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ΔΓΧΔΙΡΙΓΙΟ ΟΓΗΓΙΩΝ ΧΡΗΔΩ
ΚΟΠΟ
Η πξαγκαηνπνίεζε θαη παξαηήξεζε κεηαβνιώλ (P, V, T, n) ζπγθεθξηκέλεο πνζόηεηαο
(ηδαληθνύ) αεξίνπ. Η ζπιινγή δεδνκέλσλ από ηηο κεηξήζεηο ησλ κεηαβνιώλ απηώλ, ώζηε
από ηελ επεμεξγαζία ησλ πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ λα πξνθύςεη ε επαιήζεπζε ησλ
ζρεηηθώλ λόκσλ (ηδαληθώλ αεξίσλ).
ΘΔΩΡΙΑ
Δίλαη γλσζηό όηη ε θαηάζηαζε ελόο αεξίνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ πίεζε, ηε ζεξκνθξαζία,
ηνλ όγθν ηνπ θαη ηνλ αξηζκό ησλ mol (n). Σα κεγέζε απηά ζπζρεηίδνληαη θαη ππαθνύνπλ ζε
θάπνηεο ζηαζεξέο ζρέζεηο. Οη ζρέζεηο απηέο, γηα ζπγθεθξηκέλε πνζόηεηα αεξίνπ (n), είλαη:
1.

pV = σταθερό γηα T = σταθερό

2.

p
 σταθερό
T

(Ιζόζεξκε κεηαβνιή, Νόκνο ηνπ Boyle)

γηα V = σταθερό (Ιζόρσξε κεηαβνιή, Νόκνο ηνπ
Charles)

3.

V
 σταθερό
T

γηα

p=

σταθερό

(Ιζνβαξήο

κεηαβνιή,

Νόκνο

ηνπ

Gay-

Lussac)
Οη ζρέζεηο απηέο είλαη γλσζηέο ζαλ λόκνη ησλ αεξίσλ θαη κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ ζε κία
εμίζσζε, ηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε ησλ ηδαληθώλ αεξίσλ:

pV  nRT

Πειραματική Σσσκεσή
Η ζπζθεπή GLA01 απνηειείηαη από ηα παξαθάησ επί κέξνπο ζηνηρεία ηα νπνία
ζπλαξκνινγνύληαη θαη απνζπλαξκνινγνύληαη, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε απνζήθεπζή ηνπο
ζηε ζήθε πνπ ζπλνδεύεη ηε ζπζθεπή:
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1. Κπιηλδξηθό κεηαιιηθό ζάιακν όγθνπ 300 mL πεξίπνπ,
θιεηζηό ζην έλα άθξν, ζην εζσηεξηθό ηνπ νπνίνπ
πξνζαξκόδεηαη θηλνύκελν έκβνιν. Σν έκβνιν θηλείηαη
κέζα ζην ζάιακν κέζσ ρεηξνθίλεηνπ κεραληζκνύ.

2.
Μεηαιιηθό
καλόκεηξν κε θιίκαθα
από 0 – 2,5 bar, κε δηαγξακκίζεηο αλά 0,02 bar. ην
καλόκεηξν είλαη πξνζαξκνζκέλνο εύθακπηνο ζσιήλαο
γηα ζύλδεζή ηνπ κε ην κεηαιιηθό ζάιακν κέζσ
θαηάιιειεο ζηξόθηγγαο ηξηώλ εηζόδσλ.

3. Ψεθηαθό πνιύκεηξν / ζεξκόκεηξν κε αηζζεηήξα
ζεξκνθξαζίαο.
Σν πνιύκεηξν απηό, γηα ιόγνπο
εμνηθνλόκεζεο κπαηαξίαο, θιείλεη απηόκαηα κεηά από
ιίγα ιεπηά ιεηηνπξγίαο. Γηα λα επαλαθέξεηε ηελ έλδεημε
πηέζηε ην κπνπηόλ POWER δύν θνξέο.

4.
Βαζκνλνκεκέλε θιίκαθα από 0 – 360 mL, κε
δηαγξακκίζεηο αλά 2 mL, ε νπνία αληηζηνηρεί ζηνλ όγθν ηνπ
αέξα πνπ εγθισβίδεηαη ζηνλ ζάιακν ζε θάζε θάζε ηνπ
πεηξάκαηνο.

5. Γύν ζηξόθηγγεο ηξηώλ εηζόδσλ θαηάιιεια ζπλδεδεκέλεο κεηαμύ ηνπο.

6.

Πιαζηηθή ζύξηγγα ησλ 20 mL κε ππνδηαηξέζεηο αλά 1mL.

7. Κπιηλδξηθό δνρείν από PVC (πδαηόινπηξν) κέζα ζην νπνίν
ηνπνζεηείηαη
ν
κεηαιιηθόο
ζάιακνο
γηα
δεκηνπξγία
κεηαβαιιόκελσλ ζπλζεθώλ ζεξκνθξαζίαο. Σν πδαηόινπηξν έρεη
πξνζαξκνζκέλν θνληά ζην πάλσ θαπάθη ηνπ έλαλ γσληαθό
ζσιήλα/ζηόκην γηα ην γέκηζκά ηνπ κε λεξό θαη ζην θάησ κέξνο
ηνπ, θνληά ζηνλ ππζκέλα ηνπ, έλα εύθακπην ζσιήλα απνξξνήο
γηα ην άδεηαζκα ηνπ θπιηλδξηθνύ δνρείνπ.

2

8. Καιαίζζεην βαιηηζάθη από αλζεθηηθό πιαζηηθό. Σν βαιηηζάθη
έρεη θαηάιιειεο δηαζηάζεηο ώζηε λα κπνξεί λα απνζεθεπηεί ε
ζπζθεπή κεξηθώο ζπλαξκνινγεκέλε.
Η ζπζθεπή GLA-01 κεξηθώο ζπλαξκνινγεκέλε κέζα ζην
βαιηηζάθη ηεο.
Λειτοσργία
Πξηλ από ηελ εθηέιεζε ησλ πεηξακάησλ, ζπλαξκνινγήζηε ηε ζπζθεπή σο αθνινύζσο:
1. Η ζπζθεπή παξαδίδεηαη κεξηθώο ζπλαξκν-ινγεκέλε, όπσο
θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. Σν έκβνιν κε ην ζηέιερόο
ηνπ θαη ην κεραληζκό κεηαθίλεζήο ηνπ είλαη πξνζαξκνζκέλα
ζην κεηαιιηθό θπιηλδξηθό ζάιακν. Σν καλόκεηξν είλαη
πξνζαξκνζκέλν ζην θνιάξν ηνπ θπιηλδξηθνύ ζαιάκνπ θαη
είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηνλ θπιηλδξηθό ζάιακν κε εύθακπην
ζσιήλα θαη δεύγνο ζηξνθίγγσλ.

2.
Πξνζαξκόζηε ην
αηζζεηήξην
ηεο
ζεξκνθξαζίαο
ζην
ζάιακν, εηζάγνληαο ην θαιώδηό `ηνπ ζην ζσιελάθη
πνπ είλαη θνιιεκέλν ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ
θπιηλδξηθνύ ζαιάκνπ.

3. Σνπνζεηήζηε ην ζπλαξκνινγεκέλν ζύζηεκα κέζα
ζην πδαηόινπηξν πξνζαλαηνιίδνληαο ην δηνγθσκέλν
ηκήκα
ηνπ
ιεπηνύ
ζσιήλα
πνπ
είλαη
πξνζαξκνζκέλνο ζην κεηαιιηθό ζάιακν κέζα από
ηελ αληίζηνηρε εγθνπή ζην πάλσ κέξνο ηνπ
πδαηόινπηξνπ.
Καηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ θξαηήζηε κε ην άιιν ζαο
ρέξη ην θαιώδην ηνπ ζεξκνδεύγνπο θαηά ηέηνην ηξόπν
ώζηε λα πεξάζεη θαη απηό κέζα από ηελ εγθνπή,
πξνζέρνληαο όκσο λα κε ζπλζιηβεί κεηαμύ ηνπ κεηαιιηθνύ ζσιήλα θαη ηνπ πιαζηηθνύ
θαπαθηνύ.
4.
Σνπνζεηήζηε ηελ θιίκαθα πίζσ από ην ζηέιερνο ηνπ
εκβόινπ ζηελ εηδηθή ζέζε πνπ πξνβιέπεηαη.
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5.
Σνπνζεηήζηε ην πνιύκεηξν RE890G
θνληά ζηε ζπζθεπή θαη βπζκαηώζηε ην
θαιώδην ηνπ ζεξκνδεύγνπο ζηελ αληίζηνηρε
ππνδνρή ηνπ πνπ ζεκεηώλεηαη ζαλ °C K
TYPE THERMOCOUPLE.
Σν θηο ηνπ
θαισδίνπ
απηνύ
έρεη
δύν
ιακάθηα
δηαθνξεηηθνύ πιάηνπο. Βπζκαηώζηε ην κε
ηέηνην ηξόπν ώζηε ην ιακάθη κε ην
κεγαιύηεξν πιάηνο λα είλαη πξνο ηελ πιεπξά
νζόλεο.

ηεο

Παξαδείγκαηα εθαξκνγήο
Α. Ιζόζεξκε Μεηαβνιή
1.
Γπξίζηε ηα ξπζκηζηηθά ησλ ηξηόδσλ ζηξνθίγγσλ ζε ηέηνηα
ζέζε, ώζηε λα επηηξέπνπλ ηελ εηζαγσγή αέξα ζηνλ θπιηλδξηθό
ζάιακν. Σα ρεηξηζηήξηα ησλ ζηξνθίγγσλ έρνπλ ραξαγκέλα επάλσ
ηνπο βειάθηα, πνπ δείρλνπλ πνηεο είζνδνη επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο
ζε θάζε ζέζε.
2.
Πηέδνληαο ην κνριό απειεπζέξσζεο ηνπ
ζηειέρνπο, ηξαβήμηε ην ζηέιερνο ηνπ εκβόινπ πξνο ηα πάλσ κέρξηο
όηνπ ε ραξαγή ηνπ ζπκπέζεη κε ηελ έλδεημε 300 mL. Γπξίζηε ην
ξπζκηζηηθό ηεο θάησ ζηξόθηγγαο ζηε ζέζε πνπ θαίλεηαη ζηελ
παξαθάησ εηθόλα, ώζηε ν ρώξνο ηνπ ζαιάκνπ λα επηθνηλσλεί κόλν κε
ην καλόκεηξν.
3.

ην θύιιν εξγαζίαο 1 θαηαγξάςηε ηελ έλδεημε ηνπ καλνκέηξνπ.

4.
Δπελεξγώληαο ζηε ρεηξνιαβή, θαηεβάζηε ην έκβνιν ζηα 280 mL θαη θαηαγξάςηε
ηελ έλδεημε ηνπ καλνκέηξνπ.
5.

πλερίζηε θαηά ηνλ ίδην ηξόπν κε βήκαηα ησλ 20 mL κέρξη ηα 160 mL.

6.
Δπαλαιάβεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα δηαθνξεηηθή ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα πνπ είλαη
εγθισβηζκέλνο ζηνλ θύιηλδξν.
Γηα λα δεκηνπξγήζεηε ζπλζήθεο δηαθνξεηηθήο
ζεξκνθξαζίαο, γεκίζηε ην πδαηόινπηξν κε δεζηό λεξό, ξίρλνληάο ην πξνζεθηηθά, κε έλα
κπξηθάθη ή θάπνην άιιν παξόκνην δνρείν, ζην καύξν ζσιήλα πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλνο
ζην πάλσ άθξν ηνπ πδαηόινπηξνπ. Πεξηκέλεηε ιίγν κέρξη λα ζηαζεξνπνηεζεί ε έλδεημε
ηνπ ςεθηαθνύ ζεξκνκέηξνπ θαη θαηαγξάςηε ηε ζεξκνθξαζία ζην θύιιν εξγαζίαο.
Δπαλαιάβεηε ηηο κεηξήζεηο
(P, V) γηα δύν – ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο. Γηα λα
δεκηνπξγήζεηε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο αδεηάζηε ιίγν από ην δεζηό λεξό ηνπ
πδαηόινπηξνπ ζε έλα ιεθαλάθη ή ζην δνρείν πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε πξνεγνπκέλσο
ειεπζεξώλνληαο γηα ιίγν ην ειαζηηθό ζσιελάθη ζην θάησ άθξν ηνπ πδαηόινπηξνπ θαη
ζπκπιεξώζηε κε αληίζηνηρε πνζόηεηα θξύνπ λεξνύ από ην πάλσ κέξνο.
7.
ρεδηάζηε ηηο θακπύιεο (P, V) πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο κεηξήζεηο ζαο ζην θύιιν
εξγαζίαο 2, αθνύ ζεκεηώζεηε ζηνπο άμνλεο ηηο θαηάιιειεο θιίκαθεο κε ηηο ππνδηαηξέζεηο
ηνπο θαζώο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο.
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Β. Ιζόρωξε Μεηαβνιή
1.
Γπξίζηε ηα ξπζκηζηηθά ησλ ζηξνθίγγσλ ώζηε λα επηηξέπνπλ ηελ είζνδν αέξα ζηνλ
ζάιακν.
2.
Πηέδνληαο ην κνριό απειεπζέξσζεο ηνπ ζηειέρνπο, ηξαβήμηε ην έκβνιν πξνο ηα
πάλσ κέρξηο όηνπ ε ραξαγή ηνπ ζπκπέζεη κε ηελ έλδεημε 200 mL. Γπξίζηε ηα ξπζκηζηηθά
ησλ ζηξνθίγγσλ ώζηε ν ρώξνο ηνπ ζαιάκνπ λα επηθνηλσλεί κόλν κε ην καλόκεηξν.
3. Δπελεξγώληαο ζηε ρεηξνιαβή ηνπ ζαιάκνπ, ζπκπηέζηε αέξα ζην ζάιακν κέρξηο όηνπ ε
πίεζε πνπ δείρλεη ην καλόκεηξν αλεβεί ζηα 0,50 bar
4.

Γεκίζηε ην πδαηόινπηξν κε δεζηό λεξό ζύκθσλα κε όζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.

5.

Πεξηκέλεηε ιίγν κέρξη ε έλδεημε ηεο ζεξκνθξαζίαο λα ζηαζεξνπνηεζεί.

6.

Καηαγξάςηε ηελ έλδεημε ηνπ καλόκεηξνπ ζην θύιιν εξγαζίαο 3.

7.
Αλά δηαζηήκαηα, θαηαγξάςηε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ έλδεημε ηνπ καλόκεηξνπ. Γηα
λα επηηαρύλεηε ηελ πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, αδεηάζηε ιίγν από ην δεζηό λεξό ηνπ
πδαηόινπηξνπ θαη πξνζζέζηε θξύν λεξό αθνιoπζώληαο ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξζεθε
παξαπάλσ γηα ηελ ηζόζεξκε κεηαβνιή.
8.
Γηα ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, κπνξείηε λα αληηθαηαζηήζεηε ην λεξό ηνπ δνρείνπ κε
λεξό ηνπ ςπγείνπ ζην νπνίν κπνξείηε λα πξνζζέζεηε κεξηθά παγάθηα.
9.
Δάλ ππάξρεη ρξόλνο, επαλαιάβεηε γηα άιινλ έλα ή δύν δηαθνξεηηθνύο όγθνπο ηνπ
ζαιάκνπ.
10.
ρεδηάζηε ηηο θακπύιεο (P, T) πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο κεηξήζεηο ζαο ζην θύιιν
εξγαζίαο 4, αθνύ ζεκεηώζεηε ζηνπο άμνλεο ηηο θαηάιιειεο θιίκαθεο κε ηηο ππνδηαηξέζεηο
ηνπο θαζώο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο.

Γ. Ιζνβαξήο Μεηαβνιή
Γηα ηελ ηζνβαξή κεηαβνιή αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη γηα ηελ
Ιζόρσξε κεηαβνιή. Ξεθηλήζηε θαη πάιη κε θάπνηα πςειή ζεξκνθξαζία ζην
πδαηόινπηξν θαη πίεζε ζαιάκνπ 0,70 bar, πεξίπνπ θαη κεηώζηε ζε βήκαηα ηε
ζεξκνθξαζία. Δπεηδή όκσο κε ηελ κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα κεηώλεηαη θαη ε
πίεζή ηνπ, ζα πξέπεη λα κεηαβάιιεηε ηνλ όγθν ηνπ εγθισβηζκέλνπ αέξα κεηαθηλώληαο
ην έκβνιν πξνο ηα θάησ ώζηε λα δηαηεξείηαη ζε θάζε βήκα ζηαζεξή ε αξρηθή πίεζε. Γηα
θάζε ζεξκνθξαζία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε θαηαγξάςηε ηνλ αληίζηνηρν όγθν ζην
θύιιν εξγαζίαο 5 θαη ζρεδηάζηε ηηο αληίζηνηρεο θακπύιεο (V, T) ζην θύιιν εξγαζίαο 6.

5

Γ. Δπαιήζεπζε ηεο θαηαζηαηηθήο εμίζωζεο pV=nRT
1.
Γπξίζηε ηα ξπζκηζηηθά ησλ ζηξνθίγγσλ ώζηε λα επηηξέπνπλ ηελ είζνδν αέξα ζηνλ
ζάιακν.
2.
Πηέδνληαο ην κνριό απειεπζέξσζεο ηνπ ζηειέρνπο, ηξαβήμηε ην ζηέιερνο ηνπ
εκβόινπ πξνο ηα πάλσ κέρξηο όηνπ ε ραξαγή ηνπ ζπκπέζεη κε ηελ έλδεημε 140 mL ή 160
mL. Γπξίζηε ηα ξπζκηζηηθά ησλ ζηξνθίγγσλ ώζηε ν ρώξνο ηνπ ζαιάκνπ λα επηθνηλσλεί κε
ην καλόκεηξν. Η πνζόηεηα ηνπ αέξα πνπ έρεη εγθισβηζηεί ζην ζάιακν αληηζηνηρεί ζε
νξηζκέλν αξηζκό γξακκνκνξίσλ n0.
3.
Πξνζαξκόζηε ηε ζύξηγγα ζην ζσιελάθη πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην άθξν ηεο
πάλσ ζηξόθηγγαο, αθνύ ηξαβήμεηε ην έκβνιό ηεο ζηε ζέζε ησλ 10 mL ώζηε λα εηζαρζεί
ζηε ζύξηγγα ε ζπγθεθξηκέλε πνζόηεηα αέξα ε νπνία αληηζηνηρεί ζε n1 γξακκνκόξηα.
4.
Γπξίζηε ηα ξπζκηζηηθά ησλ ζηξνθίγγσλ, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ,
ώζηε λα ζπλδέεηαη ε ζύξηγγα θαη ην καλόκεηξν κε ην ζάιακν θαη πηέζηε ην
έκβνιν ηεο ζύξηγγαο ώζηε λα εηζάγεηε πνζόηεηα 10 mL αέξα (n1
γξακκνκόξηα) ζην ζάιακν.
5.
Γπξίζηε πξνο ηα αξηζηεξά ηελ πάλσ ζηξόθηγγα ζε ζέζε
αλάζηξνθνπ Σ, απνκνλώλνληαο έηζη ην ζάιακν θαη ην καλόκεηξν από ηε
ζύξηγγα θαη θαηαγξάςηε ηελ έλδεημε ηνπ καλνκέηξνπ. (Πξνζνρή: Αλ
γπξίζεηε ηε ζηξόθηγγα πξνο ηα δεμηά ε πνζόηεηα ηνπ αέξα πνπ βάιαηε
ζην ζάιακν ζα δηαθύγεη πξνο ην πεξηβάιινλ)
6.
Σξαβήμηε ην έκβνιν ηεο ζύξηγγαο ζηα 10 mL, γπξίζηε ηελ πάλσ ζηξόθηγγα ζε ζέζε
|-- θαη εηζάγεηε ηελ πξόζζεηε πνζόηεηα ησλ
10 mL αεξίνπ ζην ζάιακν, όπσο
πεξηγξάθεηαη ζηα βήκαηα 4 θαη 5.
ΠΡΟΟΧΗ: Kάζε θνξά πνπ εηζάγεηε κε ηε ζύξηγγα αέξα ζην
ζάιακν, απμάλεηαη ε εζωηεξηθή ηνπ πίεζε. Έηζη, όηαλ νη
ζηξόθηγγεο γπξίδνληαη ζε ζέζε πνπ ε ζύξηγγα επηθνηλωλεί κε
ην ζάιακν, ε εζωηεξηθή πίεζε ηνπ ζαιάκνπ εμαζθείηαη θαη ζην
έκβνιν ηεο ζύξηγγαο, πηέδνληάο ην πξνο ηα έμω. Γηα λα
εμαζθαιίζεηε όηη ην έκβνιν ηεο ζύξηγγαο δελ ζα ηηλαρηεί έμω
πξέπεη λα ην ζπγθξαηείηε κε ηνλ αληίρεηξα ελώ θξαηάηε ην
ζώκα ηεο ζύξηγγαο κε ηα άιια δάθηπια θαη ηελ παιάκε ζαο,
όπωο θαίλεηαη ζηελ παξαθάηω θωηνγξαθία θαη αθνύ πηέζεηε
κέρξη θάηω ην έκβνιν, γπξίζηε κε ην άιιν ζαο ρέξη ηελ πάλω
ζηξόθηγγα πξνο ηα αξηζηεξά ζε ζέζε αλάζηξνθνπ Σ. ηε ζέζε
απηή δελ αζθείηαη πίεζε ζην έκβνιν γηαηί ν ζάιακνο ηεο ζύξηγγαο επηθνηλωλεί κε
ηελ αηκόζθαηξα κέζω ηεο ζηξόθηγγαο.
7.
Καηαγξάςηε ηελ έλδεημε ηνπ καλόκεηξνπ.
8.
Δπαλαιάβεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία άιιεο 6 ή 7 θνξέο ζπκπιεξώλνληαο αληηζηνίρσο
ηηο κεηξήζεηο ζην θύιιν εξγαζίαο 7.
9. Απνζπλδέζηε ηε ζύξηγγα από ην ζσιελάθη θαη γπξίζηε ηελ πάλσ ζηξόθηγγα ζηε ζέζε
|-- . Πξνζνρή: Η ζύξηγγα δελ πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζην ζωιελάθη όηαλ
εθηεινύληαη νη αζθήζεηο ηζόζεξκεο, ηζόρωξεο θαη ηζνβαξνύο κεηαβνιήο.
10.

ρεδηάζηε ηελ θακπύιε (pV/T, n) ζε ραξηί κηιηκεηξέ.
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Φύιιν Δξγαζίαο 1 (ηζόζεξκε κεηαβνιή)

Αρτικές τιμές:
Pαηκ= …………. bar
Vαξρ= …………. mL
Tαξρ= …………. Κ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

V(

)

P(

)

PV/T (

)

Φύλλο Εργασίας 2

Πίεση θαλάμοσ (bar)

2

1

0
100

200

Όγκος θαλάμοσ (mL)

300

Φύιιν Δξγαζίαο 3 (ηζόρωξε κεηαβνιή)

Αρτικές τιμές:
Pαηκ= …………. bar
Vαξρ= …………. mL
Tαξρ= …………. Κ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

T(

)

PΘΑΛ. (

)

PΟΛ. (

)

PV/T (

)

Φύιιν Δξγαζίαο 4

400

Θερμοκρασία θαλάμοσ (K)

300

200

1

2

Πίεση θαλάμοσ (bar)

3

Φύιιν εξγαζίαο 5 (ηζνβαξήο κεηαβνιή)

Αρτικές τιμές:
Pαηκ= …………. bar
Vαξρ= …………. mL
Tαξρ= …………. Κ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

T(

)

V(

)

PV/T (

)

Φύιιν Δξγαζίαο 6

400

Θερμοκρασία θαλάμοσ (K)

300

200

100

200

Όγκος θαλάμοσ (mL)

300

Φύιιν Δξγαζίαο 7

Αρτικές τιμές
V = …………….. mL
Ραηκ = ………….. bar
n0 = …………….. mL
n1 = …………….. mL

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
N
n0
n0+n1
n0+2n1
n0+3n1
n0+4n1
n0+5n1
n0+6n1

P (bar)

