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ΦΥΣΙΚΗ	Β΄	ΛΥΚΕΙΟΥ	ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Εργαστηριακή άσκηση 1:  

ΝΟΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΕΠ 

 (Βαγγέλης Δημητριάδης, 4ο ΓΕΛ Ζωγράφου) 
 
Γενικός Σκοπός: Οικοδόμηση των νόμων των ιδανικών αερίων, μέσω άσκησης σε εικονικό 
εργαστήριο. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών ο μαθητής πρέπει να μπορεί να: 
Γνώσεις 

• πραγματοποιεί και παρατηρεί ισόθερμη, ισόχωρη και ισοβαρή μεταβολή ενός ιδανικού 
αερίου.  

• διαπιστώνει τους νόμους που διέπουν τις μεταβολές αυτές.  

• αναγνωρίζει και να ερμηνεύει τα διαγράμματα p-V, p-T και V-T. 

Ικανότητες 

• αντιλαμβάνεται και υλοποιεί μια σειρά βημάτων για την επίλυση ενός προβλήματος. 

• χειρίζεται το λογισμικό ΣΕΠ και να μπορεί να το χρησιμοποιεί για την προσομοίωση 
μεταβολών ιδανικών αερίων 

Στάσεις 

• αναπτύσσει το ενδιαφέρον του για τις φυσικές επιστήμες. 

• αναζητά πληροφορίες στο διαδίκτυο και να στέκεται κριτικά σ’ αυτές. 

• ενισχύει την κοινωνικοποίησή του μέσα από τη συνεργασία του στην ομάδα. 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Πίεση: Είναι το μονόμετρο μέγεθος που ορίζεται ως το πηλίκο του μέτρου της δύναμης F που 
εξασκείται κάθετα σε μια επιφάνεια προς το εμβαδόν της Α, δηλ p=F/A. Για ένα αέριο, αν στο 

τοίχωμα, εμβαδού Α, του δοχείου που το περιέχει ασκείται δύναμη F, η πίεσή του είναι F/A. 
Μονάδα πίεσης στο σύστημα SI είναι το N/m2 που ονομάζεται Pascal (Pa).  

Όγκος: Εκφράζει το χώρο που καταλαμβάνει το αέριο. Μονάδα όγκου στο SI είναι το m3, αν 
και συνηθισμένη μονάδα είναι το λίτρο, όπου 1L=10-3 m3. 

Θερμοκρασία: Στο σύστημα SI μετρείται πάντοτε σε Κ, όπου η θερμοκρασία Τ σε Κ δίνεται 
από τον τύπο Τ=273+θ, με θ τη θερμοκρασία σε oC.  

Σύμφωνα με την κινητική θεωρία των ιδανικών αερίων, τα μόρια των αερίων 
συμπεριφέρονται ως ελαστικές σφαίρες οι οποίες κινούνται συνεχώς και άτακτα και 
συγκρούονται μεταξύ τους, αλλά και με τα τοιχώματα του δοχείου στο οποίο βρίσκονται, ενώ 

η κινητική τους ενέργεια είναι ανάλογη της απόλυτης θερμοκρασίας τους. 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Απαιτείται ένας Η/Υ ανά ομάδα μαθητών και ένας βιντεοπροβολέας συνδεδεμένος με τον Η/Υ 
του καθηγητή, συνθήκες που πιθανόν υπάρχουν στο ΣΕΠΗΥ του σχολείου. Αν, για διάφορους 
λόγους, η χρήση του ΣΕΠΗΥ δεν είναι δυνατή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ΣΕΦΕ, όπου 
υπάρχει ένας Η/Υ με βιντεοπροβολέα. Σε κάθε περίπτωση οι Η/Υ θα πρέπει νε έχουν 
εγκατεστημένο του ΣΕΠ και ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
ΤΜΗΜΑ …………..  ΟΜΑΔΑ …………  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………….   
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ …………………………………………………………………. 
Αν	δεν	επαρκεί	ο	χρόνος,	οι	δραστηριότητες	με	αστερίσκο	*	να	ανατεθούν	ως	εργασία	για	το	

σπίτι.	
	
1. Οι μεταβολές των αερίων 
Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί: 

Από όλες τις δυνατές μεταβολές των αερίων που μπορούν να παρατηρηθούν, 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν αυτές που αφορούν ορισμένη ποσότητα ενός αερίου. Τα 
πιο σημαντικά είδη τους είναι αυτές κατά τη διάρκεια των οποίων η θερμοκρασία 
παραμένει σταθερή (ισόθερμες μεταβολές), αυτές οι οποίες γίνονται σε ένα δοχείο με 
σταθερό όγκο (ισόχωρες μεταβολές) και αυτές στις οποίες η πίεση του αερίου 
παραμένει σταθερή (ισοβαρείς μεταβολές). 

  
Διαθέτετε μια τρόμπα ποδηλάτου (έναν κύλινδρο του οποίου η μια πλευρά φράσσεται με 
αεροστεγές έμβολο, που μπορεί να κινείται ελεύθερα), μια λεκάνη με νερό και ένα γκαζάκι.  
Αφού συζητήσετε στην ομάδα σας, περιγράψτε ένα τρόπο με τον οποίο να μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε α) μια ισόθερμη, β) μια ισόχωρη και γ) μια ισοβαρή μεταβολή ενός αερίου. 
α) ……………………………………….………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………….……………………………………..…………………………………………………………… 
………………………………………….…………….…………………………….……………………………………………………… 
β) …………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………….………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………….……………………………………….……………………………….………………………… 
γ) ……………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………….……………………………………………………………………..…………………………… 
……………………………………………….……………………………………………………………..……………………………… 
 

Από τα τρία θερμοδυναμικά μεγέθη: πίεση	 P, όγκο	 V και θερμοκρασία	 T σημειώστε στον 
παρακάτω πίνακα ποιο παραμένει σταθερό σε κάθε μια από τις μεταβολές αυτές και αν το ένα 
από τα άλλα αυξάνεται ή ελαττώνεται τι μεταβολή πιστεύετε ότι παθαίνει το τρίτο. 

Μεταβολή Μέγεθος που 
μένει σταθερό 

Μέγεθος και τρόπος που 
μεταβάλλεται (αύξηση- 

μείωση) 

Μέγεθος και τρόπος που 
μεταβάλλεται (αύξηση- 

μείωση) 
Ισόθερμη    

Ισόχωρη    

Ισοβαρής    

 
2. Γνωριμία με το λογισμικό ΣΕΠ 

Ανοίξτε το πρόγραμμα ΣΕΠ στον Η/Υ κάνοντας κλικ στο εικονίδιο .  Στην οθόνη που 
εμφανίζεται, επιλέγετε περιβάλλον μαθητή και πατάτε ΟΚ. Εμφανίζεται η κύρια οθόνη του 
προγράμματος 
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και με κλικ στο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ» εμφανίζεται το περιβάλλον εργασίας της 
Θερμοδυναμικής: 

 
α) Εντοπίστε τους μετρητές P, V, T δεξιά από το δοχείο. Οι ψηφιακές τους ενδείξεις είναι σε 
μονάδες του συστήματος SI. Παρατηρείστε ότι με το δοχείο άδειο το μανόμετρο δείχνει 
1,013∙105 N/m2  (ατμοσφαιρική πίεση). ΠΡΟΣΟΧΗ όμως! Ένα πραγματικό εργαστηριακό 
μανόμετρο θα έδειχνε μηδέν (0), αφού μετρά την υπερπίεση του αερίου, δηλαδή πόσο 
παραπάνω από την ατμοσφαιρική είναι. 
β) Παίξτε με τις χειρολαβές. Η χειρολαβή πάνω από το δοχείο ασφαλίζει και απασφαλίζει τον 
όγκο του δοχείου. Η χειρολαβή κάτω από το δοχείο αλλάζει τα τοιχώματα από αγώγιμα (ίδια 
θερμοκρασία μέσα και έξω από το δοχείο) σε αδιαβατικά (η θερμοκρασία μέσα στο δοχείο δεν 
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επηρεάζεται από το περιβάλλον). Εδώ θα χρησιμοποιηθούν αγώγιμα τοιχώματα (η χειρολαβή 
στην πάνω θέση). 
γ) Εντοπίστε τα δοχεία των αερίων. Εδώ θα χρησιμοποιηθεί το He, διότι προσεγγίζει 
περισσότερο το πρότυπο	του	ιδανικού	αερίου. 

δ) Στο δεξί μέρος της οθόνης βλέπετε τα κουμπιά χειρισμού των γραφικών παραστάσεων.  
Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε το πρώτο (κανονικό	μέγεθος της γραφικής παράστασης). «Παίξτε» 
με τα υπόλοιπα για να διαπιστώσετε τι κάνουν. 
 

3. Ισόθερμη μεταβολή 
Ανοίξτε το αρχείο Free_He.lab. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο χειρολαβές βρίσκονται στην πάνω 
θέση (ελεύθερο έμβολο, αγώγιμα τοιχώματα). Στη συνέχει κάντε κλικ στο δοχείο του He και 
εισάγετε στο δοχείο 5 mol αερίου. Πατήστε το κουμπί «μόρια» και παρατηρείστε την κίνηση 
των μορίων. 
Ανοίξτε την κάτω γραφική παράσταση (κανονικό μέγεθος). Έχει άξονες πίεσης – όγκου. 
Ανοίξτε και την πάνω γραφική παράσταση. Με διπλό κλικ πάνω στους άξονες επιλέξτε πίεση 
για τον κατακόρυφο και ομοίως θερμοκρασία για τον οριζόντιο. Μη διορθώνετε τις τιμές που 

προτείνει το πρόγραμμα. 

Πατήστε εκτέλεση πειράματος  και πάρτε ένα βαράκι με το ποντίκι και τοποθετήστε το 

πάνω στο έμβολο. Απασφαλίστε τη χειρολαβή του εμβόλου και παρατηρείστε το έμβολο να 
κατεβαίνει. Προσθέστε διαδοχικά και το υπόλοιπα βαράκια, ένα-ένα. Παρατηρείστε στις 
γραφικές παραστάσεις τα σημεία. Με κλικ πάνω σε ένα σημείο διαβάζετε τις τιμές των 

μεταβλητών. Συμπληρώστε τον πίνακα: 

Καταστάσεις P (∙105N/m2) V (∙10-3 m3) T (K) P∙V(N∙m) 

#1     

#2     

#3     

#4     

#5     

#6     

Διαπιστώνουμε ότι η θερμοκρασία ……………………   ……………………….. 
Παρατηρούμε ότι το γινόμενο P-V……………………  ………………….., άρα τα μεγέθη πίεση και όγκος 
είναι …………………   ……………………. 
Συγκρίνετε τα συμπεράσματά σας με αυτά που προβλέψατε στη δραστηριότητα 1 και 
συζητήστε το στην ομάδα και στην τάξη. 
 
Μετά από αυτό συζητείστε στην ομάδα σας και διατυπώστε το νόμο της ισόθερμης μεταβολής 
των ιδανικών αερίων: 
…………………………………………………………………...……………………………………....………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….……….…………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….……….………………………………. 
 
*Μία άλλη προσομοίωση της ισόθερμης μεταβολής μπορείτε να δείτε και στο 
http://users.sch.gr/pazoulis/stage/isothermi/isothermi.html (Java applet). Τι συμβαίνει στην 
καμπύλη p-V όταν α) αυξάνεται ο αριθμός των mol και β) όταν αυξάνεται η θερμοκρασία;  
α) ………………………………………..………………………………………..……………………………………………………… 
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………………………………………….…………………….……………………………………………………………………………. 
β) …………………………………………..………………………………………...…………………………………………………… 
…………………………………………….……………………………………………….………………………………………………. 
*Ο νόμος της ισόθερμης μεταβολής διατυπώθηκε από τον Boyle. Γράψτε σε μία παράγραφο 
για την ιστορία του νόμου αντλώντας πληροφορίες από την Wikipedia στο 
http://en.wikipedia.org/wiki/Boyle%27s_law ή από άλλη πηγή. 
……………………………………………………………..…………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………. 
……………………………………………………….…………………………………………………………….………………………. 
……………………………………………………………..………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………….………………………………………………….………………………. 
………………………………………………………………….………………………………………………….………………………. 
 
 

4. Ισόχωρη μεταβολή 

Ανοίξτε πάλι το αρχείο Free_He.lab. (Στην ερώτηση για την αποθήκευση του προηγούμενου 
πειράματος απαντήστε αρνητικά). Βεβαιωθείτε ότι η κάτω χειρολαβή βρίσκεται στην πάνω 
θέση (αγώγιμα τοιχώματα). Στη συνέχει κάντε κλικ στο δοχείο του He και εισάγετε στο δοχείο 
5 mol αερίου. Πατήστε το κουμπί «μόρια» και παρατηρείστε την κίνηση των μορίων. Κρατήστε 
τη χειρολαβή που ασφαλίζει το έμβολο στην κάτω θέση (σταθερός όγκος). 

Ανοίξτε την κάτω γραφική παράσταση (κανονικό μέγεθος). Έχει άξονες πίεσης – όγκου. 
Ανοίξτε και την πάνω γραφική παράσταση. Με διπλό κλικ πάνω στους άξονες επιλέξτε πίεση 
για τον κατακόρυφο και ομοίως θερμοκρασία για τον οριζόντιο. Μη διορθώνετε τις τιμές που 
προτείνει το πρόγραμμα. 

Πατήστε εκτέλεση πειράματος  . Κάνοντας κλικ στην ένδειξη της θερμοκρασίας (κάτω από 
το δοχείο) αλλάξτε την σε 600Κ και παρατηρείστε όπως πριν τα διαγράμματα. Διαπιστώνουμε 
ότι ο όγκος  ……………………    ……………………….. 
Η γραφική παράσταση P-T είναι ………………….., άρα τα μεγέθη πίεση και θερμοκρασία είναι 
……………………. 

Συγκρίνετε τα συμπεράσματά σας με αυτά που προβλέψατε στη δραστηριότητα 1 και 
συζητήστε το στην ομάδα και στην τάξη. 
 
Μετά από αυτό συζητείστε στην ομάδα σας και διατυπώστε το νόμο της ισόχωρης μεταβολής 
των ιδανικών αερίων: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 
 

*Ο νόμος της ισόχωρης μεταβολής αποδίδεται από ορισμένους στον Charles (άποψη που 
υιοθετεί το σχολικό βιβλίο), από άλλους στον Gay-Lussac (επικρατέστερη άποψη) και από 
άλλους στον Guillaume Amontons (άποψη που κερδίζει έδαφος). Γράψτε μία παράγραφο για 
το ζήτημα αυτό αντλώντας πληροφορίες από το διαδίκτυο. Μπορείτε να ξεκινήσετε από το 
http://en.wikipedia.org/wiki/Gay-Lussac%27s_law και να διευρύνετε την αναζήτησή σας.  
………………………………………………………………………………………………….………………..………………………… 
…………………………………………………………………………….……………………………………….………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………. 

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

5. Ισοβαρής μεταβολή 
Ανοίξτε πάλι το αρχείο Free_He.lab. (Στην ερώτηση για την αποθήκευση του προηγούμενου 
πειράματος απαντήστε αρνητικά). Βεβαιωθείτε ότι η κάτω χειρολαβή βρίσκεται στην πάνω 
θέση (αγώγιμα τοιχώματα). Στη συνέχει κάντε κλικ στο δοχείο του He και εισάγετε στο δοχείο 
5 mol αερίου. Πατήστε το κουμπί «μόρια» και παρατηρείστε την κίνηση των μορίων. 
Τοποθετήστε τα τέσσερα από τα πέντε βαράκια πάνω στο έμβολο, ένα-ένα και σηκώστε τη 
χειρολαβή που ασφαλίζει το έμβολο, ώστε να μπορεί να κινείται. 
Ανοίξτε την κάτω γραφική παράσταση (κανονικό μέγεθος). Έχει άξονες πίεσης – όγκου. 
Ανοίξτε και την πάνω γραφική παράσταση. Με διπλό κλικ πάνω στους άξονες επιλέξτε όγκο 
για τον κατακόρυφο και ομοίως θερμοκρασία για τον οριζόντιο. Μη διορθώνετε τις τιμές που 
προτείνει το πρόγραμμα. 

Πατήστε εκτέλεση πειράματος  . Κάνοντας κλικ στην ένδειξη της θερμοκρασίας (κάτω από 
το δοχείο) αλλάξτε την σε 600Κ και παρατηρείστε όπως πριν τα διαγράμματα. Διαπιστώνουμε 
ότι η πίεση  ……………………    ……………………….. 
Η γραφική παράσταση V-T είναι ………………….., άρα τα μεγέθη όγκος και θερμοκρασία είναι 
……………………. 
Συγκρίνετε τα συμπεράσματά σας με αυτά που προβλέψατε στη δραστηριότητα 1 και 
συζητήστε το στην ομάδα και στην τάξη. 
 

Μετά από αυτό συζητείστε στην ομάδα σας και διατυπώστε το νόμο της ισοβαρούς μεταβολής 
των ιδανικών αερίων: 
………………………………………………………..……………………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………….………………………………………………….……………………………. 
………………………………………………………….…………………………………………………….……………………………. 
 
Ο νόμος της ισόχωρης μεταβολής αποδίδεται από ορισμένους στον Gay-Lussac (άποψη που 
υιοθετεί το σχολικό βιβλίο), από άλλους στον Charles (επικρατέστερη άποψη). 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Μια μεταβολή ενός αερίου ονομάζεται ισόθερμη όταν……………………………..……...…….………… 

…………………………………………………………………………………………. 
Για να πραγματοποιηθεί μια τέτοια μεταβολή πρέπει το δοχείο με το αέριο να τοποθετείται 
μέσα σε ………………………………………………………………. 
 
2. Ο νόμος της ισόθερμης μεταβολής διατυπώνεται ως εξής:  
……………………………………………………….…………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………….…………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………..………………………………………..………………… και μαθηματικά 
………………………………………… 
 

3. Μια μεταβολή ενός αερίου ονομάζεται ισόχωρη όταν…………………………………..……….………… 
…………………………………………………………………………………………. 

Για να πραγματοποιηθεί μια τέτοια μεταβολή πρέπει το δοχείο με το αέριο να ………….. 
………………………………………………………………. 

 
4. Ο νόμος της ισόχωρης μεταβολής διατυπώνεται ως εξής:  
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………………………………………….……………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………….…………………………………………………………….………………………………… 
……………………………………….…………………………………………….…………………………… και μαθηματικά 
………………………………………… 
 
5. Μια μεταβολή ενός αερίου ονομάζεται ισοβαρής όταν……………….………………...……….………… 

…………………………………………………………………………………………. 
Για να πραγματοποιηθεί μια τέτοια μεταβολή πρέπει το δοχείο με το αέριο να κλείνεται με 
έμβολο που να μπορεί ………………………………………………………………. 
 
6. Ο νόμος της ισοβαρούς μεταβολής διατυπώνεται ως εξής:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………….…………………………………………..……………… και μαθηματικά 
………………………………………… 
 
7. Συμπληρώστε στον παρακάτω πίνακα ποιοτικά τα διαγράμματα των τριών αυτών 

μεταβολών: 

 
 
8. Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου έχει πίεση 5∙105 Pa, όγκο 10-3 m3 και θερμοκρασία 

300Κ (κατάσταση Α). Το αέριο αυτό υφίσταται τις παρακάτω μεταβολές: Ισοβαρή 
εκτόνωση Α�Β μέχρι διπλασιασμό του όγκου του, Ισόθερμη εκτόνωση Β�Γ μέχρι 

διπλασιασμό του όγκου του και ισόχωρη ψύξη Γ�Δ μέχρι η θερμοκρασία του να μειωθεί 
στο μισό. α) Να υπολογιστούν πίεση, ο όγκος και η θερμοκρασία του αερίου στην 
κατάσταση Δ. β) Να παρασταθούν οι μεταβολές σε διαγράμματα p-V, P-T και V-T με 
βαθμολογημένους άξονες. (Χρησιμοποίησε	και	την	πίσω	σελίδα	για	την	απάντησή	σου). 
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