
Επαλήθευση της Καταστατικής Εξίσωσης  Ιδανικού Αερίου pV=nRT

Πειραματική διαδικασία:
Για να επιτύχετε την πειραματική επαλήθευση της Καταστατικής Εξίσωσης του Ιδανικού Αερίου 
θα χρειαστεί να μετρήσετε τις μεταβολές της πίεσης (Ρ) αυξάνοντας κατά συγκεκριμένη ποσότητα 
τα moles (n) του αερίου σε σταθερό όγκο ( V) και σταθερή θερμοκρασία (Τ). Θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι έχουμε ισόχωρη και ισόθερμη αύξηση της πυκνότητας.  

Για τις μετρήσεις που χρειάζετε να πάρετε θα χρησιμοποιείσετε τη συσκευή του νόμου των 
αερίων όπως φαίνεται στην εικόνα.

1. Αρχικά ρυθμίστε την πρώτη 
στρόφιγγα έτσι ώστε να εισέρχεται 
ατμοσφαιρικός αέρας στο δοχείο. 

2. Ρυθμίστε τον όγκο του αέρα μέσα 
στο δοχείο σε μια αρχική τιμή, π.χ. 
160ml την οποία καταγράψτε. 

3. Αλλάξτε τη θέση της στρόφιγγας 
ώστε το δοχείο να έχει επικοινωνία 
μόνο με το μανόμετρο.

4. Η ποσότητα του αέρα που έχει 
εγκλωβιστεί στο δοχείο αντιστοιχεί 
σε ορισμένο αριθμό γραμμομορίων 
no

5. Ρυθμίστε τη 2η στρόφιγγα έτσι ώστε 
να εισέρχεται ατμοσφαιρικός αέρας 
μόνο στην σύριγγα.  

6. Εισάγετε αέρα 10ml.
7. Ρυθμίστε και τις δύο στρόφιγγες έτσι 

ώστε η σύριγγα να μην επικοινωνεί 
με τον ατμοσφαιρικό αέρα αλλά με 
το δοχείο όπου και εισάγετε τα 10ml 
αέρα (n = 1mol). Καταγράψτε την ένδειξη του μανόμετρου

8. Ρυθμίστε τις στρόφιγγες έτσι ώστε η σύριγγα να επικοινωνεί με τον ατμοσφαιρικό αέρα 
αλλά όχι με το δοχείο και εισάγετε αέρα 10ml. 

9. Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία 4-5  φορές καταγράφοντας κάθε φορά τις 
αντίστοιχες μετρήσεις. 

Επεξεργασία μετρήσεων:
Η μέση γραμμομοριακή μάζα του αέρα είναι 29gr/mol 
1. Με βάση τα πειραματικά δεδομένα και κάνοντας τις μετατροπές που χρειάζονται 

συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. Για   V= .................. ,  T= ..................   
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2. Με βάση τις παραπάνω τιμές σχεδιάστε το διάγραμμα  PV/T - n 
Περιμένουμε στο διάγραμμα αυτό τα σημεία από τις πειραματικές μετρήσεις να βρίσκονται επ' 
ευθείας της οποίας η κλίση να είναι η σταθερά των αερίων R.

Ενδεικτική γραφική παράσταση:

Γραφική παράσταση  PV/T - n
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