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Επιστημονική Αναφορά Για Τον Νόμο του Charles 

ΥΠΟΘΕΣΗ 

Η παρακάτω πειραματική διαδικασία βασίζεται στο νόμο της ισόχωρης 

μεταβολής ή αλλιώς νόμος του Charles. 

Σύμφωνα με αυτόν, η πίεση ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου του 

οποίου οόγκος διατηρείτε σταθερός είναι ανάλογη με την απόλυτη 

θερμοκρασία τουαερίου. 

Η μαθηματική διατύπωση είναι : P/T = σταθερό για V=σταθερό. 

Στο πείραμα προσπαθούμε να τον επιβεβαιώσουμε, που σημαίνει οτι 

θέλουμε για όλες τις τιμές της πίεσης και τις αντίστοιχες τις απόλυτης 

θερμοκρασίας το πηλίκο P/T να είναι σταθερο. 

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

Χρησιμοποιήσαμε τα εξής όργανα: 

 

Α) Ψηφιακό πολύμετρο 

Β) Μανόμετρο 

Γ) Κυλινδρικό δοχείο 

Δ) Χάρακας 

Ε) Μεταλλικός κύλινδρος που περιέχει το αέριο 

Στ) Εργαστηριακά βοηθήματα  

 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

1. Μετά τη συναρμολόγηση της συσκευής ρυθμίσαμε τον όγκο του 

αεριού που υπάρχει στο μεταλλικό κύλινδρο να είναι στα 210 ml 

και έπειτα γυρίσαμε τις στρόφιγγες ώστε να μην μεταβάλλεται 



κατά τη διάρκεια του πειράματος αλλά να επικοινωνεί μόνο με το 

μανόμετρο. 

2. Έπειτα ρυθμίσαμε τη πίεση του αερίου στα 0,5 bar και θερμάναμε 

το αέριο γεμίζοντας με ζεστό νερό τον κύλινδρο που περιέβαλλε το 

δοχείο του αερίου. 

3. Αφού περιμέναμε να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία καταγράψαμε 

την νέα ένδειξη του μανομέτρου. 

4. Στη συνέχεια αδειάσαμε λίγο από το ζεστό νερό και προσθέσαμε 

με κρύο με αποτέλεσμα τη μείωση της θερμοκρασίας του 

αερίου,όπως και της πίεσης και σημειώσαμε τις τιμές της. 

5. Την ίδια διαδικασία πραγματοποιήσαμε άλλες 3 φορές 

καταγράφοντας τις διάφορες τιμές της πίεσης για τις διάφορες 

τιμές τις θερμοκρασίας. 

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

 

 

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

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

0,5 151254 210 0,00021 34 307 0,103464 0,103464 0,012445 

0,48 149254 210 0,00021 32 305 0,102765 0,102765 0,01236 

0,46 147254 210 0,00021 30 303 0,102057 0,102057 0,012275 

0,45 146254 210 0,00021 28 301 0,102038 0,102038 0,012273 

1 bar 
=100000Pa 

        1atm=101254Pa 
        R=8,314 j/mol 

K 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

 

                                                          

 

 

Όπου x=  T, y=  P 

 

1. Οι κουκίδες αντιστοιχούν στις τιμες της πίεσης και 

στις αντίστοιχες της θερμοκρασίας που πήραμε απο 

την πειραματική διαδικασία. 

2. Η κλίση της ευθείας δηλώνει το πηλίκο  P/T 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Από την επεξεργασία των μετρήσεών μας αρχοκα συμπεραίνουμε ότι η 

γραφική παράσταση είναι γραμμική. Όπως αναφέραμε η κλίση της 

γραφικής παράστασης εκφράζει το πηλίκο P/T= σταθερό που ήταν και η 

αρχική μας υπόθεσή.Δείχνοντας ότι η γραφική παράσταση είναι 

γραμμική αποδεικνύουμε την αναλογία πίεσης- απόλυτης θερμοκρασίας 

στην ισόχωρη μεταβολή. 
 



Υπάρχουν όμως ορισμένα σφάλματα στις μετρήσεις γι' αυτό και τα 

σημεία δεν βρίσκονται όλα πάνω στην ευθεία αλλά έχουν μικρές 

αποκλίσεις. Παρόλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι η πειραματική διαδικασία 

ήταν πετυχημένη από τη σχεδόν σταθερή τιμή των moles ( και στις 4 

μετρήσεις ο αριθμός των moles ήταν 0,012 και 4 δεκαδικά ψηφία)καθ’ 

όλη την διάρκεια του πειράματος. Μάλιστα παρατηρούμε ότι το mol 

είναι σχετικά μεγάλη μονάδα μέτρησης διαψεύδοντας την εντύπωση που 

μας έχει δημιουργηθεί από τις σχολικές ασκήσεις. 

 

Μερικές πηγές σφαλμάτων: 
 

Α)Το μανόμετρο καθώς και το εργαλείο ογκομέτρησης δεν ήταν 

ψηφιακά και οι ενδείξεις τους είχαν μικρή ακρίβεια ή άφηναν περιθώρια 

λάθους στην μελέτη τους. 

Β)Το πείραμα έγινε με πραγματικά αέρια όπου οι νόμοι των αερίων 

έχουν αποκλείσεις. 

Γ)Απειρία των μαθητών στις εργαστηριακές ασκήσεις, 

Δ)Η επιλογή μικρής διακύμανσης στις θερμοκρασίες κυρίως εξαιτίας του 

περιορισμένου χρόνου. 

 

 

 

Για να είχαμε επιτύχει πιό ακριβή αποτελέσματα, θα έπρεπε να είχαμε 

αφιερώσει περισσότερο χρόνο στο πείραμα. Επιπλέον θα βοηθούσε εαν 

διαθέταμε καλύτερα εργαστηριακά εργαλεία. 


