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Ὁ Νόμοσ τοῦ  

Gay-Lussac 

Ἡ κατάςταςθ ςτὴν ὁποία 

βρίςκεται ἕνα ἀζριο 

περιγράφεται 

μακροςκοπικὰ ἀπὸ τὴν 

πίεςθ, τὸν ὄγκο καὶ τὴ 

κερμοκραςία του. 

Σὰ μεγζκθ αὐτὰ γιὰ 

ὁριςμζνθ ποςότθτα 

ἀερίου δὲν εἶναι 

ἀνεξάρτθτα μεταξφ τουσ 

ἀλλὰ ςυςχετίηονται. Οἱ 

ςχζςεισ ποὺ τὰ ςυνδζουν 

προςδιορίςτθκαν 

πειραματικὰ καὶ 

ἀποτελοῦν τοὺσ τρεῖσ 

νόμουσ τῶν ἀερίων. Αὐτοὶ εἶναι οἱ:  

i. Ὁ Νόμοσ τοῦ Boyle, γιὰ τὶσ ἰςόκερμεσ μεταβολζσ. 

ii. Ὁ Νόμοσ τοῦ Charles, γιὰ τὶσ ἰςόχωρεσ μεταβολζσ. 

iii. Ὁ Νόμοσ τοῦ Gay-Lussac, γιὰ τὶσ ἰςοβαρεῖσ μεταβολζσ. 

 

 

Ὁ τελευταῖοσ, πῆρε τὸ ὄνομά του ἀπὸ τὸν Γάλλο χθμικὸ Gay-Lussac ὁ 

ὁποῖοσ τὸ 1801, ςὲ ἡλικία 23 ἐτῶν, κάνει τὴν ἀκριβζςτερθ μζχρι τότε 

ἔρευνα ςτὴν ἰςοβαρὴ κζρμανςθ καὶ ςτὴ ςυνεπαγόμενθ διαςτολὴ τῶν 

ἀερίων καὶ ςτὴν ἰςόχωρθ κζρμανςι τουσ. Μετὰ ἀπὸ λίγο καιρὸ 

δθμοςιεφει τὴν ἐργαςία του, ςτὴν ὁποία ὁμολογεῖ  γραπτῶσ ὅτι πρὶν 

15 χρόνια, παραμονὲσ τῆσ Γαλλικῆσ Ἐπανάςταςθσ ὁ Jacques Charles 

ὁδθγικθκε ςτὰ ἴδια ἀκριβῶσ ςυμπεράςματα ὅμωσ ποτὲ δὲν τὰ 

δθμοςίευςε.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ παραπάνω διατφπωςθ τοῦ Νόμου παίρνει τὴ μορφι: 

Ὁ ὄγκοσ ὁριςμζνησ ποςότητασ ἀερίου, ὅταν ἡ πίεςή του διατηρεῖται 

ςταθερή, εἶναι ἀνάλογοσ μὲ τὴν ἀπόλυτη θερμοκραςία του. 

Ἂν λοιπόν, εἶναι V1 ὁ ἀρχικὸσ ὄγκοσ τοῦ ἀερίου, T1 ἡ ἀρχικι του 

κερμοκραςία καὶ p ἡ ςτακερι του πίεςθ καὶ προκλθκεῖ μεταβολὴ 

τοῦ ὄγκου καὶ τῆσ κερμοκραςίασ ςὲ V2 καὶ T2 κατὰ τρόπο ποὺ ἡ πίεςθ 

παραμείνει ἀμετάβλθτθ, τότε μεταξφ τῶν παραπάνω ςτοιχείων τοῦ 

ἀερίου κὰ ἰςχφει ἡ μακθματικὴ ςχζςθ: 

 

V1/T1=V2/T2 

Δθλαδὴ γιὰ p=ςτακερό, V/T= ςτακερό. 

Gay Lussac. Etude de la dilatation des 
gaz. Les recherches.  
 
Un ensemlbe des experiences sur l’ air 
lui permit de fixer a 1/266,6 le 
coefficient de dilatation de ce gas 
entre 00 et 1000  C.   La comparison de 
la dilatation de divers gaz le conduisit 
ensuite a cette constatation 
fondamental : « Les experiences que 
je viens de rapporter, et  qui, toutes 
ont eté faites avec beaucoup de soin, 
prouvent inconstablement que l’ air 
atmospherique et les gaz oxygene, 
hydrogene, azote, nitreux 
ammoniacal, acide muriatique, aside 
sulfureux et acide carbonique se 
dilatent egalement par les memes 
degres de chaleur ;  De cette 
consideration, je conclus que tous les 
gaz, en general, se dilatent 
egalement par les mêmes degres de 
chaleur . . »   

Μια ςειρά από πειράματα με τον 

αζρα μασ επιτρζπει να 

προςδιορίςουμε ςε  1/266,6  τον 

ςυντελεςτι διαςτολισ αυτοφ του 

αερίου ςε κερμοκραςίεσ 

ανάμεςα ςε  00 και 1000  Κελςίου. 

Η ςφγκριςθ με τθ διαςτολι των 
άλλων αερίων οδιγθςε ςτθ 
κεμελιϊδθ αυτι διαπίςτωςθ:  
 «Σα εμπειρικά δεδομζνα που  
πρόκειται να ςασ παρουςιάςω 
και τα οποία ζχουν γίνει με 
ιδιαίτερθ φροντίδα 
αποδεικνφουν αναμφιςβιτθτα 
ότι ο ατμοςφαιρικόσ αζρασ και τα 
αζρια Οξυγόνο, Τδρογόνο, Άηωτο, 
νιτρικό αμμϊνιο, υδροχλωρικό 
οξφ, κειικό οξφ και διοξείδιο του 
άνκρακα ΔΙΑΣΕΛΛΟΝΣΑΙ ΜΕ 
ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΣΡΟΠΟ. Μζςα από 
αυτι τθ κεϊρθςθ ςυμπεραίνω 
ότι ΟΛΑ ΣΑ ΑΕΡΙΑ 
ΔΙΑΣΕΛΛΟΝΣΑΙ ΕΞΙΟΤ κατά τθ 
κζρμανςι τουσ με τουσ ίδιουσ 
βακμοφσ κερμότθτασ.»     

 



Πειραματικὴ Διαδικαςία 
 

 
 
Ῥυκμίςαμε τὶσ ςτρόφιγγεσ μὲ τζτοιον τρόπο, ὥςτε νὰ ἐπιτρζπεται 
ἡ εἴςοδοσ ἀζρα ςτὸν κάλαμο.Πιζςαμε πρὸσ τὰ κάτω τὸν μοχλὸ 
ἀπελευκζρωςθσ ποὺ ὑπῆρχε ςτὸν μεταλλικὸ κφλινδρο καὶ 
τραβιξαμε πρὸσ τὰ πάνω τὸ ςτζχοσ. Ἀνεβάςαμε τὸ ςτζλεχοσ μζχρι 
τὸν ὄγκο τῶν 200ml. Ἔπειτα, γυρίςαμε τὶσ ςτρόφφιγγεσ ἔτςι ὥςτε 
νὰ μὴν εἰςζρχεται ἀζρασ ςτὸν κάλαμο, ἀλλὰ αὐτὸσ νὰ ἐπικοινωνεῖ 
μόνο μὲ τὸ μανόμετρο. Πιζςαμε τὴν χειρολαβὴ ὥςπου ἡ ἔνδειξι 
τοῦ μανομζτρου νὰ γίνει 0,7bar. Κατόπιν, γεμίςαμε τὸν πλαςτικὸ 
κφλινδρο μὲ ηεςτὸ νερό. Ἀναμείναμε ὥςπου νὰ ςτακεροποιθκεῖ ἡ 
κερμοκραςία καὶ καταγράψαμε τὴ νζα ἔνδειξθ τοῦ μανομζτρου. 
τὴ ςυνζχεια ἀδειάςαμε λίγο ἀπὸ τὸ ηεςτὸ νερό(ἀνοίγοντασ τὴ 
ςτρόφιγγα ποὺ βρίςκεται ςτὸ κάτω μζροσ τοῦ πλαςτικοῦ 
κυλίνδρου) καὶ ςυμπλθρϊςαμε μὲ κρφο νερό. Περιμζναμε νὰ 
ςτακεροποιθκεῖ γιὰ μία ἀκόμθ φορὰ ἡ κερμοκραςία. Κατὰ τὴν 
προςκικθ νεροῦ ὅμωσ ἡ πίεςθ μειωνόταν. Κάκε φορὰ λοιπόν, 
πιζηαμε τὴν χειρολαβὴ ὥςτε νὰ μειωκεῖ ὁ ὄγκοσ καὶ νὰ ἀυξθκεῖ ἡ 
πίεςθ μζχρι τὴν προθγοφμενθ τιμι τθσ, διατθρϊντασ τθν ἔτςι 
ςτακερι. Διατθρϊντασ λοιπὸν ςτακερὴ τὴν πίεςθ καταγράψαμε 
τὶσ τιμὲσ τοῦ ὄγκου καὶ τῆσ κερμοκραςίασ κάκε φορά. 
 
 
 



Πίνακασ ἀποτελεςμάτων μετρήςεων 
 

P(bar) Ptot (Pa) V(ml) V(m3) T(oC) T(K) PV/T nR n 
0,73 831254 170 0,00017 38 311 0,454383 0,454383 0,054653 

0,73 831254 169 0,000169 35 308 0,45611 0,45611 0,05486 

0,73 831254 168 0,000168 29 302 0,462419 0,462419 0,055619 

0,73 831254 166 0,000166 26 299 0,461499 0,461499 0,055509 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

Γραφικὴ παράςταςη τοῦ Νόμου ςὲ διάγραμμα V-T 
 
 
 

 
 

 



Παρατηρήςεισ-Συμπεράςματα 

Παρατθροῦμε ὅτι οἱ κουκίδεσ ποὺ ἀντιπροςωπεφουν τὶσ 

μετριςεισ δὲ βρίςκονται πάνω ςτὴν ἴδια εὐκεῖα ποὺ ςθμαίνει 

ὅτι ὑπῆρξαν ςφάλματα μετριςεωσ. Πικανότατα, τὰ ςφάλματα 

αὐτὰ ὀφείλονται ςτὸ ὅτι τὸ πείραμα δὲν ἔγινε μὲ ἰδανικὰ ἀζρια 

ἀλλὰ μὲ πραγματικὰ ςτὰ ὁποῖα οἱ νόμοι τῶν ἀερίων ἔχουν 

ἀποκλίςεισ, ςτὶσ βλάβεσ καὶ ςτὴν μικρὴ ἀκρίβεια τῶν ὀργάνων 

τοῦ ἐργαςτθρίου κακὼσ καὶ ςτὴν ἀδυναμία μασ ἀπὸ ἕνα 

ςθμεῖο καὶ ἔπειτα νὰ μειϊςουμε κὶ ἄλλο τὴ κερμοκραςία τοῦ 

νεροῦ ὅταν αὐτὸ ἔφταςε ςτὴ κερμοκραςία τοῦ περιβάλλοντοσ. 

 

ΠΗΓΕΣ: http://users.sch.gr/kassetas/zzGay-Lussac.htm 

Βιβλίο Φυςικῆσ Θετικῆσ καὶ Σεχνολογικῆσ Κατεφκυνςθσ, 

Β’Σάξθσ Γενικοῦ Λυκείου  
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