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V1/T1=V2/T2 

 

V=Όγκοσ αερίου (Volume of the gas) 

T= Θερμοκραςία αερίου (Temperature of the gas) 

P (Pressure) πρζπει να είναι ςτακερι.  

 

                        



ΤΠΟΘΕΗ 

Ο λόκνο ηνπ Gay – Lussac πνπ δηαηππώζεθε ην 1802 θαη πξνζδηνξίδεη όηη ν 

όγθνο V ελόο αεξίνπ κεηαβάιιεηαη αλάινγα πξνο ηελ απόιπηε 
ζεξκνθξαζία Τ, όηαλ ε κάδα θαη ε πίεζε ηνπ παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Άξα, ν 

όγθνο νξηζκέλεο πνζόηεηαο αεξίνπ, όηαλ ε πίεζή ηνπ δηαηεξείηαη ζηαζεξή, 

είλαη αλάινγνο κε ηελ απόιπηε ζεξκνθξαζία ηνπ. Ο καζεκαηηθά ν λόκνο 
ηνπ πεξηγξάθεηαη από ηελ εμίζωζε: V/T=   σταθερό για                      

p= σταθερό   

Η κεηαβνιή ζηελ νπνία ε πίεζε παξακέλεη ζηαζεξή νλνκάδεηαη ηζνβαξήο. 

                          ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ 

Αρχικά τοποκετιςαμε ςτο ψθφιακό πολφμετρο ζνα  καλϊδιο,  το ζνα 
άκρο του οποίου κατζλθγε ζε δύν κηθξά ζηδεξάθηα δηαθνξεηηθνύ 

πιάηνπο ηα νπνία ηνπνζεηήζακε ζην πνιύκεηξν. Τν κεγάιν ζηδεξάθη 

ηνπνζεηήζακε πην θνληά ζηελ νζόλε ελώ ην άιιν άθξν ηνπ θαισδίνπ ζε 

έλαλ κεηαιιηθό θύιηλδξν. Έπεηηα ζπλδέζακε ην άθξν ηνπ ζσιήλα ηνπ 

καλνκέηξνπ,  κε ην θπιηλδξηθό δνρείν θαη από πάλσ ζπλδέζακε ηνλ άιιν 

ζσιήλα πνπ ππήξρε ειεύζεξνο. Τνπνζεηήζακε ην κεηαιιηθό θύιηλδξν 

κέζα ζην πιαζηηθό θπιηλδξηθό δνρείν, πξνζέρνληαο ην θαιώδην λα 

πεξάζεη θαη απηό κέζα από ηελ εγθνπή ηνπ κεηαιιηθνύ δνρείνπ θαη λα 

κελ θαηαζηξαθεί. Τέινο, ζπλδέζακε ζην πίζσ κέξνο ηνπ κεηαιιηθνύ 

θπιίλδξνπ ηνλ ράξαθα πνπ είλαη ε θιίκαθα όγθνπ. 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

Αξρηθά ξπζκίζακε ηηο ζηξόθηγγεο κε ηέηνηνλ ηξόπν, ώζηε λα επηηξέπεηαη 

ε είζνδνο αέξα ζηνλ ζάιακν θαη πηέζακε πξνο ηα θάησ ηνλ κνριό 

απειεπζέξσζεο πνπ ππήξρε ζηνλ κεηαιιηθό θύιηλδξν κε ζθνπό λα 

ηξαβήμνπκε πξνο ηα πάλσ ην ζηέιερνο. Αλεβάζακε ην ζηέιερνο κέρξη ν 

όγθνο λα είλαη 200 ml θαη γπξίζακε ηηο ζηξόθηγγεο έηζη ώζηε λα κελ 

εηζέξρεηαη αέξαο ζηνλ ζάιακν, αιιά απηόο λα επηθνηλσλεί κόλν κε ην 

καλόκεηξν. Έπεηηα πηέζακε ηε ρεηξνιαβή κέρξη ε έλδεημε ηνπ 

καλνκέηξνπ λα δείμεη 0,7 bar θαη γεκίζακε ηνλ πιαζηηθό θύιηλδξν κε 

δεζηό λεξό. Πεξηκέλακε λα ζηαζεξνπνηεζεί ε ζεξκνθξαζία θαη αξγόηεξα 

θαηαγξάςακε ηε λέα έλδεημε ηνπ καλνκέηξνπ. Σηε ζπλέρεηα αδεηάζακε 

ιίγν από ην δεζηό λεξό θαη ην ζπκπιεξώζακε κε θξύν λεξό θαη έπεηηα 

πεξηκέλακε πάιη κέρξη λα ζηαζεξνπνηεζεί ε ζεξκνθξαζία. Με ηελ 

πξνζζήθε ηνπ θξύνπ λεξνύ ε πίεζε κεηώζεθε. Με απνηέιεζκα θάζε 

θνξά πνπ πηέδακε ηε ρεηξνιαβή έηζη ώζηε ν όγθνο λα κεησζεί θαη ε πίεζε 



λα απμεζεί κέρξη ηελ πξνεγνύκελε ηηκή ηεο, δηαηεξώληαο ηελ έηζη 

ζηαζεξή. Δηαηεξώληαο ινηπόλ ζηαζεξή ηελ πίεζε θαηαγξάςακε ηηο ηηκέο 

ηνπ όγθνπ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο θάζε θνξά.Αθνινπζήζακε ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία κεξηθέο θνξέο αθόκα θαη θαηαγξάςακε ηηο κεηξήζεηο θάζε 

θνξά. 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΡΗΕΩΝ 

1 bar 
=100000Pa R=8,314 j/mol K 

       1atm=101254Pa 
        

P(bar) Ptot (Pa) V(ml) V(m
3
) T(

o
C) T(K) PV/T nR n 

0,74 175254 120 0,00012 313 313 0,06719 0,06719 0,008082 

0,74 175254 114 0,000114 305 305 0,065505 0,065505 0,007879 

0,74 175254 112 0,000112 302 302 0,064995 0,064995 0,007818 

0,74 175254 110 0,00011 300 300 0,06426 0,06426 0,007729 

 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα απεικονίηουμε τθν ποςότθτα V(m3)  ωσ προσ 

τθν κερμοκραςία ςε ςτακερι πίεςθ (P= 0,74 bar). Η ςχζςθ που τθ 

περιγράφει είναι θ: ψ=αχ+β.   Ζπειτα μποροφμε να παρατθριςουμε ότι 

τα αποτελζςματα δεν είναι πολφ ακριβι, κακϊσ τα ςθμεία μασ ςτθ 

γραφικι παράςταςθ δεν ακουμπάνε ακριβϊσ πάνω ςτθ γραμμι. Κακϊσ 



όμωσ θ γραμμι ακουμπά ςε όλα τα ςθμεία ςτο διάγραμμα V/T τότε 

επαλθκεφεται το γεγονόσ ότι θ μεταβολι ςε αυτά τα ςθμεία είναι 

ιςοβαρισ. Σφμφωνα με το διάγραμμα μποροφμε να καταλάβουμε ότι 

όςο μεγαλϊνει ο όγκοσ μεγαλϊνει και θ κερμοκραςία, ονομαςτι ωσ 

ιςοβαρισ κζρμανςθ ι ιςοβαρισ εκτόνωςθ και το αντίςτροφο. Δθλαδι, 

όςο μικραίνει ο όγκοσ, τόςο θ κερμοκραςία του μειϊνεται, γνωςτι ωσ 

ιςοβαρισ ψφξθ.      
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