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ΕΚΦΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 
Τπεφκυνοσ Κ. Παπαμιχάλθσ 
 

Πειραματικόσ ζλεγχοσ τθσ καταςτατικισ εξίςωςθσ των ιδανικών αερίων 
 

χζςθ πίεςθσ – όγκου, με ςτακερι τθ κερμοκραςία και τον αρικμό των moles του αερίου 
(νόμοσ του Boyle) 

 
Τάξθ-Τμιμα: ______   
Όνομα και Επίκετο _________________________________________________   
 
Ζννοιεσ και φυςικά μεγζκθ: Όγκοσ (V) - Πίεςθ (p) - Θερμοκραςία (Τ) - Αρικμόσ moles (n) – 
Καταςτατικι εξίςωςθ των ιδανικϊν αερίων 
 
τόχοι 
 
Μετρϊ τθν πίεςθ ςτακεροφ αρικμοφ γραμμομορίων αζρα που βρίςκονται εντόσ του δοχείου τθσ 
ςυςκευισ των αερίων,  μεταβάλλοντασ τον όγκο του δοχείου, υπό (ςτακερι) κερμοκραςία 
περιβάλλοντοσ.  
Σχεδιάηω το διάγραμμα πίεςθσ (p) – όγκου (V) και ελζγχω αν το γινόμενο pV διατθρείται ςτακερό 
(όπωσ προβλζπει θ καταςτατικι εξίςωςθ των ιδανικϊν αερίων).  
 
Πειραματικι διαδικαςία και επεξεργαςία των μετριςεων 
 
Ανοίγω τθ βαλβίδα του δοχείου. Μετακινϊντασ το ζμβολο ςτθν ακραία του κζςθ (ϊςτε ο όγκοσ 
του καλάμου να είναι ο μζγιςτοσ δυνατόσ), ειςάγω 
αζρα ςτο δοχείο τθσ ςυςκευισ. Στθ ςυνζχεια κλείνω 
τθ βαλβίδα του δοχείου, ϊςτε να μθν είναι δυνατι θ 
μεταβολι τθσ μάηασ του αζρα εντόσ του δοχείου.  
Συνδζω τον αιςκθτιρα τθσ κερμοκραςίασ με το δοχείο 
και με τον θλεκτρονικό καταγραφζα κερμοκραςίασ. 
 
1. Καταγράφω τθ κερμοκραςία του αερίου κατά τθ 

διεξαγωγι του πειράματοσ. 
 
Τ=______ Κ 
 

2. Ελαττϊνω ςταδιακά τον όγκο του αερίου εντόσ 
του δοχείου και ςυμπλθρϊνω τισ δφο πρϊτεσ 
ςτιλεσ του Πίνακα Μετριςεων Α. *Πραγματοποιϊ 
10-12 μετριςεισ+  
 

3. Συμπλθρϊνω τισ υπόλοιπεσ ςτιλεσ του Πίνακα 
Μετριςεων Α. Σε χαρτί millimeter (ι ςε φφλλο 
EXCEL) ςχεδιάηω άξονεσ p-V και τοποκετϊ τα πειραματικά ςθμεία πίεςθσ - όγκου του πίνακα 
Α.  

 
4. Σχεδιάηω ςυνεχι και λεία καμπφλθ, που διζρχεται όςο το δυνατό «κοντφτερα» από το ςφνολο 

των πειραματικϊν ςθμείων (αν χρθςιμοποιϊ φφλλο EXCEL, ειςάγω ςτο γράφθμα υπερβολικι 
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γραμμι τάςθσ).  Ελζγχω αν οι τιμζσ των 
γινομζνων pV (ςτθν τελευταία ςτιλθ του 
πίνακα Α) είναι με προςζγγιςθ πρϊτου 
ςθμαντικοφ ψθφίου ίδιεσ. Αν ΝΑΙ, 
αποφαίνομαι ότι το γράφθμα που 
ςχεδίαςα είναι μια ______________.   
 

5. Υπολογίηω τθ μζςθ τιμι των 
πειραματικϊν τιμϊν των γινομζνων pV, 
με προςζγγιςθ πρϊτου ςθμαντικοφ 
ψθφίου (αφοφ κάνω ςτρογγυλοποίθςθ), 
και τθν καταγράφω: 
 
Μζςθ τιμι των pV=___________ 
x100barxmL 
 

6. Χρθςιμοποιϊντασ τθ μζςθ τιμι των 
γινομζνων pV, υπολογίηω τθν τιμι τθσ 
ποςότθτασ pV/T, με προςζγγιςθ πρϊτου 
ςθμαντικοφ ψθφίου, και τθν 
καταγράφω.  
 
pV/T=__________ barxmL/K 
 

7. Εφαρμόηω τθν καταςτατικι εξίςωςθ των 
ιδανικϊν αερίων και υπολογίηω τον 
αρικμό (n) των mole του αζρα, που 
υπιρχαν μζςα ςτο δοχείο, κατά τθ 
διεξαγωγι του πειράματοσ.   
 
n=_____ 
 

8. [Εφόςον υπάρχει διακζςιμοσ χρόνοσ] 
Επαναλαμβάνω τθν ίδια πειραματικι 
διαδικαςία, για τθν ίδια μάηα αζρα 
εντόσ του δοχείου, αλλά υπό 
διαφορετικι κερμοκραςία. Στόχοσ μου 
είναι να ςυγκρίνω τουσ λόγουσ pV/T ςτα 
δφο πειράματα και να δείξω ότι ζχουν 
τθν ίδια τιμι, όπωσ προβλζπεται από τθν 
καταςτατικι εξίςωςθ των ιδανικϊν 
αερίων. Για να διατθριςω τθ 
κερμοκραςία του αερίου ςε μια 
υψθλότερθ τιμι, ηεςταίνω νερό ςτθν 
επικυμθτι κερμοκραςία και γεμίηω το 
κερμιδόμετρο που περιβάλλει το δοχείο. 
Στθ ςυνζχεια, επαναλαμβάνω τα βιματα 
1 ζωσ 7 και ςυμπλθρϊνω τον πίνακα Β.  
Σθμειϊνεται ότι:  

ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Α 

Δp  bar V  x100mL p=pat+Δp  bar 
p*V 

100 barxmL 
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Θερμοκραςία αερίου Σ=___ Κ 
pV/T=_____ barxmL/K 
Παρατιρθςθ: Οι υπολογιςμοί των γινομζνων pV να 
γίνονται με προςζγγιςθ ενόσ δεκαδικοφ ψθφίου. 

ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Β 

Δp  bar V  x100mL p=pat+Δp  bar 
p*V 

100 barxmL 
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Θερμοκραςία αερίου Σ=___ Κ 
pV/T=_____ barxmL/K 
Παρατιρθςθ: Οι υπολογιςμοί των γινομζνων pV να 
γίνονται με προςζγγιςθ ενόσ δεκαδικοφ ψθφίου. 
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Α) Η νζα κερμοκραςία του αερίου πρζπει να είναι περίπου κατά 40 0C μεγαλφτερθ τθσ 
αρχικισ. 
Β) Η καταγραφι τθσ κερμοκραςίασ του αερίου πρζπει να γίνει όταν θ ζνδειξθ του 
κερμομζτρου ςτακεροποιθκεί αιςκθτά, μετά τθν τοποκζτθςθ του νεροφ εντόσ του 
κερμιδόμετρου, που περιβάλλει τθ διάταξθ.  
Γ) Ο υπολογιςμόσ του λόγου pV/T να γίνει με προςζγγιςθ δφο ςθμαντικϊν ψθφίων.  

 
 
Αξιολόγθςθ τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ 
Πείραμα 1 
Α) Επιβεβαιϊνεται ο νόμοσ του Boyle, από τα ςχετικά πειράματα; (ΝΑΙ - ΟΧΙ) 
Β) Αν ΝΑΙ, από ποια διαπίςτωςθ προκφπτει αυτό το ςυμπζραςμα; 
________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________   
 
Γ) Οι παρατθροφμενεσ διαφορζσ μεταξφ των μετριςεων και των κεωρθτικϊν προβλζψεων 
οφείλονται: (επίλεξε μζχρι δφο απαντιςεισ) 
1. Στθν όχι ικανοποιθτικι λειτουργία τθσ πειραματικισ διάταξθσ. Οι ςυνδζςεισ των ςωλινων ι οι 

βαλβίδεσ είναι ενδεχόμενο να παρουςιάηουν διαρροζσ. 
2. Ο νόμοσ του Boyle και θ καταςτατικι εξίςωςθ των ιδανικϊν αερίων δεν περιγράφουν ςωςτά 

τθ ςυμπεριφορά των πραγματικϊν αερίων. 
3. Ο αζρασ δεν ςυμπεριφζρεται ωσ ιδανικό αζριο ςτισ ςυνκικεσ του πειράματοσ. 
4. Οι παρατθροφμενεσ αποκλίςεισ είναι αναμενόμενεσ, δεδομζνου ότι ςε κάκε μζτρθςθ 

υπειςζρχεται τυχαίο ςφάλμα, που οφείλεται ςτθ λειτουργία των οργάνων.  
5. Οι παρατθροφμενεσ διαφορζσ οφείλονται ςε τυχαία ςφάλματα ςτθ διεξαγωγι των μετριςεων 

και τα πειραματικά δεδομζνα ςυμφωνοφν ςε καλι προςζγγιςθ με τισ προβλζψεισ τθσ 
κεωρίασ. 

 
Πείραμα 2 
Δ) Από τισ δφο πειραματικζσ διαδικαςίεσ, προζκυψε ότι ο λόγοσ pV/T διατθρείται ςτακερόσ για 
ςτακερι μάηα του αερίου, όπωσ προβλζπει θ καταςτατικι εξίςωςθ των ιδανικϊν αερίων; (ΝΑΙ - 
ΟΧΙ) 
Ε) Που οφείλεται θ παρατθροφμενθ διαφορά μεταξφ τθσ πειραματικισ και τθσ κεωρθτικισ τιμισ, 
που προκφπτει από τθν εφαρμογι τθσ καταςτατικισ εξίςωςθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ πειραματικι 
διάταξθ;  
________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________   
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Ενδεικτικζσ μετριςεισ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Κ_ΠΜ 

Δp  bar V  x100mL p=pat+Δp  
bar 

p*V 
100 

barxmL 

0 2,6 1 2,6 
0,13 2,2 1,13 2,5 

0,2 2,3 1,2 2,8 

0,34 1,9 1,34 2,5 
0,48 1,7 1,48 2,5 

0,64 1,5 1,64 2,5 

0,84 1,34 1,84 2,5 
0,98 1,24 1,98 2,5 

1,12 1,14 2,12 2,4 
1,28 1,06 2,28 2,4 

1,48 0,96 2,48 2,4 
1,7 0,88 2,7 2,4 

Θερμοκρασία αερίου Τ=292 Κ  
pV/T=0,85 barxmL/K 
 
Παραηήρηζη: Οι σπολογιζμοί ηφν γινομένφν pV 
έτοσν γίνει με προζέγγιζη πρώηοσ δεκαδικού 
υηθίοσ 

 
Νόμος ηοσ Boyle. 
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Δp  bar V  
x100mL 

p=pat+Δ
p  bar 

p*V 

0,07 2,6 1,07 2,8 
0,2 2,4 1,2 2,9 

0,26 2,26 1,26 2,8 

0,38 2,04 1,38 2,8 
0,5 1,88 1,5 2,8 

0,66 1,7 1,66 2,8 
0,75 1,6 1,75 2,8 

0,95 1,42 1,95 2,8 
1,06 1,32 2,06 2,7 

1,2 1,24 2,2 2,7 
1,35 1,14 2,35 2,7 

1,54 1,04 2,54 2,6 

 

Θερμοκραςία αερίου Σ=333 Κ  
pV/T=0,83 barxmL/K 
Παρατιρθςθ: Οι υπολογιςμοί των γινομζνων pV 
γίνονται με προςζγγιςθ ενόσ δεκαδικοφ ψθφίου 

 
Νόμοσ του Boyle. 
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