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ΥΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Μάζεκα: ΦΤΙΚΗ 

Σάξη: Β’ Γεληθνύ Λπθείνπ Θεηηθή Καηεύζπλζε   

Ενότητα: Οι νόμοι των αεπίων 

 

1) ΚΟΠΟΙ – ΣΟΥΟΙ 

 

1α) κοπόρ: Να «θαηαζθεπάζνπλ» ηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε ησλ ηδαληθώλ αεξίσλ ΡV=nRT  

1β) τόχοι:  
Οη καζεηέο ζην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο λα είλαη ζε ζέζε: 

1. Να δηαηππώλνπλ ηνπο ηξεηο λόκνπο ησλ ηδαληθώλ αεξίσλ 

2. Να ζρεδηάδνπλ ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο P-V, P-T θαη V-T 

3. Να γξάθνπλ ηνλ ηύπν ηεο θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο θαη λα κπνξνύλ λα ηελ εθαξκόδνπλ 

ζε απιά πξνβιήκαηα 

 

2) ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΓΝΩΕΙ 
 

Γνκή ησλ αεξίσλ 

Μαθξνζθνπηθέο κεηαβιεηέο P,V θαη Σ (νξηζκόο θαη κνλάδεο κέηξεζεο) 

Καηαζθεπή γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ επζείαο θαη ππεξβνιήο 

 

3) ΔΙΔΑΚΣΙΚΑ ΜΕΑ ΚΑΙ ΤΛΙΚΑ 
 

Τπνινγηζηέο ηνπ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο εθνδηαζκέλα κε ην θαηάιιειν ινγηζκηθό 

Τπνινγηζηέο ηζέπεο  ή ηελ αξηζκνκεραλή από ηα Βνεζήκαηα ησλ Windows 

Πξνβνιέαο δεδνκέλσλ 

Δηθνληθό πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο  gas-properties_el.jar (επηζπλάπηεηαη ην αληίζηνηρν αξρείν) 

 

4) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ – ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ 

 

4.1 ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ (8 min) 

 

1) Κάλνπκε κηα «μελάγεζε» ζηνπο καζεηέο ζην εηθνληθό πεξηβάιινλ δείρλνληαο ην ζηνλ 

πξνβνιέα. Σνπο θαινύκε λα αλαγλσξίζνπλ ό,ηη κπνξνύλ από απηά πνπ βιέπνπλ ζηελ 

νζόλε (όπσο ην δνρείν, ην θαπάθη, ην καλόκεηξν, ην ζεξκόκεηξν, ην γθαδάθη) 

2) Έπεηηα εηζάγνπκε έλαλ ηπραίν αξηζκό βαξηώλ εηδώλ αεξίνπ θαη θαινύκε ηνπο καζεηέο 

λα καο πνπλ ηη παξαηεξνύλ ζηελ νζόλε. Σνπο ξσηάκε ηη όξγαλα πηζηεύνπλ όηη ζα 

ρξεηαζηνύλ γηα λα κεηξήζνπλ ηα P,V,T. Σν καλόκεηξν θαη ην ζεξκόκεηξν είλαη εκθαλή, 

αιιά γηα ηε κέηξεζε ηνπ όγθνπ ρξεηάδεηαη λα ηνπο εκθαλίζνπκε ην ράξαθα από ην 

κελνύ Δξγαιεία & Δπηινγέο. Δδώ είλαη απαξαίηεην λα ηνπο δηεπθξηλίζνπκε όηη 

κεηξήζεηο καο δελ ζα γίλνπλ ζην S.I. γηα ηελ πίεζε θαη ηνλ όγθν (ε πίεζε ζα είλαη ζε atm 

θαη ν όγθνο ζε κνλάδεο όγθνπ κ.ό.) 

3) Ρσηάκε ηνπο καζεηέο πώο λνκίδνπλ όηη κπνξνύκε λα απμήζνπκε ή λα κεηώζνπκε ηε 

ζεξκνθξαζία θαη λα απμήζνπκε ή λα κεηώζνπκε ηνλ όγθν ηνπ αεξίνπ. Αθνύ απαληήζνπλ 

ηνπο δείρλνπκε θαη ην πώο. 

4) Σνπο ρσξίδνπκε ζε νκάδεο (ζπλήζσο ζε 2-3 αλά ππνινγηζηή), ηνπο δίλνπκε ηα θύιια 

εξγαζίαο θαη ηνπο αθήλνπκε λα εμνηθεησζνύλ ιίγν κε ην ινγηζκηθό. 
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4.2 ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΗ ΕΝΟΣΗΣΑ (28 min) 

 

α) 1
ο
 Πείπαμα:  Ο λόκνο ηνπ Charles (ηζόρσξε) 

Εεηάκε από ηνπο καζεηέο λα βάινπλ ην δνρείν ζηηο 8 κ.ό. θαη λα βάινπλ ηαζεξή Παξάκεηξν 

Όγθνο. Έπεηηα λα εηζάγνπλ ζην δνρείν 100 Βαξηά Δίδε αεξίνπ. 

Αθνύ ζηαζεξνπνηεζνύλ κεηά από ιίγν νη ηηκέο ησλ Ρ θαη Σ λα ηηο θαηαγξάςνπλ ζηνλ αληίζηνηρν 

πίλαθα 

V= 8 κ.ό. 

P(atm) T(K) PV/T 

 250  

 300  

 350  

 400  

 450  

Εεηείηαη λα πξνβιέςνπλ ηη ζα γίλεη κε ηελ πίεζε αλ απμήζνπκε ηε ζεξκνθξαζία θαη ην 

θαηαγξάθνπλ ζην θύιιν εξγαζίαο. 

ηε ζπλέρεηα θάλνπλ ηηο ππόινηπεο κεηξήζεηο , ηηο θαηαγξάθνπλ ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα θαη 

θάλνπλ ηε γξαθηθή παξάζηαζε Ρ-Σ. 

 Ση παξαηεξείηε από ηε γξαθηθή παξάζηαζε; Ση ζρέζε έρνπλ ηα Ρ θαη Σ γηα νξηζκέλε 

πνζόηεηα αεξίνπ κε ζηαζεξό όγθν ; 

 Ση παξαηεξείηε γηα ην PV/T; 

 

β) 2
ο
 Πείπαμα: Ο λόκνο  ηνπ Gay- Lussac (ηζνβαξήο) 

Εεηάκε από ηνπο καζεηέο λα βάινπλ ηαζεξή Παξάκεηξν Κακία θαη λα εηζάγνπλ ζην δνρείν 

πάιη 100 Βαξηά Δίδε αεξίνπ. 

Αθνύ ζηαζεξνπνηεζεί κεηά από ιίγν πεξίπνπ ε ηηκή ηεο πίεζεο, λα βάινπλ ηαζεξή Παξάκεηξν 

Πίεζε, λα πεξηκέλνπλ λα ζηαζεξνπνηεζνύλ εθ λένπ νη ηηκέο ησλ P,V θαη Σ λα ηηο θαηαγξάςνπλ 

ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα 

P=      atm 

V(κ.ό.) T(K) PV/T 

 250  

 300  

 350  

 400  

Εεηείηαη λα πξνβιέςνπλ ηη ζα γίλεη κε ηνλ όγθν αλ απμήζνπκε ηε ζεξκνθξαζία θαη ην 

θαηαγξάθνπλ ζην θύιιν εξγαζίαο. 

ηε ζπλέρεηα θάλνπλ ηηο ππόινηπεο κεηξήζεηο , ηηο θαηαγξάθνπλ ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα θαη 

θάλνπλ ηε γξαθηθή παξάζηαζε V-Σ. 

 Ση παξαηεξείηε από ηε γξαθηθή παξάζηαζε; Ση ζρέζε έρνπλ ηα V θαη Σ γηα νξηζκέλε 

πνζόηεηα αεξίνπ κε ζηαζεξή πίεζε; 

 Ση παξαηεξείηε γηα ην PV/T; 

 

γ) 3
ο
 Πείπαμα: Ο λόκνο  ηνπ Boyle (ηζόζεξκε) 

Εεηάκε από ηνπο καζεηέο λα εηζάγνπλ ζην δνρείν πάιη 100 Βαξηά Δίδε αεξίνπ θαη λα βάινπλ 

ηαζεξή Παξάκεηξν Θεξκνθξαζία ζηα 300Κ. 

Εεηείηαη λα πξνβιέςνπλ ηη ζα γίλεη κε ηελ πίεζε αλ κεηώζνπκε ηνλ όγθν θαη ην θαηαγξάθνπλ 

ζην θύιιν εξγαζίαο. 

ηε ζπλέρεηα θάλνπλ ηηο ππόινηπεο κεηξήζεηο , ηηο θαηαγξάθνπλ ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα θαη 

θάλνπλ ηε γξαθηθή παξάζηαζε P-V. 
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Σ= 300 Κ 

P(atm) V(κ.ό.) PV/T 

 9  

 8  

 7  

 6  

 5  

 4  

 3  

 Ση παξαηεξείηε από ηε γξαθηθή παξάζηαζε; Ση ζρέζε έρνπλ ηα P θαη V γηα νξηζκέλε 

πνζόηεηα αεξίνπ κε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία; 

 Ση παξαηεξείηε γηα ην PV/T; 

 

Αθνύ παξαηεξήζνπλ όηη ν παξάγνληαο PV/T παξακέλεη πεξίπνπ ζηαζεξόο γηα νξηζκέλε 

πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ γηα όιεο ηηο παξαπάλσ κεηαβνιέο, ζηα πιαίζηα ησλ πεηξακαηηθώλ 

ζθαικάησλ, ηνπο ζπκίδνπκε ηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε ησλ ηδαληθώλ αεξίσλ ΡV=nRT  (ΡαVε = 

nα RσΣαο, παβε = λαξσηαο) από ηελ Υεκεία ηεο Α’ Λπθείνπ θαη ηνπο θαινύκε λα 

αλαγλσξίζνπλ απηή ηε ζηαζεξή πνζόηεηα πνπ έβξηζθαλ θάζε θνξά, κε ηη ηζνύηαη. ηε ζπλέρεηα 

ζπκίδνπκε ηη είλαη ηα n θαη R θαη γξάθνπκε ηηο κνλάδεο κέηξεζήο ηνπο.   

 

Εφαπμογή: 2Υ10
-5

 mol βξίζθνληαη  ζε δνρείν όγθνπ V = 0,25 m
3
 κε ζεξκνθξαζία 300Κ. 

α) Να ππνινγίζεηε ηελ πίεζε ηνπ αεξίνπ. 

β) Σν ίδην αέξην κεηαβαίλεη ηζόζεξκα ζε κηα άιιε θαηάζηαζε κε όγθν V = 0,50 m
3
. 

Να βξείηε ηελ λέα πίεζε. 

Γίλεηαη R = 8,314 J / mol·K 

 

4.3 ΚΛΕΙΙΜΟ (3 min) 

 

1) Γίλεηαη αλαθεθαιαίσζε ησλ θπξηόηεξσλ ζεκείσλ ηνπ καζήκαηνο (3 λόκνη ησλ ηδαληθώλ 

αεξίσλ θαη θαηαζηαηηθή εμίζσζε)  

2) Εεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα επεμεξγαζηνύλ ζην ζπίηη ηνπο ηελ εθαξκνγή πνπ 

αλαγξάθεηαη ζην θύιιν εξγαζίαο 
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4.4 ΣΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΙΑΚΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ      (6 min) 

 
 

1. Να ζρεδηάζεηε πνηνηηθά ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο P-V, P-T θαη V-T γηα ηελ ηζνβαξή 

κεηαβνιή. 

2. Ζ παξαθάησ κεηαβνιή είλαη 

Ρ 

Σ 

 

α) Ηζόρσξε          β) Ηζόζεξκε      γ) Ηζνβαξήο     δ) Κακία από ηηο παξαπάλσ 

 

3. Έλα ηδαληθό αέξην βξίζθεηαη ζε κηα αξρηθή θαηάζηαζε α κε πίεζε Pα , όγθν Vα θαη 

ζεξκνθξαζία Σα. Αλ ην αέξην κεηαβεί ηζόζεξκα ζε κηα θαηάζηαζε β κε δηπιάζην όγθν 

από ηνλ αξρηθό, πόζν ζα γίλεη ε θαηλνύξηα πίεζε; 
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ μαθητών 

Σάξη: Β’ Γεληθνύ Λπθείνπ Θεηηθή Καηεύζπλζε – Ενότητα: Οι νόμοι των αεπίων 

ΟΜΑΔΑ: 

ΟΝΟΑΜΣΕΠΩΝΤΜΟ: 

 

 

 

1) ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΤ ΠΕΙΡΑΜΑΣΟ 

1) Αλνίμηε ηελ εθαξκνγή gas-properties_el.jar πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. 

Αλαγλσξίζηε ό,ηη κπνξείηε από απηά πνπ βιέπεηε ζηελ νζόλε  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

2) Έπεηηα εηζάγεηε έλαλ ηπραίν αξηζκό βαξεηώλ εηδώλ αεξίνπ εθεί πνπ ιέεη Αέξην ζην 

Θάιακν θαη παηήζηε ην θνπκπί ηεο παύζεο ην νπνίν γίλεηαη θνπκπί ηνπ «play» θαη μαλά 

παηήζηε ην. Ση παξαηεξείηε ζηελ νζόλε; Ση όξγαλα πηζηεύεηε όηη ζα ρξεηαζηνύλ γηα λα 

κεηξήζεηε ηα P,V,T ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….

Παηήζηε ην θνπκπί Δπαλαθνξά                                                                         

Γηα ηε κέηξεζε ηνπ όγθνπ ρξεηάδεηαη λα εκθαλίζεηε ην ράξαθα από ην κελνύ Δξγαιεία 

& Δπηινγέο. Οη κεηξήζεηο καο δελ ζα γίλνπλ ζην S.I. γηα ηελ πίεζε θαη ηνλ όγθν (ε πίεζε 

ζα είλαη ζε atm θαη ν όγθνο απιά ζε κνλάδεο όγθνπ κ.ό.) 

3) Πσο λνκίδεηε όηη κπνξνύκε λα απμήζνπκε ή λα κεηώζνπκε ηε ζεξκνθξαζία θαη λα 

απμήζνπκε ή λα κεηώζνπκε ηνλ όγθν ηνπ αεξίνπ;  

……………………………………………………………………………………………

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

 

2) ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

 

α) 1
ο
 Πείπαμα:  Ο λόκνο ηνπ Charles (ηζόρσξε) 

Βάιηε ην δνρείν ζηηο 8 κ.ό. θαη λα βάιηε ηαζεξή Παξάκεηξν Όγθνο. Έπεηηα λα εηζάγεηε ζην 

δνρείν 100 Βαξηά Δίδε αεξίνπ. 

Αθνύ ζηαζεξνπνηεζνύλ κεηά από ιίγν νη ηηκέο ησλ Ρ θαη Σ λα ηηο θαηαγξάςεηε ζηνλ αληίζηνηρν 

πίλαθα 

V= 8 κ.ό. 

P(atm) T(K) PV/T 

 250  

 300  

 350  

 400  

 450  

Ση πηζηεύεηε όηη  ζα γίλεη κε ηελ πίεζε αλ απμήζνπκε ηε ζεξκνθξαζία; 

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

……………………………………………………………………………… 

ηε ζπλέρεηα θάληε ηηο ππόινηπεο κεηξήζεηο , θαηαγξάςηε ηηο ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα θαη 

ζρεδηάζηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε Ρ-Σ. 
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 Ση παξαηεξείηε από ηε γξαθηθή παξάζηαζε; Ση ζρέζε έρνπλ ηα Ρ θαη Σ γηα νξηζκέλε 

πνζόηεηα αεξίνπ κε ζηαζεξό όγθν ; 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 Ση παξαηεξείηε γηα ην PV/T; 

…………………………………………………………………………………. 

 

β) 2
ο
 Πείπαμα: Ο λόκνο  ηνπ Gay- Lussac (ηζνβαξήο) 

Βάιηε ηαζεξή Παξάκεηξν Κακία θαη εηζάγεηε ζην δνρείν πάιη 100 Βαξηά Δίδε αεξίνπ. 

Αθνύ ζηαζεξνπνηεζεί πεξίπνπ ε ηηκή ηεο πίεζεο, βάιηε ηαζεξή Παξάκεηξν Πίεζε, πεξηκέλεηε 

λα ζηαζεξνπνηεζνύλ εθ λένπ πεξίπνπ νη ηηκέο ησλ P,V θαη Σ αληίζηνηρα θαη θαηαγξάςηε ηηο 

ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα   

P=     atm 

V(κ.ό.) T(K) PV/T 

 250  

 300  

 350  

 400  

Ση ζα γίλεη κε ηνλ όγθν αλ απμήζνπκε ηε ζεξκνθξαζία; 

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

……………………………………………………………………………… 

ηε ζπλέρεηα θάληε ηηο ππόινηπεο κεηξήζεηο , θαηαγξάςηε ηηο ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα θαη 

ζρεδηάζηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε V-Σ. 
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 Ση παξαηεξείηε από ηε γξαθηθή παξάζηαζε; Ση ζρέζε έρνπλ ηα V θαη Σ γηα νξηζκέλε 

πνζόηεηα αεξίνπ κε ζηαζεξή πίεζε; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 Ση παξαηεξείηε γηα ην PV/T; 

………………………………………………………………………………… 

 

γ) 3
ο
 Πείπαμα: Ο λόκνο  ηνπ Boyle (ηζόζεξκε) 

Δηζάγεηε ζην δνρείν πάιη 100 Βαξηά Δίδε αεξίνπ θαη λα βάιεηε ηαζεξή Παξάκεηξν 

Θεξκνθξαζία ζηα 300Κ. 

Ση ζα γίλεη κε ηελ πίεζε αλ κεηώζνπκε ηνλ όγθν; 

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

……………………………………………………………………………… 

ηε ζπλέρεηα θάληε ηηο ππόινηπεο κεηξήζεηο , θαηαγξάςηε ηηο ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα θαη 

ζρεδηάζηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε P-V. 

 

Σ= 300 Κ 

P(atm) V(κ.ό.) PV/T 

 9  

 8  

 7  

 6  

 5  

 4  

 3  
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 Ση παξαηεξείηε από ηε γξαθηθή παξάζηαζε; Ση ζρέζε έρνπλ ηα P θαη V γηα νξηζκέλε 

πνζόηεηα αεξίνπ κε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 Ση παξαηεξείηε γηα ην PV/T; 

………………………………………………………………………………… 

 

Ο παξάγνληαο PV/T παξακέλεη ή όρη ζηαζεξόο γηα νξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ γηα όιεο 

ηηο παξαπάλσ κεηαβνιέο (κέζα ζηα πιαίζηα ησλ πεηξακαηηθώλ ζθαικάησλ); Αλ όρη 

αηηηνινγείζηε. 

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

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

Από ηε ζρέζε PV=nRT πνπ είλαη ε θαηαζηαηηθή εμίζσζε ησλ ηδαληθώλ αεξίσλ από ηε ρεκεία 

ηεο Α’ Λπθείνπ, κε ηη ηζνύηαη ν παξάγνληαο PV/T; Πνηεο είλαη νη κνλάδεο κέηξεζεο ηεο 

ζηαζεξάο R ζην S.I.; 

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

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

…………………………………………………………………… 

 

Εφαπμογή:  2Υ10
-5

 mol βξίζθνληαη  ζε δνρείν όγθνπ V = 0,25 m
3
 κε ζεξκνθξαζία 300Κ. 

α) Να ππνινγίζεηε ηελ πίεζε ηνπ αεξίνπ. 

β) Σν ίδην αέξην κεηαβαίλεη ηζόζεξκα ζε κηα άιιε θαηάζηαζε κε όγθν V = 0,50 m
3
. 

Να βξείηε ηελ λέα πίεζε. 

Γίλεηαη R = 8,314 J / mol·K 

 

 

 


