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Εισαγωγή στους Νόμους των αερίων 

 

Η μακροσκοπική μελέτη της συμπεριφοράς των αερίων από τα μέσα του 17ου έως τις αρχές 

του 19ου αιώνα οδήγησε στην διατύπωση των «Νόμων των αερίων» που αποτελούν ακόμα και 

σήμερα ακρογωνιαίο λίθο για τη Φυσική και τη Χημεία. Αυτοί οι 

νόμοι περιγράφουν πώς ο όγκος, η πίεση και η θερμοκρασία 

των αερίων αλλάζουν κάτω από ποικίλες συνθήκες και όλοι 

αποτελούν ειδικές περιπτώσεις της Καταστατικής Εξίσωσης των 

αερίων. Ένα πείραμα για τους Νόμους των Αερίων δείχνει τι 

συμβαίνει σε μία ιδιότητα, όπως ο όγκος, όταν αλλάζει μία άλλη, 

όπως η θερμοκρασία, ενώ οι υπόλοιπες παραμένουν σταθερές.      

 Για να πάρουμε ακριβείς μετρήσεις, χρειαζόμαστε επιστημονικά 

όργανα και συσκευές. Όταν δεν διαθέτουμε κατάλληλα 

επιστημονικά όργανα, καταφεύγουμε για εκπαιδευτικούς λόγους 

σε εικονικά πειράματα. Με το παρόν φύλλο εργασίας θα 

αξιοποιήσεις την προσομοίωση «Εισαγωγή στα αέρια» για να 

αποδείξεις μαθηματικά τον «Νόμο της ισόχωρης μεταβολής» 

που αποδίδεται στον J.Charles. Αξίζει να σημειώσουμε ότι 

τέσσερα χρόνια πριν τη συγκεκριμένη μελέτη (1787), ο J.Charles 

είχε πετάξει μαζί με τον N.Robert για πρώτη φορά με το πρώτο 

αερόστατο υδρογόνου που είχαν οι ίδιοι κατασκευάσει!   

Ένα παράδειγμα από το αυτοκίνητό μας! Όλοι ελέγχουμε την πίεση στα λάστιχα του 

αυτοκινήτου μας πριν από ένα μακρινό ταξίδι. Έχει τύχει να ελέγξετε την πίεση στα λάστιχα αμέσως 

μετά το ταξίδι σας; Αν ναι, πιθανόν σε εντυπωσίασε το γεγονός ότι η πίεση ήταν μεγαλύτερη από ότι 

πριν ξεκινήσετε!           

 Μπορείς να υποθέσεις γιατί συμβαίνει αυτό; Μόλις εκτελέσεις τα εικονικά πειράματα που 

περιγράφονται στη συνέχεια, θα ανακαλύψεις μία θεμελιώδη αρχή των αερίων που θα σε βοηθήσει 

να επιβεβαιώσεις ή να απορρίψεις την υπόθεσή σου! ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Διαδικασία 

 

ΒΗΜΑ 1. Άνοιξε την εφαρμογή πατώντας ταυτόχρονα Ctrl και αριστερό κλικ στον σύνδεσμοː 

https://phet.colorado.edu/sims/html/gases-intro/latest/gases-intro_el.html. 

«Ισόχωρη μεταβολή των αερίων – Νόμος του Charles» 

- 2ο Φύλλο εργασίας για την προσομοίωση «NOMOI» του Πανεπιστημίου Colorado 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/gases-intro/latest/gases-intro_el.html
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Στην γενική εικόνα που εμφανίζεται πάτησε την καρτέλα «Νόμοι».   
 Στην εικόνα που εμφανίζεται 
πάτησε την ένδειξη Διατήρηση 
σταθεράς «Όγκος» (V). 

    Να διοχετεύσεις 100 ελαφρά 
μόρια (αέριο Α) στο τετράγωνο δοχείο. 
Σημείωσε την τιμή της πίεσης και της 
απόλυτης θερμοκρασίας του αερίου Α. 
……………………………………………. 

 Να αφαιρέσεις τα ελαφρά 
μόρια από το δοχείο και να προσθέσεις 
100 βαρέα μόρια (αέριο Β). Σημείωσε 
την τιμή της πίεσης και της απόλυτης 
θερμοκρασίας του αερίου Β. 
………………………………………... 

Να αφαιρέσεις 50 βαρέα μόρια 
και να προσθέσεις 50 ελαφρά μόρια. 
Να συγκρίνεις την τιμή της πίεσης και της απόλυτης θερμοκρασίας του μίγματος των αερίων Α και 

Β με τις τιμές που πήρες από κάθε αέριο ξεχωριστά για ίδιο αριθμό μορίων. ……………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

Συμπέρασμα από το Βήμα 1 

😉 Όταν δύο διαφορετικά αέρια (ή αέρια μίγματα) καταλαμβάνουν δοχεία με τον ίδιο όγκο, η πίεση 

και η θερμοκρασία τους παίρνουν τις ίδιες τιμές, εφόσον τα αέρια έχουν ……………………………… 

 

ΒΗΜΑ 2. «Νόμος της ισόχωρης μεταβολής» 

Να αφαιρέσεις από το δοχείο τα 50 βαρέα μόρια και να προσθέσεις 100 ελαφρά (150 ελαφρά 

μόρια συνολικά). Να καταγράψεις την τιμή της πίεσης και της απόλυτης θερμοκρασίας (300 Κ) στον 

Πίνακα 1.                                                                                                                                                                                

Προκειμένου να μελετήσεις την ισόχωρη μεταβολή, θα θερμάνεις προοδευτικά το δοχείο για 

να εξετάσεις την επίδραση που θα έχει η άνοδος της θερμοκρασίας στην πίεση του αερίου, ενώ ο 

όγκος του θα παραμένει σταθερός. Θα χρησιμοποιήσεις τον «θερμαντήρα/ψυκτήρα» 

που βρίσκεται κάτω από το δοχείο. Για να το θερμάνεις σταδιακά να ανεβάζεις κάθε 

φορά στιγμιαία τον διακόπτη μέχρι τέρμα επάνω στην ένδειξη «Ζεστό» και να τον 

αφήνεις να επανέλθει στη μεσαία θέση.       

 Για κάθε τιμή της απόλυτης θερμοκρασίας θα καταγράφεις και την τιμή της πίεσης στον Πίνακα 

1. Να πάρεις μετρήσεις για τουλάχιστον τέσσερεις (4) τιμές της θερμοκρασίας (εκτός από τους 300 

Κ). Στη συνέχεια να υπολογίσεις το πηλίκο Ρ/Τ για κάθε ζεύγος τιμών.     

        

ΠΙΝΑΚΑΣ 1                                                               

Πλάτος δοχείου = 10 nm 

T (K) P (atm) P/T (atm/K) 
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Ερωτήσεις 

 

2α. Τι παρατηρείς για το πηλίκο της πίεσης προς την απόλυτη θερμοκρασία (Ρ/Τ), όταν ο όγκος του 

δοχείου παραμένει σταθερός; ………………………………………………………………………………...  

2β. Να τοποθετήσεις τα ζεύγη τιμών στο σύστημα αξόνων της σελίδας 7 και να σχεδιάσεις το 

διάγραμμα της μεταβολής της πίεσης σε συνάρτηση με την απόλυτη θερμοκρασία για συγκεκριμένη 

ποσότητα και όγκο αερίου.  

2γ. Ποια μορφή έχει η γραφική παράσταση; Τι συμπεραίνεις για τα μεγέθη πίεση - θερμοκρασία των 

αερίων;…………………………………………………………………………………………………………...   

………………………………………………………………………………………………………………….… 

2δ. Αν προεκτείνεις την γραφική παράσταση περνά από την αρχή των αξόνων;………………………  

 

ΒΗΜΑ 3. Πάτησε διατήρηση σταθεράς «Τίποτα». Θα εμφανιστεί ένα χερούλι στο αριστερό τοίχωμα. 

Τράβηξέ το αριστερά για να αυξήσεις τον όγκο του δοχείου. Πάτησε την ένδειξη «Πλάτος» και 

σημείωσε το πλάτος του διευρυμένου δοχείου στον Πίνακα 2. Ακολούθησε την διαδικασία του 

Βήματος 2 για την ίδια ποσότητα ελαφρών μορίων. Σχεδίασε το διάγραμμα στο ίδιο σύστημα αξόνων 

για να συγκρίνεις τη γραφική παράσταση P-T για διαφορετικές τιμές του όγκου.    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Πλάτος δοχείου =     nm 

T (K) P (atm) P/T (atm/K) 

   

   

   

   

   

 

 

ΒΗΜΑ 4. «Το απόλυτο μηδέν» 

Να ψύξεις το αέριο μέχρι η απόλυτη θερμοκρασία του να γίνει ίση με το «0». Θα κατεβάσεις τον 

διακόπτη του «θερμαντήρα/ψυκτήρα» μέχρι κάτω στην ένδειξη «Κρύο» και θα τον κρατήσεις 

συνεχόμενα. 

Ερωτήσεις 

4α. Σε ποια θερμοκρασία της κλίμακας Κελσίου αντιστοιχεί το «0» της κλίμακας Κέλβιν; ……………    

Η θερμοκρασία αυτή είναι η μικρότερη που μπορεί θεωρητικά να επιτευχθεί στο Σύμπαν!                

Η κινητική ενέργεια των αέριων μορίων μηδενίζεται πλήρως σε απόλυτη θερμοκρασία «0»;                 

………………………………………………………………………………………………………………….… 

4β. Ποια είναι η τιμή της πίεσης, όταν η απόλυτη θερμοκρασία μηδενίζεται; Μπορείς να δώσεις 

εξήγηση στο φαινόμενο; ……………………………………………………………………………………          

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….… 
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ΒΗΜΑ 5. Πάτησε το κουμπί  κάτω δεξιά για να επαναφέρεις την προσομοίωση στην αρχική 
κατάσταση. Σπρώξε το αριστερό χερούλι δεξιά για να ελαττώσεις τον όγκο του δοχείου. Διοχέτευσε 
150 μόρια. Πάτησε συνεχόμενα τον διακόπτη στο «Ζεστό» για να θερμάνεις αδιάκοπα το αέριο. 

Ερωτήσεις 

5α. Τι παρατηρείς ως προς την ταχύτητα των μορίων καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία, ενώ ο όγκος 
διατηρείται σταθερός; ………………………………………………………………………………………….. 

5β. Μπορείς να αυξήσεις απεριόριστα τη θερμοκρασία του αερίου; Γιατί; ……………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….    

5γ. Στις χύτρες ταχύτητας το φαγητό βρίσκεται μέσα σε λίγο νερό. Καθώς η θερμοκρασία του νερού 

αυξάνεται, παράγονται υδρατμοί. Ο όγκος που καταλαμβάνουν παραμένει σταθερός, επειδή το 

καπάκι κλείνει αεροστεγώς. Η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στη χύτρα υπερβαίνει τους 100οC κι 

έτσι το φαγητό μαγειρεύεται πολύ γρηγορότερα. Σε περίπτωση όμως που φράξει η βαλβίδα 

εκτόνωσης των υδρατμών, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος! Μπορείς να εξηγήσεις γιατί η 

χύτρα μπορεί να αποβεί επικίνδυνη; ………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………………………………….…                                                                                                                                                               
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