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ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

Εργαστηριακή άσκηση 1:  

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΩΝ Ι∆ΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

 
Τροποποίηση της διαδικασίας η οποία περιγράφεται στον εργαστηριακό οδηγό 

(Βαγγέλης ∆ηµητριάδης, 4
ο
 ΓΕΛ Ζωγράφου) 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

• Η πραγµατοποίηση και παρατήρηση της ισόθερµης, της ισόχωρης και της ισοβαρούς 

µεταβολής του αέρα, που προσεγγίζει το ιδανικό αέριο, όταν δεν έχει υγρασία.  

• Η εξοικείωση σε µετρήσεις θερµοκρασίας, όγκου και πίεσης µε τα αντίστοιχα όργανα.  

• Η σχεδίαση διαγραµµάτων p-V, p-T και V-T. 

• Η επιβεβαίωση ότι ο ατµοσφαιρικός αέρας συµπεριφέρεται ως ιδανικό αέριο στις 

συνθήκες του πειράµατος.  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

• Ισόθερµη ονοµάζεται η µεταβολή µιας ποσότητας ιδανικού αερίου, στη διάρκεια της 

οποίας η θερµοκρασία του αερίου διατηρείται σταθερή  ( Τ = σταθ. ). Η πίεση ορισµένης 

ποσότητας αερίου, του οποίου η θερµοκρασία παραµένει σταθερή, είναι αντιστρόφως 

ανάλογη µε τον όγκο του δηλ  p=  C1/V ή p·V= C1, όπου C1 σταθερά που εξαρτάται από 

τη θερµοκρασία και τον αριθµό των mol του αερίου. Το διάγραµµα  p – V   (ισόθερµη 

καµπύλη) είναι υπερβολή.  

• Ισόχωρη ονοµάζεται η µεταβολή µιας ποσότητας ιδανικού αερίου, στη διάρκεια της 

οποίας ο όγκος του αερίου διατηρείται σταθερός  ( V = σταθ. ). Η πίεση ορισµένης 

ποσότητας αερίου, του οποίου ο όγκος παραµένει σταθερός, είναι ανάλογη µε την 

απόλυτη θερµοκρασία του αερίου δηλ. p= C2·T ή p/T= C2, όπου C2 σταθερά που 

εξαρτάται από τον όγκο και τον αριθµό των mol του αερίου. Το διάγραµµα  p – T  είναι 

ευθεία, που η προέκτασή της διέρχεται από την αρχή των αξόνων.  

• Ισοβαρής ονοµάζεται η µεταβολή µιας ποσότητας ιδανικού αερίου, στη διάρκεια της 

οποίας η πίεση του αερίου διατηρείται σταθερή  ( p = σταθ. ). Ο όγκος ορισµένης 

ποσότητας αερίου, του οποίου η πίεση παραµένει σταθερή, είναι ανάλογος µε την 

απόλυτη θερµοκρασία του αερίου δηλ. V= C3·T ή V/T= C3, όπου C3 σταθερά που 

εξαρτάται από την πίεση και τον αριθµό των mol του αερίου. Το διάγραµµα  V – T  είναι 

ευθεία, που η προέκτασή της διέρχεται από την αρχή των αξόνων.  

• Κάθε στιγµή η πίεση του αέρα στο δοχείο είναι : pαέρα= pατµ + ∆p , όπου  pατµ  η 

ατµοσφαιρική πίεση και  ∆p  η ένδειξη του µανοµέτρου (Το µανόµετρο µετρά την 

υπερπίεση στο δοχείο δηλ. πόσο µεγαλύτερη είναι από την ατµοσφαιρική). Η 

ατµοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας είναι 1 Atm ≈ 1,01 bar (1 bar= 10
5
 

Pa). Άρα όταν το µεταλλικό µανόµετρο µετράει την ατµοσφαιρική πίεση και δείχνει  0 

bar, πρέπει να διορθώνουµε την ένδειξη θέτοντας  1,01 bar.  

 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Συσκευή νόµου των αερίων GLA01. Στο βαλιτσάκι της συσκευής περιέχονται: 

• Μεταλλικός κυλινδρικός θάλαµος όγκου 300 mL του οποίου το ένα άκρο κλείνει µε 

έµβολο κινούµενο µε χειροκίνητο µηχανισµό. Στον κύλινδρο είναι συνδεδεµένο, µέσω 

στρόφιγγας τριών εισόδων, µεταλλικό µανόµετρο κλίµακας 0-2,5 bar, µε διαγραµµίσεις 

ανά 0,02 bar. 

• Ψηφιακό πολύµετρο µε αισθητήρα θερµοκρασίας. 
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• Βαθµολογηµένη κλίµακα 0-360 mL, µε υποδιαιρέσεις ανά 2 mL για τη µέτρηση του 

όγκου του αέρα στο δοχείο. 

• Κυλινδρικό δοχείο (υδατόλουτρο) για τη ρύθµιση της θερµοκρασίας. 

• Πλαστική σύριγγα 20 mL, µε υποδιαιρέσεις ανά 1 mL και ελαστικός σωλήνας µε τρίοδη 

στρόφιγγα (δεν θα χρησιµοποιηθούν). 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

1. Προσαρµόζουµε τον αισθητήρα θερµοκρασίας στον µεταλλικό κυλινδρικό θάλαµο 

εισάγοντας το καλώδιό του στο σωληνάκι που είναι κολληµένο στη εξωτερική του 

επιφάνεια (είναι το µικρό σωληνάκι). 

2. Τοποθετούµε προσεκτικά τον κυλινδρικό µεταλλικό θάλαµο µέσα στο άδειο 

υδατόλουτρο προσανατολίζοντας το µεταλλικό σωληνάκι του και το καλώδιο του 

αισθητήρα θερµοκρασίας στην αντίστοιχη εγκοπή στο πάνω µέρος του υδατόλουτρου. 

Προσέχουµε κατά την εισαγωγή να µην τραυµατιστεί το καλώδιο του αισθητήρα. 

3. Προσαρµόζουµε την κλίµακα µέτρησης του όγκου στην ειδική υποδοχή του κυλινδρικού 

µεταλλικού θαλάµου πίσω από το στέλεχος του εµβόλου. 

4. Προσαρµόζουµε κατάλληλα το φις του καλωδίου του αισθητήρα θερµοκρασίας στην 

αντίστοιχη υποδοχή του πολυµέτρου RE890G, που σηµειώνεται σαν  
ο
C Κ TYPE 

THERMOCOUPLE. Προσέχουµε την πολικότητα του φις, ώστε να έχουµε σωστή 

ένδειξη θερµοκρασίας. Ανοίγουµε το ψηφιακό πολύµετρο (πιέζοντας το POWER) και 

θέτουµε τον επιλογέα στην αντίστοιχη θέση (
ο
C). 

5. Γυρίζουµε το ρυθµιστικό της τρίοδης στρόφιγγας σε τέτοια θέση, ώστε να επιτρέπει την 

εισαγωγή αέρα στον κυλινδρικό θάλαµο. Τα χαραγµένα βελάκια πάνω τους δείχνουν 

ποιες είσοδοι επικοινωνούν µεταξύ τους σε κάθε θέση. 

6. Πιέζοντας το µοχλό απελευθέρωσης του στελέχους, ανεβάζουµε το έµβολο από το 

άγκιστρο ώστε ο κυλινδρικός µεταλλικός θάλαµος να γεµίσει  αέρα  µέχρις  ότου η 

χαραγή να φτάσει στην ένδειξη 300 mL. 

7. Γυρίζουµε το ρυθµιστικό της στρόφιγγας, ώστε ο χώρος του θαλάµου να επικοινωνεί 

µόνο µε το µανόµετρο. 

8. Καταχωρούµε την ένδειξη του µανοµέτρου στον πίνακα Ι. Με τη χειρολαβή 

κατεβάζουµε το έµβολο στα 280 mL και συνεχίζουµε ανά 20 mL, µέχρι να συµπληρωθεί 

ο πίνακας, προσέχοντας να διατηρούµε σταθερή τη θερµοκρασία  του αέρα. 

9. Σχεδιάζουµε την καµπύλη p-V. 

10. Γυρίζουµε και πάλι το ρυθµιστικό της τρίοδης στρόφιγγας σε τέτοια θέση, ώστε να 

επιτρέπει την εισαγωγή αέρα στον κυλινδρικό θάλαµο.  

11. Πιέζοντας το µοχλό απελευθέρωσης του στελέχους, ανεβάζουµε το έµβολο από το 

άγκιστρο ώστε ο κυλινδρικός µεταλλικός θάλαµος να γεµίσει  αέρα  µέχρις  ότου η 

χαραγή να φτάσει στην ένδειξη 200 mL. Γυρίζουµε και πάλι το ρυθµιστικό της 

στρόφιγγας, ώστε ο χώρος του θαλάµου να επικοινωνεί µόνο µε το µανόµετρο. 

12. Συµπιέζουµε τον αέρα µέσω της χειρολαβής προώθησης µέχρις ότου το µανόµετρο να 

δείχνει 0,50 bar, δηλαδή πραγµατική πίεση  0,50 + 1,01  = 1,51 bar. 

13. Γεµίζουµε το υδατόλουτρο µε ζεστό νερό και περιµένουµε να σταθεροποιηθεί η 

θερµοκρασία. Καταχωρούµε τις ενδείξεις πίεσης και θερµοκρασίας στον πίνακα ΙΙ. Στη 

συνέχεια αφαιρούµε λίγο ζεστό νερό από το κάτω µέρος του υδατόλουτρου και 

συµπληρώνουµε µε κρύο. Καταχωρούµε τις ενδείξεις και συνεχίζουµε µέχρι να 

συµπληρωθεί ο πίνακας. 
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14. Σχεδιάζουµε την καµπύλη  p-T. 

15. Γυρίζουµε και πάλι το ρυθµιστικό της τρίοδης στρόφιγγας σε τέτοια θέση, ώστε να 

επιτρέπει την εισαγωγή αέρα στον κυλινδρικό θάλαµο.  

16. Πιέζοντας το µοχλό απελευθέρωσης του στελέχους, ανεβάζουµε το έµβολο από το 

άγκιστρο ώστε ο κυλινδρικός µεταλλικός θάλαµος να γεµίσει  αέρα  µέχρις  ότου η 

χαραγή να φτάσει στην ένδειξη 200 mL. Γυρίζουµε και πάλι το ρυθµιστικό της 

στρόφιγγας, ώστε ο χώρος του θαλάµου να επικοινωνεί µόνο µε το µανόµετρο. 

17. Γεµίζουµε το υδατόλουτρο µε ζεστό νερό και περιµένουµε να σταθεροποιηθεί η 

θερµοκρασία. Συµπιέζουµε τον αέρα µέσω της χειρολαβής προώθησης µέχρις ότου το 

µανόµετρο να δείχνει 0,70 bar, δηλαδή πραγµατική πίεση  0,70 + 1,01  = 1,71 bar. 

Καταχωρούµε τις ενδείξεις όγκου και θερµοκρασίας στον πίνακα ΙΙΙ. Στη συνέχεια 

αφαιρούµε λίγο ζεστό νερό και συµπληρώνουµε µε κρύο όπως πριν. Επειδή όµως τότε 

µειώνεται και η πίεση, µε τη χειρολαβή επαναφέρουµε την ένδειξη στα 0,70 bar. 

Σηµειώνουµε και πάλι τη θερµοκρασία και τον όγκο και συνεχίζουµε µέχρι να 

συµπληρωθεί ο πίνακας. 

18. Σχεδιάζουµε την καµπύλη V-T. 
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 Φυσική Προσανατολισµού Β΄ Λυκείου - Εργαστηριακή άσκηση 1:  

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΩΝ Ι∆ΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΤΜΗΜΑ ………………. ΟΝΟΜΑ …………………………………………… 

ΟΜΑ∆Α ………………. ΕΠΩΝΥΜΟ ………………………………………... 

8 & 9.  Ισόθερµη µεταβολή  ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

θ  = ……………  
ο
 C  Τ  =  …………… Κ 

V 

(mL) 

p 

(bar) 

p · V 

(bar · mL) 

300   

280   

260   

240   

220   

200   

180   

160   

 



 5 

 

13 & 14.  Ισόχωρη µεταβολή ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

 

V  = …….. mL 

θ 

(
0
C) 

T 

(K) 

p 

(bar) 

p /T 

(bar/K) 
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17 & 18.  Ισοβαρής µεταβολή ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 

 

p  = 1,71 bar 

θ 

(
0
C) 

T 

(K) 

V 

(mL) 

V /T 

(mL/K) 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Οι µετρήσεις σας επαληθεύουν τους νόµους των Boyle, Charles και Gay Lussac; Αν 

όχι, πώς αιτιολογείτε τις αποκλίσεις που υπάρχουν; Εξηγείστε αναλυτικά. 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

2. Η κλίση της γραφικής παράστασης του διαγράµµατος της ισόχωρης µεταβολής 

εξαρτάται από ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

3. Η κλίση της γραφικής παράστασης του διαγράµµατος της ισοβαρούς µεταβολής 

εξαρτάται από ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

4. Το µανόµετρο που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση της πίεσης των ελαστικών ενός 

αυτοκινήτου δείχνει 2,2 bar. Ποια είναι η πραγµατική πίεση των ελαστικών σε Pa; 

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

5. Χρησιµοποιώντας το πρώτο ζευγάρι τιµών της ισόθερµης µεταβολής, υπολογίστε 

τον αριθµό των mol του αέρα που περιέχονται στο δοχείο. (R=8,314 J/mol·K).  

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 


