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1. ΥΠΟΘΕΣΗ 

Η πίεση ορισμένης ποσότητας αερίου, το οποίο βρίσκεται σε 

θερμοδυναμική ισορροπία, είναι αντιστρόφως ανάλογη του 

όγκου που καταλαμβάνει, δηλαδή: 

 

 �� = σταθερό σταθερό σταθερό σταθερό ,                    ,                    ,                    ,                    για  για  για  για  � = σταθερόσταθερόσταθερόσταθερό  
 

2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Για το πείραμα χρειάστηκαν οι παρακάτω συσκευές και υλικά: 

• Μεταλλικός θάλαμος κυλινδρικού σχήματος. Ο όγκος 

του είναι 300 ml και μέσα του εγκλωβίζεται ο αέρας. 

• Μανόμετρο με κλίμακα από 0-25 bar. Στο μανόμετρο 

προσαρμόζεται ένας σωλήνας που καταλήγει σε 

στρόφιγγα τριών εισόδων. 

• Ψηφιακό πολύμετρο με δυνατότητα μέτρησης 

θερμοκρασίας. 

• Κλίμακα όγκου σε μορφή «χάρακα». 

• Σύριγγα 20 ml. 
• Δοχείο κυλινδρικού σχήματος στο οποίο τοποθετείται ο 

μεταλλικός θάλαμος. Στο δοχείο υπάρχει ένα στόμιο στο 

πάνω μέρος του και ένας σωλήνας στο κάτω μέρος του, 

ώστε να προσθέτουμε ζεστό νερό από πάνω όταν 

επιθυμούμε και να αδειάζουμε μέσω του κάτω σωλήνα. 

Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα 

λογισμικά: 

• Microsoft Office Excel 
• Logger Pro 3 

 

 

 

 

 

 



3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

• Ρυθμίζουμε τις στρόφιγγες με τέτοιο τρόπο ώστε να 

μπαίνει αέρας στο θάλαμο . 

• Πιέζουμε το  μοχλό απελευθέρωσης που υπάρχει  στο 

μεταλλικό κύλινδρο και τραβάμε προς τα πάνω το 

στέλεχος εως ότου η κόκκινη ένδειξη πάνω σε αυτό να 

ευθυγραμιστεί με την ένδειξη των 300 ml του χάρακα 

που βρίσκεται πίσω από το στέλεχος. 

• Έπειτα γυρίζουμε τις στρόφιγγες έτσι ώστε να μην 

επιτρέπεται η είσοδος αέρα στο θάλαμο αλλά να 

επικοινωνεί μόνο με το μανόμετρο. 

• Πιέζουμε τη χειρολαβή και κατεβαίνοντας κάθε 20 ml 
σημειώνουμε την ένδειξη του μανομέτρου. Τη διαδικασία 

την ολοκληρώνουμε όταν φτάσουμε στα 160 ml. 
• Επαναφέρουμε στην αρχική θέση και πιέζουμε τη 

χειρολαβή αλλάζοντας τον όγκο. 

4. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

 

 P: πίεση 

 V: όγκος 

 T: θερμοκρασία 

n:  ποσότητα ουσίας (mol) 

R: παγκόσμια σταθερα των αερίων. 

 

P(bar) Ptot (Pa) V(ml) V(m3) 1/V T(oC) T(K) PV/T nR n 
0 101254 300 0,0003 3333,333 26 299 0,101593 0,101593 0,012219 

0,03 104254 280 0,00028 3571,429 26 299 0,097629 0,097629 0,011743 

0,12 113254 260 0,00026 3846,154 26 299 0,098482 0,098482 0,011845 

0,22 123254 240 0,00024 4166,667 26 299 0,098933 0,098933 0,0119 

0,32 133254 220 0,00022 4545,455 26 299 0,098046 0,098046 0,011793 

0,44 145254 200 0,0002 5000 26 299 0,09716 0,09716 0,011686 

0,6 161254 180 0,00018 5555,556 26 299 0,097076 0,097076 0,011676 

0,8 181254 160 0,00016 6250 26 299 0,096992 0,096992 0,011666 



 

5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

 

 

 

 

 



6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ και ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης πίεσης-όγκου 

επιβεβαιώνεται η αρχική υπόθεση αφού είναι της μορφής 

/(1) = 3
4  δηλαδή υπερβολική. Άρα η πίεση είναι 

αντιστρόφως ανάλογη του όγκου όταν η θερμοκρασία 

παραμένει σταθερή. 

 

Επίσης από τη γραμμικότητα της συνάρτησης / 56
78 = 9 

ξερουμε την κλίση που όμως ισούται με 9: = ;<= από τη 

καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων. Αυτό μας δίνει τη 

δυνατότητα να βρόυμε τη ποσότητα αερίου σε mol που 

βρισκόταν μέσα στο θάλαμο. Άρα έχουμε: 

9: = ;<= ⟺ ; = 9:
<= ⟺ ; = 27,89

8,314 × 299 ⇔ ; ≃ 0,011 FGH 
 

7. ΠΙΘΑΝΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ και ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

• Σφάλματα κατά τη μέτρηση: 

Ο υπολογισμός του όγκου απαιτούσε την απόλυτη 

ευθυγράμμιση ματιού και ενδείξεων και άρα άφηνε 

περιθώρια σφάλματος. 

Το μανόμετρο ήταν αναλογικό και όχι ψηφιακό. Επομένως 

υπήρχε διαφορά ανάμεσα στις εκτιμήσεις των μελών της 

ομάδας σχετικά με την τιμή της υπερπίεσης. 

• Σφάλματα κατά την επεξεργασία των δεδομένων:  

Για την εύρεση των mol χρησιμοποιήθηκε η καταστατική 

εξίσωση των ιδανικών αερίων η οποία όμως ισχύει μόνο για 

ιδανικά αέρια παρόλο που στο πείραμα χρησιμοποιήθηκε 

ατμοσφαρικός αέρας. 

 

Επομένως θα ήταν καλύτερο να χρησιμοποιούσαμε ψηφιακές 

συσκευές αλλα και να καταγράφαμε περισσότερες 

πειραματικές τιμες ώστε να πέρναμε ακόμα πιο ακριβείς 

γραφικές παραστάσεις. Τέλος θα ήταν καλό να 

χρησιμοποιούσαμε μονοατομικά αέρια των οποίων η 

συμπεριφορά θυμίζει αυτή των ιδανικών αερίων, όπως ήλιο 

(He). 


