x10
-5  
m

3                 
(απηή ζα είλαη θαη ε ηηκή ηνπ όγθνπ ζε όιεο ηηο κεηξήζεηο) 

Ρ αηκ  = 1,01325 bar =1,01325 x10
5
  N/m

2
 

n0 = 66,55 x 10
-4
 moles  (ν  ππνινγηζκόο ησλ moles  έγηλε  κε ηε βνήζεηα ησλ ηηκώλ απηώλ, κε ρξήζε ηεο  θαηαζηαηηθήο 

                                                                εμίζσζεο) 

Tαξρ = Σ = 293 Κ (20
ν
C).  (απηή ζεσξνύκε  σο  ηηκή ζεξκνθξαζίαο ζε όιεο ηηο κεηξήζεηο) 

R  =    8,314  N
.
m /  mol  * K      

Δπίζεο  ν ππνινγηζκόο ηεο πνζόηεηαο n1 ησλ  moles  αέξα πνπ εηζάγνπκε ζην ζάιακν, θάζε θνξά πνπ εγρένπκε  10 mL αέξα, γίλεηαη θη 

απηόο κε ηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε.  Αξθεί  λα ζέζνπκε :   V1  =  10 mL.  Άξα:   n1  =     4,16 x 10
-4
moles. 
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ΜΔΣΡΖΔΗ 
 

n (moles 

    αέξα x 10
-4

) 

P καλνκέηξνπ 

ζε     ( bar) 

p V / T (ζε Νm
3
/K) 

(*γηα όζνπο ραξάμνπλ ηε 

γξαθηθή παξάζηαζε ζε 

ραξηί, εθηόο Excel) 

nν = 66,55 x 10
-4
   

nν + n1 = 66,55 x 10
-4 
+ 4,16 x 10

-4   

nν + 2 n1 =   

nν + 3 n1 =    

nν + 4 n1 =   

nν + 5 n1 =   

nν+ 6 n1 =    

nν + 7 n1 =    

 

 

 

ην αξρείν ηνπ Excel πνπ έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο, κπνξείηε λα «πεξάζεηε»: 

Α) ηηο «αξρηθέο ηηκέο», ηηο νπνίεο ην Excel ζα κεηαηξέςεη ζε κνλάδεο ηνπ S.I. Δπίζεο ην ζα ππνινγίζεη ηελ ηηκή no 

ησλ αξρηθώλ moles ηνπ αέξα ζην ζάιακν.  

Β) ηνλ όγθν V1 ηνπ αέξα πνπ εγρένπκε θάζε θνξά ζην ζάιακν, νπόηε θαη πάιη ην Excel ζα ηνλ κεηαηξέςεη ζε 

κνλάδεο ηνπ S.I. θαη ζα ππνινγίζεη ηελ ηηκή n1 ησλ moles ηνπ αέξα πνπ εηζάγνπκε θάζε θνξά κε ηε ζύξηγγα.   

 

Γ)  ηηο ππόινηπεο ηηκέο ησλ moles ζηνλ Πίλαθα, θαζώο θαη ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο πίεζεο πνπ κεηξάηε ζην ζάιακν. 

 

Θα πξνθύςεη ηόηε ε γξαθηθή παξάζηαζε : p V / T = f (n), από ηελ «αλεγκέλε» ζηήιε p V / T πνπ δεκηνπξγεί ην 

Excel, όζν εκείο πεξλάκε ηηκέο ηεο πίεζεο P.   

 

 

ΠΗΘΑΝΖ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΑΚΖΖ : Από ηε δξαζηεξηόηεηα απηή, κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε (κε ηελ 

θιίζε) ηελ ηηκή ηεο ζηαζεξάο R ησλ αεξίσλ γξαθηθά (από ην ραξηί ή ην γξάθεκα ηνπ Excel). 

 

R = ……………………………………………………. 

 

 


