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Οδηγίες χρήσης του λογισμικό ΣΕΠ στη μελέτη των  

 1. Από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας, ανοίξτε με το εικονικό 

νόμων των αερίων   

εργαστήριο ΣΕΠ., με επιλογή/double click του εικονιδίου  

 A) Επιλέξτε ως περιβάλλον εργασίας στο ΣΕΠ το Περιβάλλον μαθητή   

 

 B) Επιλέξτε ως εικονικό εργαστήριο το ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ 

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 

 C) Κάντε επιλογή/double click της φιάλης He και κάντε εισαγωγή 1 mole He 

στο θάλαμο. 

 D) για να αναπαριστώνται τα μόρια του αερίου στο θάλαμο, επιλέξτε μόρια 

 

 E) Το περιβάλλον του εικονικού εργαστηρίου δίνει τις παρακάτω 

δυνατότητες: 
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 i  μέτρηση των τιμών της Πίεσης, του Όγκου και της Θερμοκρασίας 

ενός αερίου, απευθείας από τους αντίστοιχους μετρητές 

 Εργασία

………………………………………………………………………………… 

: Καταγράψτε τις τιμές της πίεσης, του όγκου και της θερμοκρασίας 

του αερίου από τους αντίστοιχους μετρητές 

 ii  σχεδίαση γραφικών παραστάσεων, με ρύθμιση τόσο της μετρούμενης 

μεταβλητής ανά άξονα, όσο και της κλίμακας των τιμών της. 

• Η εμφάνιση ενός διαγράμματος πραγματοποιείται με double click 

 

• Η αλλαγή της μετρούμενης μεταβλητής ανά άξονα ή της κλίμακας 

των τιμών της., πραγματοποιείται με double click στις τιμές του 

άξονα. 

 

• Η εμφάνιση των τιμών ενός σημείου της γραφικής παράστασης 

γίνεται με click πάνω στο σημείο. 

 Εργασία: Εμφάνισε το διάγραμμα 1 και ρύθμισε τον άξονα χ ως εξής: 
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 iii  μελέτη των μεταβολών των καταστάσεων ενός αερίου με τους εξής 

τρόπους: 

• ισόθερμη μεταβολή (η μεταβολής της κατάστασης του αερίου 

γίνεται με σταθερή θερμοκρασία):  

- ρυθμίζουμε την θερμοκρασία του αερίου στην επιθυμητή τιμή 

- κλειδώνουμε τον όγκο του αερίου 

- επιλέγουμε εκτέλεση του πειράματος 

- μεταβάλουμε την τιμή του όγκου στην επιθυμητή τιμή  

 Εργασία

o Στο διάγραμμα 1,άλλαξε την μεταβλητή του άξονα χ σε V 

:  

o ρύθμισε την θερμοκρασία του αερίου στους 300 k 

o κλείδωσε τον όγκο του αερίου 

o πάτα εκτέλεση και 

o ρύθμισε τον όγκο στα 80 10-3  m3 

o Για να σταματήσεις την εκτέλεση, πατάς STOP 

o .Για να επανέλθεις στις αρχικές συνθήκες και να ξεκινήσεις νέα 

δραστηριότητα πατάς Επαναφορά 

• ισόχωρη μεταβολή (η μεταβολής της κατάστασης του αερίου 

γίνεται με σταθερό όγκο): 

- κλειδώνουμε τον όγκο του αερίου 
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- ρυθμίζουμε τον όγκο του αερίου στην επιθυμητή τιμή 

- επιλέγουμε εκτέλεση του πειράματος 

- μεταβάλουμε την τιμή της θερμοκρασίας στην επιθυμητή τιμή  

 

o Στο διάγραμμα 1,άλλαξε την μεταβλητή του άξονα χ σε T 

Εργασία:  

o κλείδωσε τον όγκο του αερίου 

o ρύθμισε τον όγκο του αερίου στα 40 10-3 m3 

o πάτα εκτέλεση και 

o ρύθμισε τη θερμοκρασία στους 200 k  

o Για να σταματήσεις την εκτέλεση, πατάς STOP 

o .Για να επανέλθεις στις αρχικές συνθήκες και να ξεκινήσεις νέα 

δραστηριότητα πατάς Επαναφορά 

• ισοβαρής μεταβολή (η μεταβολής της κατάστασης του αερίου 

γίνεται με σταθερή πίεση): 

- ξεκλειδώνουμε τον όγκο του αερίου, με το έμβολο ελεύθερο 

- ρυθμίζουμε τη πίεση  του αερίου στην επιθυμητή τιμή, 

προσθέτοντας βαράκια στο έμβολο 

- επιλέγουμε εκτέλεση του πειράματος 

- μεταβάλουμε την τιμή της θερμοκρασίας στην επιθυμητή τιμή 

 Εργασία:  

o Στο διάγραμμα 1,άλλαξε την μεταβλητή του άξονα y σε V 

o ρύθμισε την πίεση του αερίου στα 1,520 105 Ν/m2, με προσθήκη ενός δίσκου 

από τα βαράκια 

o πάτα εκτέλεση και 

o ρύθμισε τη θερμοκρασία στους 500 k  
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o Για να σταματήσεις την εκτέλεση, πατάς STOP 

o .Για να επανέλθεις στις αρχικές συνθήκες και να ξεκινήσεις νέα 

δραστηριότητα πατάς Επαναφορά 
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Φύλλο εργασίας  
Διδακτική ενότητα: Νόμοι των αερίων 

Τάξη: Β ΄ Λυκείου - Θετική και τεχνολογική κατεύθυνση 

Τμήμα:………… 

Ημερομηνία:…………. 

Επώνυμο-όνομα:……………………………….. 

  

Δραστηριότητα 1η  

 1. Σκεφτείτε : 

Τι πρέπει να κάνετε, στο περιβάλλον του εικονικού εργαστηρίου ¨Νόμοι των αερίων¨, 

για διερευνήσετε τη σχέση που έχει η πίεση του αερίου, με τη θερμοκρασία του; 

 A) Συγκρίνετε με τον διπλανό σας, το σχέδιο πειραματικών δραστηριοτήτων 

που σκεφτήκατε. Καταλήξτε σε κοινό σχέδιο δραστηριοτήτων και 

καταγράψτε το. 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

 B) Συζητήστε στην τάξη το σχέδιο πειραματικών δραστηριοτήτων που 

προτείνει η ομάδα σας και καταλήξτε σε κοινό σχέδιο δραστηριοτήτων. 

Καταγράψτε το. 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
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 C) Υλοποιήστε το κοινό σχέδιο πειραματικών δραστηριοτήτων, με τη χρήση 

του εικονικού εργαστηρίου ¨Νόμοι των αερίων¨ 

 Πρόταση

 D) Συμπληρώστε στον παρακάτω πίνακα:  

: εμφανίστε το διάγραμμα p-T και συμπεράνετε τη σχέση τους από τη 

μορφή της γραφικής παράστασης  

o Στην στήλη ¨Αριθμ. Δραστ.¨: Να αριθμήσετε/ονομάσετε τις πειραματικές 

δραστηριότητες που πραγματοποιήσατε 

o Στην στήλη ¨Μέθοδος¨: Να περιγράψετε την τεχνική με την οποία 

πραγματοποιήσατε τον έλεγχο της σχέσης μεταξύ της πίεσης και της 

θερμοκρασίας του αερίου 

o Στην στήλη ¨Συμπέρασμα¨: Να καταγράψετε το συμπέρασμα σας 

Αριθμ. 

Δραστ. 

Μέθοδος Συμπέρασμα 

   

   

 

 E) Συγκρίνετε τις απαντήσεις σας, με τον διπλανό σας. Σε περίπτωση 

διαφωνίας, επαναλάβετε μαζί την δραστηριότητα. Καταλήξτε σε κοινό 

πίνακα απαντήσεων.  
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 F) Συζητήστε στη τάξη τις απαντήσεις κάθε στήλης του πίνακα της ομάδας 

σας. Σε περίπτωση διαφωνίας, να επαναλάβετε την δραστηριότητα. 

Καταλήξτε σε κοινό πίνακα απαντήσεων. 

 

Δραστηριότητα 2η  

 1. Σκεφτείτε 

o Τι πρέπει να κάνετε, στο περιβάλλον του εικονικού εργαστηρίου ¨Νόμοι των 

αερίων¨, για διερευνήσετε τη σχέση που έχει o όγκος του αερίου, με τη 

θερμοκρασία του; 

 A) Συγκρίνετε με τον διπλανό σας, το σχέδιο πειραματικών δραστηριοτήτων 

που σκεφτήκατε. Καταλήξτε σε κοινό σχέδιο δραστηριοτήτων και 

καταγράψτε το. 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

 B) Συζητήστε στην τάξη το σχέδιο πειραματικών δραστηριοτήτων που 

προτείνει η ομάδα σας και καταλήξτε σε κοινό σχέδιο δραστηριοτήτων. 

Καταγράψτε το. 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

 C) Υλοποιήστε το κοινό σχέδιο διερεύνησης της σχέσης V-T, με τη χρήση 

του εικονικού εργαστηρίου ¨Νόμοι των αερίων¨ 
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 Πρόταση

 D) Συμπληρώστε στον παρακάτω πίνακα:  

: εμφανίστε το διάγραμμα V-T και συμπεράνετε τη σχέση τους από τη 

μορφή της γραφικής παράστασης  

o Στην στήλη ¨Αριθμ. Δραστ.¨: Να αριθμήσετε/ονομάσετε τις πειραματικές 

δραστηριότητες που πραγματοποιήσατε 

o Στην στήλη ¨Μέθοδος¨: Να περιγράψετε την τεχνική με την οποία 

πραγματοποιήσατε τον έλεγχο της σχέσης μεταξύ της πίεσης και της 

θερμοκρασίας του αερίου 

o Στην στήλη ¨Συμπέρασμα¨: Να καταγράψετε το συμπέρασμα σας 

Αριθμ. 
Δραστ. 

Μέθοδος Συμπέρασμα 

    

   

 

 E) Συγκρίνετε τις απαντήσεις σας, με τον διπλανό σας. Σε περίπτωση 

διαφωνίας, επαναλάβετε μαζί την δραστηριότητα. Καταλήξτε σε κοινό 

πίνακα απαντήσεων.  

 F) Συζητήστε στη τάξη τις απαντήσεις κάθε στήλης του πίνακα της ομάδας 

σας. Σε περίπτωση διαφωνίας, να επαναλάβετε την δραστηριότητα. 

Καταλήξτε σε κοινό πίνακα απαντήσεων. 
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Δραστηριότητα 3η  

 1. Σκεφτείτε 

o Τι πρέπει να κάνετε, στο περιβάλλον του εικονικού εργαστηρίου ¨Νόμοι των 

αερίων¨, για διερευνήσετε τη σχέση που έχει o πίεση του αερίου, με τον όγκο 

του; 

 A) Συγκρίνετε με τον διπλανό σας, το σχέδιο πειραματικών δραστηριοτήτων 

που σκεφτήκατε. Καταλήξτε σε κοινό σχέδιο δραστηριοτήτων και 

καταγράψτε το. 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

 B) Συζητήστε στην τάξη το σχέδιο πειραματικών δραστηριοτήτων που 

προτείνει η ομάδα σας και καταλήξτε σε κοινό σχέδιο δραστηριοτήτων. 

Καταγράψτε το. 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

 C) Υλοποιήστε το κοινό σχέδιο διερεύνησης της σχέσης p-V, με τη χρήση 

του εικονικού εργαστηρίου ¨Νόμοι των αερίων¨ 

 Πρόταση

 D) Συμπληρώστε στον παρακάτω πίνακα:  

: εμφανίστε το διάγραμμα p-V και συμπεράνετε τη σχέση τους από τη 

μορφή της γραφικής παράστασης. 

o Στην στήλη ¨Αριθμ. Δραστ.¨: Να αριθμήσετε/ονομάσετε τις πειραματικές 
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δραστηριότητες που πραγματοποιήσατε 

o Στην στήλη ¨Μέθοδος¨: Να περιγράψετε την τεχνική με την οποία 

πραγματοποιήσατε τον έλεγχο της σχέσης μεταξύ της πίεσης και της 

θερμοκρασίας του αερίου 

o Στην στήλη ¨Συμπέρασμα¨: Να καταγράψετε το συμπέρασμα σας 

Αριθμ. 
Δραστ. 

Μέθοδος Συμπέρασμα 

    

   

 

 E) Συγκρίνετε τις απαντήσεις σας, με τον διπλανό σας. Σε περίπτωση 

διαφωνίας, επαναλάβετε μαζί την δραστηριότητα. Καταλήξτε σε κοινό 

πίνακα απαντήσεων.  

 F) Συζητήστε στη τάξη τις απαντήσεις κάθε στήλης του πίνακα της ομάδας 

σας. Σε περίπτωση διαφωνίας, να επαναλάβετε την δραστηριότητα. 

Καταλήξτε σε κοινό πίνακα απαντήσεων. 

 

 


