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E.K.Φ.Ε. Χαλανδρίου                                                                                     Σχολ. Έτος 2020 -2021 

Υπεύθυνη: Β. Κωνσταντινοπούλου 

 

Φύλλα εργασίας Φυσικής Προσανατολισμού Β΄ Λυκείου 

 

 

 

Έννοιες-κλειδιά: πίεση, ρυθμός συγκρούσεων μορίων αερίων με τα τοιχώματα, κρούσεις μεταξύ 
αερίων μορίων, μέση τιμή των ταχυτήτων των αερίων μορίων, μάζα μορίων  

 Εισαγωγή 

 Για να κατανοήσουμε σε βάθος διάφορα φαινόμενα χρησιμοποιούμε προσομοιώσεις που μας 
επιτρέπουν να μελετήσουμε τις μεταβολές σε μικροσκοπικό επίπεδο. Μία τέτοια προσομοίωση θα 
αξιοποιήσεις στην παρούσα δραστηριότητα. Θα παρατηρήσεις το είδος της κίνησης των αέριων 
μορίων και θα εισαχθείς στο μηχανισμό με τον οποίο τα αέρια δημιουργούν Πίεση στις επιφάνειες 
που τα περιβάλλουν. Η μικροσκοπική μελέτη θα σε βοηθήσει να ερμηνεύσεις τη συμπεριφορά των 
αερίων μακροσκοπικά, όπως την αντιλαμβανόμαστε στην καθημερινή μας ζωή.    
 Για να μπορέσεις να καταλήξεις σε συμπεράσματα θα πραγματοποιήσεις εικονικά πειράματα, 
στα οποία θα θεωρείς ότι τα μόρια των αερίων, είτε αυτά είναι ελαφρά, είτε «βαρέα», είτε μίγμα αυτών, 
δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους παρά μόνο όταν συγκρούονται. Η παραδοχή αυτή ισχύει για τα 
ιδανικά αέρια που το πρότυπό τους θα γνωρίσεις με τις περαιτέρω μελέτες 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 

Στην γενική εικόνα που εμφανίζεται πάτησε την καρτέλα «Νόμοι».                                                       

Εμφανίζεται ένα 
τετράγωνο δοχείο που έχει 
προσαρτημένα θερμόμετρο, 
μανόμετρο και αντλία 
(τρόμπα) που μπορεί να 
διοχετεύσει τόσο «ελαφρά» 
(αέριο Α), όσο και «βαρέα» 
μόρια (αέριο Β) στο δοχείο. 
Πατώντας την ένδειξη 
«Μόρια» εμφανίζονται βέλη 
με τα οποία μπορείς να 
ρυθμίσεις τον αριθμό των 
μορίων που θα διοχετεύσεις 
στο δοχείο. Πάτησε το κάτω 
μονό βέλος προς τα δεξιά για 
να διοχετεύσεις ένα ελαφρύ 
μόριο στο δοχείο. 
Παρατήρησε την κίνησή του. 

 

 

«Εισαγωγή στη συμπεριφορά των ιδανικών αερίων και στην έννοια της Πίεσης των αερίων» 

- 1ο Φύλλο εργασίας για την προσομοίωση «Εισαγωγή στα αέρια» του Πανεπιστημίου Colorado 

 

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

1α. Η ταχύτητα του μορίου δείχνει σταθερή ή αυξομειώνεται; ………………………………………….. 

1β. Παρατηρείς ότι  το μανόμετρο καταγράφει κάποια πίεση; Πόση είναι η ένδειξη; ………………… 

1γ. Σε τι παρατηρείς ότι οφείλεται η πίεση του καταγράφει το μανόμετρο; 
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

ΒΗΜΑ 2. Μετρήσεις της πίεσης των αερίων 

Στον πίνακα με τις μεταβλητές πάτησε Διατήρηση σταθεράς «Θερμοκρασία (Τ)». Έτσι, στο 
εικονικό πείραμα θα διατηρήσεις σταθερή την θερμοκρασία (και τον όγκο) των αερίων.  

2α. Πρόσθεσε στο δοχείο 50 ελαφρά μόρια με το κάτω διπλό βέλος (προς τα δεξιά). Αφαίρεσε ένα 
μόριο με το κάτω μονό βέλος προς τα αριστερά. Έτσι έχεις συνολικά 50 ελαφρά μόρια.                                  
Ποια είναι η ένδειξη της τιμής της πίεσης του αερίου Α; ………………….                                                                               
Στη συνέχεια διοχέτευσε ακόμα 50 ελαφρά μόρια (100 συνολικά).                                                                       
Πόση είναι τώρα η ένδειξη της τιμής της πίεση του αερίου Α; ………………… 

Υπόθεση: Για ποιο λόγο υποθέτεις ότι συμβαίνει αυτή η μεταβολή; 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

2β. Να επαναλάβεις το εικονικό πείραμα με 50 και κατόπιν συνολικά 100 βαρέα μόρια (αερίου Β).               
Να συγκρίνεις το αποτέλεσμα με τις τιμές της πίεσης που έλαβες για το αέριο Α. Τι παρατηρείς; 
…………………………………………………………………………………………………………………... 

2γ. Στη συνέχεια να επαναλάβεις το πείραμα για 50 ελαφρά μαζί με 50 βαρέα μόρια (μίγμα).                  
Να συγκρίνεις το αποτέλεσμα με τις τιμές που πήρες από τα 100 ελαφρά καθώς και τα 100 βαρέα 
μόρια: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Συμπεράσματα από το Βήμα 2 

 Μπορεί ένα μίγμα από αέρια που δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, να έχει την ίδια πίεση 
με ένα καθαρό αέριο; 
…………………………………………………………………………………………………………
……….......................................................................................................................... . 

 Όταν διατηρούνται σταθερά η θερμοκρασία ενός αερίου και ο όγκος που καταλαμβάνει, 
τότε από τι εξαρτάται η πίεσή του; ………………………………………………………………… 

 

ΒΗΜΑ 3. Μετρήσεις συγκρούσεων αέριων μορίων με τα τοιχώματα του δοχείου 

Να πατήσεις την ένδειξη «Μετρητής συγκρούσεων». Εμφανίζεται ο μετρητής πάνω 
αριστερά.             
 Να μετρήσεις τον αριθμό των συγκρούσεων για τα τρία διαφορετικά χρονικά διαστήματα 
(δείγματα περιόδου) για 100 ελαφρά μόρια, μετά για 100 βαρέα και τέλος για 50 ελαφρά και 50 
βαρέα μόρια μαζί. Να πάρεις τρεις μετρήσεις για κάθε χρονικό διάστημα.    
 Να υπολογίσεις τη μέση τιμή των συγκρούσεων για κάθε χρονικό διάστημα και ύστερα το 
ρυθμό των συγκρούσεων (συγκρούσεις/ps) για το κάθε αέριο και το μίγμα. Να συμπληρώσεις τα 
αποτελέσματά σου στον ακόλουθο Πίνακα μετρήσεων συγκρούσεων μορίων με τα τοιχώματα. 
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Πίνακας μετρήσεων συγκρούσεων 

μορίων με τα τοιχώματα 

Αέριο Α 

50 ελαφρά μ. 

Αέριο Β 

50 βαρέα μ. 

Μίγμα αερίων Α & Β 

50 ελαφρά & 50 βαρέα μόρια 

Αριθμός συγκρούσεων για 

δείγμα περιόδου 10 ps 

   

   

   

Μέση τιμή συγκρούσεων για 10 ps 

Ρυθμός (συγκρούσεις/ps) 

   

   

 

Αριθμός συγκρούσεων για 

δείγμα περιόδου 5 ps 

   

   

   

Μέση τιμή συγκρούσεων για 5 ps 

Ρυθμός (συγκρούσεις/ ps) 

   

   

Αριθμός συγκρούσεων για 

δείγμα περιόδου 20 ps 

   

   

   

Μέση τιμή συγκρούσεων για 20 ps 

Ρυθμός (συγκρούσεις/ps) 

   

   

  

Ερωτήσεις 

3α. Σύμφωνα με τις μετρήσεις σου, ο ρυθμός των συγκρούσεων των μορίων του κάθε αερίου Α 
και Β και του αερίου μίγματος με τα τοιχώματα του δοχείου μεταβάλλεται ή παραμένει σταθερός με 
την πάροδο του χρόνου, όταν η θερμοκρασία του αερίου διατηρείται σταθερή; 
…………………………………………………………………………………………………………………... 

Τι πιστεύεις ότι σημαίνει αυτό για την μέση τιμή των ταχυτήτων των μορίων ενός συγκεκριμένου 
αερίου (ή μίγματος) την κάθε χρονική στιγμή;……………………………………………………………... 

3β. Ο μέση τιμή των ταχυτήτων των «ελαφρών» μορίων είναι ίδια με των «βαρέων» μορίων  ή 
διαφορετική; ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………...… 

Συμπεράσματα από το Βήμα 3 

➢ Να επιλέξεις τη σωστή απάντηση: 

😉Η πίεση ενός αερίου που βρίσκεται σε δοχείο όγκου V και σε θερμοκρασία Τ οφείλεται:                                           

α. στο ρυθμό των συγκρούσεων των μορίων του με τα τοιχώματα του δοχείου                                
β. στη μάζα του κάθε μορίου του αερίου                                                                                            
γ. στο ρυθμό των συγκρούσεων των μορίων με τα τοιχώματα και στη μάζα του κάθε μορίου  

😉Στα ιδανικά αέρια ισχύει/δεν ισχύει η αρχή διατήρηση της ορμής για τις κρούσεις των μορίων 

τους μεταξύ τους και με τα τοιχώματα του δοχείου τους.(Μπορείς να αιτιολογήσεις;) 


