ΤΚΕΤΗ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ CpICv
ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ - ΟΔΗΓΙΕ ΥΡΗΗ

1. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ.
Τν καλόκεηξν, ην ζεξκόκεηξν θαη ην πνπάξ εηζαγσγήο αέξνο,
ηνπνζεηνύληαη εύθνια θαη απιά κε ηνπο ηαρπζύλδεζκνπο κε
ηνπο νπνίνπο είλαη εθνδηαζκέλα.
Αξρίδνληαο από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά ηνπνζεηνύκε πξώηα
ην ζθπγκνκαλόκεηξν δίπια ζηε ζηξόθηγγα, κεηά ην
ζεξκόκεηξν ζηε κέζε θαη ηέινο ην πνπάξ εηζαγσγήο ηνπ
αέξα, όπσο απεηθνλίδνληαη ζηε θσηνγξαθία ηνπ εμώθπιινπ.
Πξνζνρή:
ζπλαξκνινγήζηε
ηα
όξγαλα
ζηε
ζπζθεπή
πηάλνληάο ηα κόλν από ην
κεηαιιηθό ηνπο ζηέιερνο.
Μεηαιιηθό ζηέιερνο

Κιείλνπκε ηε ζηξόθηγγα εμαγσγήο ηνπ αέξα ηνπνζεηώληαο
απηή ζε θάζεηε ζέζε θαη αλνίγνπκε ηελ έλδεημε ηνπ
ειεθηξνληθνύ ζεξκνκέηξνπ από ην θνπκπί ON/OFF.

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ – ΜΕΣΡΗΕΙ

Με ην πνπάξ αξρίδνπκε λα εηζάγνπκε αέξα ζηελ ζπζθεπή,
πεξίπνπ ζηα 100 mmHg, πεξηκέλνπκε ιίγν ώζηε λα γίλεη
ηζνθαηαλνκή ηεο πίεζεο ζην εζσηεξηθό ηεο θηάιεο.
Σπλερίδνληαο εηζάγνπκε αέξα κέρξη ν δείθηεο ηνπ καλνκέηξνπ
δείμεη αθξηβώο 100 mmHg. Γηα λα αθαηξέζεηε ιίγν αέξα από
ηε θηάιε κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε βαιβίδα ηνπ πνπάξ
μεβηδώλνληάο ηε.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΚΕΤΗ
Η ζπζθεπή είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε ηξόπν ώζηε λα
αληαπνθξίλεηαη ζηα απαηηνύκελα πεηξάκαηα ηαπηόρξνλεο
παξαθνινύζεζεο ηνπ πεηξάκαηνο από νκάδα καζεηώλ.
Η ζπζθεπή θαη όια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο
εμαξηήκαηα βξίζθνληαη κέζα ζε αλζεθηηθή, θαιαίζζεηε θαη
εύρξεζηε μύιηλε ζήθε.
Απνηειείηαη από ηα παξαθάησ όξγαλα θαη εμαξηήκαηα, όπσο
απεηθνλίδνληαη ζην ζρέδην εζσηεξηθνύ
ζπζθεπήο παξαθάησ:
1) Μαλόκεηξν 0 - 300mmHg.
2) Ηιεθηξνληθό ζεξκόκεηξν -40º
C έσο 200º C
3) Πνπάξ εηζαγσγήο αέξνο κε
βαιβίδα.
4) Σηξόθηγγα εμαγσγήο αέξνο.
5) Γπάιηλε θηάιε 4 liter.
6) Μόλσζε πεηξνβάκβαθα.
7) Πιαζηηθό δνρείν Φ - 22 cm x
30 cm.
8) Σθαηξίδηα ζηιηθόλεο κε δείθηε θνξεζκνύ.
3. ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΤΚΕΤΗ
α) Γηα ηελ επίδεημε ηνπ
εζσηεξηθνύ ηεο ζπζθεπήο ζηνπο
καζεηέο, αλνίμηε ηα δύν θιίπο ηνπ
πιαζηηθνύ δνρείνπ.
β) Τξαβώληαο ειαθξά πξνο ηα
πάλσ αθαηξέζηε ην θαπάθη ηεο
ζπζθεπήο κε ηνλ κεραληζκό θαη ηελ
γπάιηλε θηάιε.
γ) Αλνίγνληαο ην θιίπ ηεο

γπάιηλεο θηάιεο κπνξείηε λα αθαηξέζεηε απηή από ην θαπάθη κε
ην κεραληζκό.
δ) Γηα ηελ αθύγξαλζε ηνπ αέξα ε θηάιε πεξηέρεη αθίλδπλα
ζθαηξίδηα ζηιηθόλεο. Τν ρξώκα ησλ ζθαηξηδίσλ είλαη αξρηθά κπιε
ζθνύξν θαη όηαλ θνξεζζνύλ από ηελ πγξαζία αιιάδνπλ ρξώκα
θαη γίλνληαη ξνδ. Τόηε ή αληηθαζηζηνύκε ηα ζθαηξίδηα ή ηα
ηνπνζεηνύκε κέζα ζ΄ έλα ηαςάθη ην νπνίν ζεξκαίλνπκε γηα ιίγν.
Όηαλ ην ρξώκα ησλ ζθαηξηδίσλ επαλέιζεη ζην κπιε ζθνύξν
κπνξνύκε λα ηα ηνπνζεηήζνπκε πάιη ζηελ γπάιηλε θηάιε.
Αλνίμηε ηώξα ηελ ζηξόθηγγα εμαγσγήο ηνπ αέξα γρήγορα
γηα 1s πεξίπνπ θαη μαλαθιείζηε ηελ. Παξαηεξήζηε ην ζεξκόκεηξν
θαη ην καλόκεηξν ακέζσο κεηά ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ηεο
ζηξόθηγγαο.
Σε πεξίπησζε πνπ ε νζόλε ηνπ ζεξκνκέηξνπ γίλεη ζνιή,
αληηθαηαζηήζηε ηε κπαηαξία ηνπ ζην πίζσ κέξνο κε κία ηύπνπ
LR44 ή αληίζηνηρε.
4. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Με την σσσκεσή επιτσγτάνονται τα παρακάτω πειραματικά
αποτελέσματα
P1
mmHg

Patm
mmHg

P2
mmHg

860
860
860
860
860
860

760
760
760
760
760
760

785
787
785
786
784
786

In(P1/
Patm)

0,12361
0,12361
0,12361
0,12361
0,12361
0,12361

In(P1/P2)

Cp/Cv
Θεωρητ.

Cp/Cv
Πειραματ.

Συάλμα
Μέτρησης

0,091
0,089
0,091
0,09
0,093
0,09

1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4

1,355
1,394
1,355
1,374
1,336
1,374

3,24%
0,46%
3,24%
1,87%
4,57%
1,87%

Δερόκελνη ηνλ αέξα σο δηαηνκηθό αέξην (γ=1,4) Ο Μέζνο όξνο ζθάικαηνο ζπζθεπήο
είλαη 2,5% πεξίπνπ
Ο ππνινγηζκόο ηνπ γ=In(P1/Patm)/ In(P1/P2)

