
2 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ 

Δθμιτρθσ Κζππασ Β2Α 

 

-Νόμοσ του Charles 

Σφμφωνα με το νόμο του Charles , θ πίεςθ οριςμζνθσ ποςότθτασ 

ιδανικοφ αερίου του οποίου ο όγκοσ διατθρείται ςτακερόσ είναι 

ανάλογθ με τθν απόλυτθ κερμοκραςία του αερίου. P/T=ςτακερό , 

V=ςτακερό. 

Στο πείραμα διαπιςτϊςαμε ότι ο παραπάνω νόμοσ ιςχφει.  

-υςκευζσ οι οποίεσ χρηςιμοποιήθηκαν για το πείραμα 
1) Ψθφιακό πολφμετρο 

2) Μανόμετρο 

3) Κυλινδρικό δοχείο 

4) Χάρακασ 

5) Μεταλλικόσ κφλινδροσ που περιζχει το αζριο 

 

-Σο Πείραμα 

Καταςκευι ςυςκευισ 
1.Tοποκετοφμε ςτο ψθφιακό πολφμετρο το καλϊδιο. Το ζνα άκρο του καταλιγει ςε 

δφο μικρά ςιδεράκια διαφορετικοφ πλάτουσ τα οποία τοποκετοφνται ςτο 

πολφμετρο Το μεγάλο ςιδεράκι είναι καλό να είναι πιο κοντά ςτθν οκόνθ. Το άλλο 

άκρο του καλωδίου τοποκετείται ςτο μεταλλικό κφλινδρο. 

2.  Συνδζουμε το άκρο του ςωλινα του μανομζτρου,  με το κυλινδρικό δοχείο και 

από πάνω ςυνδζουμε τον άλλο ςωλινα που υπάρχει ελεφκεροσ. Τοποκετοφμε το 

μεταλλικό κφλινδρο μζςα ςτο πλαςτικό κυλινδρικό δοχείο, προςζχοντασ το καλϊδιο 

να περάςει και αυτό μζςα από τθν εγκοπι του μεταλλικοφ δοχείου και να μθν 

καταςτραφεί.  

 

3.Συνδζουμε ςτο πίςω μζροσ του μεταλλικοφ κυλίνδρου τον χάρακα που είναι θ 

κλίμακα όγκου. 

-Πειραματική διαδικαςία 

-Ρυκμίηουμε τον όγκο του αερίου που υπάρχει ςτο μεταλλικό κφλινδρο ςτα 130 ml .  

-Φςτερα ρυκμίςαμε τθν πίεςθ του αερίου ςτα 0,5 bar και κερμαίνουμε το αζριο 

γεμίηοντασ με καυτό νερό τον κφλινδρο που περιζβαλλε το δοχείο του αερίου . 



 -Αφοφ ςτακεροποιικθκε θ κερμοκραςία καταγράψαμε τθν  νζα ζνδειξθ του 

μανόμετρου .  

-Στθν ςυνζχεια προςκζςαμε κρφο νερό ςτον κφλινδρο με αποτζλεςμα τθν μείωςθ 

τθσ κερμοκραςίασ .  

-Αυτιν τθν διαδικαςία τθν επαναλάβαμε 4 φορζσ 
 Ζτςι καταςκευάςαμε τον ακόλουκο πίνακα :  

 

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 n 

0,5 151254 130 0,00013 17 290 0,067804 0,008155 

0,68 169254 130 0,00013 31 304 0,072378 0,008706 

0,58 159254 130 0,00013 29 302 0,068553 0,008245 

0,56 157254 130 0,00013 28 301 0,067917 0,008169 

0,54 155254 130 0,00013 26 299 0,067502 0,008119 

0,5 151254 130 0,00013 25 298 0,065983 0,007936 

 

 

 



 

-υμπεραςμα 

 
Η κλίςθ γραφικισ παράςταςθσ μασ δείχνει ότι το πθλίκο P/T=nR/V(ςτακερό) . 

Υπιρξαν  ςφάλματα ςτισ μετριςεισ και αυτόν τον λόγο θ πειραματικι ευκεία δεν 

περνά από όλα τα ςθμεία. 

-φαλματα 
-Σφάλματα τα οποία ζγιναν διότι οι μακθτζσ δεν ζχουν εμπειρία ςε εργαςτθριακζσ 

αςκιςεισ. 

-Επιλογι λίγων κερμοκραςιϊν λόγο του περιοριςμζνου χρόνου. 

-Μικρόσ αρικμόσ μετριςεων για τισ καταςτάςεισ πίεςθσ – κερμοκραςίασ. 

 


