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Περίληψη: Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η πειραματική επαλήθευση της 
καταστατικής εξίσωσης, απ’ τον ατμοσφαιρικό αέρα σε χαμηλές πιέσεις (~1.5atm). 
Χρησιμοποιήθηκε η σχολική εργαστηριακή πειραματική διάταξη GLA01 και 
πραγματοποιήθηκε ισόχωρη μεταβολή της πυκνότητας του αερίου. Με τη μεταβολή αυτή 
υπολογίσαμε τη σταθερά R και με μια μικρή αλλαγή στην πειραματική διάταξη επιτεύχθηκαν 
σφάλματα χαμηλού επιπέδου: Από 6.10% (διάγραμμα PV/T – n) μέχρι 4.51% (διάγραμμα  
PV/nT – n/V). Στην επαλήθευση της καταστατικής εξίσωσης και της ιδανικότητας του 
ατμοσφαιρικού αέρα συνέβαλε και ο έλεγχος της επαλήθευσης της εξίσωσης Van der Walls 
απ’ τα ίδια πειραματικά δεδομένα. Απ’ τον έλεγχο αυτό βρήκαμε το ποσοστό των σφαλμάτων 
διαρροής, αλλά και εκείνο της απόκλισης απ’ την ιδανικότητα λόγω αύξησης της πίεσης. 
 
 
 
1. Θεωρητικό Μέρος 
 
Η καταστατική εξίσωση είναι η μαθηματική σχέση των καταστατικών μεταβλητών που 
ικανοποιεί το ιδανικό αέριο, και προκύπτει μακροσκοπικά (νόμοι ισόθερμης, ισοβαρούς και 
ισόχωρης μεταβολής), και μικροσκοπικά (κινητική θεωρία). 
 

PV=nRT 
 
Το Ιδανικό αέριο αποτελείται από σημειακά σωματίδια, ελαστικά συγκρουόμενα μεταξύ τους 
(διατήρηση της κινητικής τους ενέργειας), μη αλληλεπιδρόντα και τυχαίως κινούμενα. Γενικά 
τα αραιά και θερμά αέρια συμπεριφέρονται σαν ιδανικά, αφού έτσι 1. η κινητική τους 
ενέργεια είναι σημαντικά μεγαλύτερη απ’ το έργο των αλληλεπιδρόντων δια-σωματιδιακών 
δυνάμεων και 2. το μέγεθος και ο συνολικός όγκος των σωματιδίων είναι αμελητέα μπρος τη 
μεταξύ τους απόσταση και τον όγκο του δοχείου που περιέχονται. 
 
Ιδανικά (με μικρές αποκλίσεις) μπορούν να θεωρηθούν τα παρακάτω αέρια: Ατμοσφαιρικός 
Αέρας, Άζωτο, Οξυγόνο, Υδρογόνο, Ευγενή Αέρια ακόμα και το Διοξείδιο του Άνθρακα. 
Απόκλιση απ’ τη συμπεριφορά του ιδανικού αερίου παρουσιάζουν βαρέα αέρια όπως οι 
χλωροφθοράνθρακες [1]. 
 
Καλύτερη προσέγγιση στη συμπεριφορά των πραγματικών αερίων γίνεται με την εξίσωση 
van der Waals - μια τροποποίηση στην Καταστατική Εξίσωση των ιδανικών αερίων : 
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και τα α και b είναι οι σταθερές Van der Waals οι οποίες δίνονται από πίνακες για τα διάφορα 
αέρια και αποτελούν τις διορθώσεις λόγω των διασωματιδιακών δυνάμεων και του υπαρκτού 
όγκου των σωματιδίων του αερίου αντίστοιχα.  
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2. Διαδικασία 
 
Αυξάνουμε κατά συγκεκριμένη ποσότητα τα mol n του 
αερίου, σε σταθερό όγκο V και βλέπουμε τις αλλαγές 
στην πίεση P (η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του 
πειράματος δεν άλλαξε και θα έλεγε κανένας πως 
είχαμε ισόχωρη και ισόθερμη αύξηση της πυκνότητας). 
Αυτές οι τιμές θα πρέπει να επαληθεύουν την 
καταστατική εξίσωση. Σχεδιάζοντας δε, διάγραμμα 
PV/T – n, θα πρέπει τα σημεία - πειραματικές 
μετρήσεις να είναι συνευθειακά με κλίση τη σταθερά 
των αερίων 
  
R = PoVomol/To = 0.082(lt·atm)/(mol·K)  

           = 8.314 J/(mol·K) 
 
Αν θέλαμε να δούμε την επίδραση της πυκνότητας του αερίου στην ιδανικότητά του 
μπορούμε να κάνουμε το διάγραμμα PV/nT – n/V. Αυτό θα έπρεπε να είναι μια οριζόντια 
ευθεία στην τιμή σταθεράς των αερίων R. Όπως θα δούμε όμως αυτό το διάγραμμα θα μας 
βοηθήσει κυρίως να βελτιώσουμε το πείραμα γιατί χάρη σ  ́ αυτό θα βρούμε μια πηγή 
συστηματικών σφαλμάτων της R, αφού δίνει ουσιαστικά τη μεταβολή των πειραματικά 
υπολογιζόμενων τιμών της.  
 
 
2.1. Πως μεταβάλουμε την ποσότητα του αερίου 
 
Το αέριο που χρησιμοποιούμε είναι ο ατμοσφαιρικός αέρας. Προσθέτουμε με σύριγγα 
ποσότητα 10ml επί 10 βήματα σε αρχική ποσότητα που καταλαμβάνει τον όγκο ενός 
κυλινδρικού δοχείου V=160ml. Οι συνθήκες του εργαστηρίου είναι: Τεργ=25C=298Κ & Pεργ 
=1atm.  
 
2.1.1. Πως υπολογίζουμε τα mol του αερίου. 
 
Α.  
Υπολογίζουμε αρχικά τα mol του αέρα που βρίσκονται στο κυλινδρικό δοχείο όγκου 160 ml. 
(Η θερμοκρασία στον κύλνδρο είναι επίσης Τ=25C=298Κ). 
 
Ο λόγος του όγκου ενός αερίου προς τον όγκο που καταλαμβάνει το 1 mol του, στις ίδιες 
συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας δίνει την ποσότητα του αερίου σε mol. Στις STP (P=1atm, 
T=273K) το 1mol καταλαμβάνει όγκο 22.4lt. Άρα αν Vo ο όγκος ενός αερίου στις STP τότε 
 

n=Vo/Vomol = Vo/(22.4lt/mol) 
 
Συνεπώς για τον προσδιορισμό των mol του αέρα των 160ml στους 298Κ και στη 1atm 
πρέπει πρώτα να βρούμε πόσο όγκο θα καταλάμβανε αυτός στις STP δηλαδή στους 273Κ, 
χωρίς να αλλάξει η πίεση. Ο προσδιορισμός του όγκου θα μπορούσε να γίνει επομένως σαν να 
επρόκειτω για ισοβαρή μεταβολή (στη 1atm) της αυτής ποσότητας αερίου και έτσι θα 
χρησιμοποιήσουμε τη σχέση της: 

ct
T
V

= , (για P,n = ct) 

Συνεπώς: 
 

K
ml

K
oV

298
160

273
160 =  => Vo160=146.58ml 

 V=ct= 
160ml 

Εισαγωγή αερίου 

Σχ.1. Ισόχωρη μεταβολή της 
πυκνότητας, για την πειραματική 
μελέτη της ιδανικότητας ενός αερίου 
(η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια 
του πειράματος παρέμενε σταθερή) 
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Άρα η ποσότητα του αέρα 25C που εξασκεί πίεση μιας ατμόσφαιρας ευρισκόμενος στα 
160ml, για να εξασκεί την ίδια πίεση στους 0C, πρέπει να καταλαμβάνει όγκο 149.08ml. Και 
τελικά λοιπόν η ποσόστητα σε mol αυτού του αέρα είναι  
 

n160 = Vo160/(22.4lt/mol) = 6.54 ·10-3 mol 
Β.  
Υπολογίζουμε τα mol των 10ml του αέρα που προσθέτουμε με τη σύριγγα (πάλι σε πίεση 
1atm) 
 
Παρομοίως λοιπόν έχουμε:    
 

n10 = 9.16ml/(22.4lt/mol) = 0.41·10-3 mol 
 
2.2. Μετρήσεις - Αποτελέσματα  
 
Πειραματικές Μετρήσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.  Να σημειωθεί πως  
 
1. Η πίεση που δείχνει το μανόμετρο στο κυλινδρικό δοχείο είναι η υπερπίεση, δηλαδή η 

πίεση πάνω απ’ την ατμοσφαιρική. Άρα η απόλυτη πίεση προκύπτει απ’ την πρόσθεση σ’ 
αυτή της πίεσης της ατμόσφαιρας P=Pμαν+Pατμ. 

2. Επιπλέον δεδομένου πως οι ενδείξεις του μανομέτρου είναι σε bar πρέπει να λάβουμε 
υπόψιν τη σχέση μετατροπής 1atm=1.01325bar.  

 
 

Πίνακας 1A: Μετρήσεις και υπολογισμοί του πειράματος επαλήθευσης της ΚΕ 
V = 160 ml = 0,16 lt, Τ = σταθερή = 298οΚ 

 

 
 
2.2.1. Προσδιορισμός σταθεράς αερίων R 
 
Ακολουθεί η γραφική παράσταση PV/Τ – n. Κάθε σημείο του επαληθεύει ως ένα βαθμό την 
Καταστατική εξίσωση αφού ο λόγος (PV/Τ)/n είναι πάντα αριθμός κοντά στην R. 
Εμφυτεύοντας ευθεία ελαχίστων τετραγώνων βρίσκουμε από την κλίση της την πειραματική 
τιμή της σταθεράς R των αερίων. Αυτή είναι: 
 

Rπ = 0.0732 lt· atm/(mol·K) 

α/α N 
(mol) 

n·10-3 

(mol) 
n/V 

(moles/lt) 
P μαν 
(bar) 

P 
(atm) 

PV/T 
(lt·atm/Κ) 

PV/(nT) 
lt·atm/(mol·Κ) 

1 n160 0.00654 0.04088 0.00 1.00 0.00054 0.082097 
2 n160 + n10 0.00695 0.04344 0.06 1.06 0.00057 0.081828 
3 n160 + 2n10 0.00736 0.04600 0.13 1.13 0.00061 0.082310 
4 n160 + 3n10 0.00777 0.04856 0.19 1.19 0.00064 0.082058 
5 n160 + 4n10 0.00818 0.05113 0.24 1.24 0.00066 0.081184 
6 n160 + 5n10 0.00859 0.05369 0.30 1.30 0.00070 0.081011 
7 n160 + 6n10 0.00900 0.05625 0.36 1.36 0.00073 0.080853 
8 n160 + 7n10 0.00941 0.05881 0.40 1.39 0.00075 0.079582 
9 n160 + 8n10 0.00982 0.06138 0.46 1.45 0.00078 0.079497 
10 n160 + 9n10 0.01023 0.06394 0.51 1.50 0.00081 0.078901 
11 n160 + 10n10 0.01064 0.06650 0.58 1.57 0.00084 0.079347 
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y = 0.0732x + 6E-05
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Διάγραμμα 1: Πειραματικές τιμές και ευθεία εμφύτευσης του πειράματος επαλήθευσης της ΚΕ 

 
Το σχετικό σφάλμα στη μέτρηση της πειραματικής τιμής Rπ με τη θεωρητική τιμή Rθ είναι: 
  

σ = 
θ

πθ
R

RR −  = 10.73%. 

 
2.2.2. Η απόκλιση απ’ τη σταθερά R και την «ιδανικότητα» 
 
Απ’ το παραπάνω διάγραμμα του λόγου PV/T συναρτήσει του n, δεν μπορούμε να βγάλουμε 
συμπέρασμα για το πως διαφέρουν οι πειραματικές τιμές τής R (=PV/nT) για κάθε επιμέρους 
μέτρηση. Απλά μπορούμε να βρούμε μια "μέση" τιμή απ’ την κλίση της ευθείας ελαχίστων 
τετραγώνων1. Απ’ το διάγραμμα όμως των επιμέρους R (=PV/nT) συναρτήσει του n, ή ακόμα 
καλύτερα της πυκνότητας n/V, βλέπουμε πως η αλλαγή του R από μέτρηση σε μέτρηση 
δεν γίνεται με τυχαία πειραματική απόκλιση, αλλά υπάρχει μια κανονικότητα. Η 
αρνητική κλίση που παρατηρείται μπορεί να αποδοθεί σε δύο λόγους: 1. Στις διαρροές και 2. 
Στην αύξηση της πυκνότητας που οδηγεί σε απόκλιση απ’ την ιδανικότητα – αν και όπως θα 
φανεί στο πείραμά μας είναι ελάχιστη αυτή η επιδραση.  
 

y = -0.139x + 0.0883
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Διάγραμμα 2: Πειραματικές τιμές και ευθεία εμφύτευσης για τo λόγο PV/nT του αέρα για τις διάφορες 

πυκνότητες κατά το πείραμά μας 

                                                
(1) Η κλίση της ευθείας ελαχιστων τετραγώνων δεν είναι η μέση τιμή των επιμέρους R 
Αν y=αx+β ευθεία ελαχίστων τετραγώνων τότε 
α = { Ν·Σ(xi·yi) - Σ(xi)·Σ(yi) } / { N·Σ(xi²) - Σ(xi)·Σ(xi) }  
β = { Σ(yi)·Σ(xi²) - Σ(xi)·Σ(yi·x) } / { N·Σ(xi²) - Σ(xi)·Σ(xi) } 
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Απ’ την ευθεία ελαχίστων τετραγώνων λοιπόν  
 

V
n

Kmol
atmlt

Kmol
atmlt

nT
PV

⋅








⋅
⋅

−
⋅

⋅
= 2

2

1390.00883.0
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προκύπτει πως η πειραματική τιμή της R (βρίσκεται όταν πυκνότητα – πίεση τείνουν στο 
μηδέν) και είναι  

Rπ = 0.0883 lt· atm/(mol·K) 
 
με σχετικό σφάλμα (που όπως θα δείξουμε στην επόμενη παράγραφο οφείλεται στις 
διαρροές), να είναι: 
 

σ = 7.68%. 
 

Παρατηρηση: Μ’ αυτό το διάγραμμα μπορούμε να πάρουμε προσεγγιστικότερη τιμή στην 
εύρεση της σταθεράς των ιδανικών αερίων. 

 
 

2.2.2.1. Οι διαρροές 
 
Οι διαρροές δίνουν αρνητική κλίση στην ευθεία του διαγράματος 2, αφού εμείς θα 
προσθέταμε μεν σε κάθε i μέτρηση i·n10 mole αλλά τα ολικά n θα ήταν λιγότερα από 
n160+in10, και συνεπώς θα έδιναν μικρότερη μετρούμενη P. Ταυτόχρονα στον παρονομαστή 
του κλάσματος PV/nT θα αναγράφαμε μεγαλύτερη ποσότητα mole (τα n160+in10) απ’ την 
πραγματική και τελικά το κλάσμα θα ήταν μικρότερο απ’ την πραγματικότητα. Και επειδή οι 
διαρροές θα αυξάνονταν στις υψηλότερες πιέσεις θα οδηγούμασταν τελικά όντως σε 
αρνητική κλίση.  
 
Τα σημεία των διαρροών 
 
Kατ’ αρχάς n160+i·n10 είναι όλος ο αέρας που βρίσκεται κάτω απ’ το έμβολο της 
σύριγγας. Δηλαδή ο θάλαμός μας επεκτείνεται μέχρι εκεί. Διαρροές συμβαίνουν στις 
στρόφιγγες (κυρίως κατά τις μεταβάσεις), τις συνδέσεις (των στροφίγγων μεταξύ τους και με 
το θάλαμο όπως και της σύριγγας με το σωληνάριο), καθώς και στη μετατόπιση του εμβόλου 
της σύρριγγας.  
 
Σημαντική διαρροή συμβαίνει κατά τη μετάβαση 
από τη θέση «|-», στη θέση «⊥».  Έστω ότι μόλις 
έχουμε εισάγει i·n10 mole αέρα στο θάλαμο και 
επομένως η στρόφιγγα βρίσκεται στη θέση «|-», 
ενώ η σύριγγα είναι πατημένη στο τέρμα της. 
(Βλέπε αριστερή εικάνα δίπλα). Κάτω απ’ το 
έμβολο της σύριγγας λοιπόν υπάρχουν n160+in10 
mole. Όταν με σκοπό να επανεισάγουμε νέα n10 
στη σύριγγα για την επόμενη μέτρηση, και με 
πατημένη φυσικά τη σύριγγα στρέψουμε αριστερά 
τη στρόφιγγα απ’ τη θέση «|-» στη «⊥», τότε στην 
τελική αυτή θέση θα διαφύγει αέριο (με θόρυβο 
μάλιστα στις υψηλότερες πιέσεις) απ’ την 
αριστερή ελεύθερη θύρα της στρόφιγγας. Συνεπώς 
τώρα κάτω απ’ το έμβολο υπάρχουν λιγότερα από 
n160+in10 mole αέρα. Αυτό συμβαίνει λόγω της 
διαφοράς πιέσεων ανάμεσα στο περιβάλλον και 
την περιοχή κάτω απ’ τη σύρριγα μέχρι μέσα στον 

Σχήμα 2. Όταν στρέφουμε την άνω 
στρόφιγγα απ’ τη θέση  «|-» στη θέση «⊥» 
τότε έχουμε διαρροή αερίου απ’ τα n160+in10 
mole που λίγο πρίν, (δηλαδή στην αριστερή 
φωτογραφία) βρίσκονταν κάτω απ’ το 
έμβολο της σύριγγας. Άρα τα n10 της 
επόμενης μέτρησης θα προστεθούν σε 
λιγότερα από n160+in10 mole αερίου.  
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κύλινδρο. Η ποσότητα αερίου που διαφεύγει είναι φυσικά ανάλογη με τη διαφορά πίεσεων. 
Το διαφυγών αυτό αέριο από που προήρθε; Αν παρατήρησουμε θα δούμε πως όταν η 
στρόφιγγα βρεθεί στην τελική θέση «⊥» συνδέει το μιας ατμόσφαιρας περιβάλλον (αριστερά) 
με το σωλήναριο σύνδεσης της σύριγγας με τη στρόφιγγα (πάνω) το οποίο βρίσκεται σε 
πίεση όση και του κυλίνδρου. Συνεπώς αέρας απ’ το σωληνάριο σύνδεσης διαφεύγει προς το 
περιβάλλον. Ωστόσο ακριβώς επειδή κάτω απ’ την άνω στρόφιγγα δεν έχουμε διασύνδεση με 
τον κύλινδρο και το μανόμετρο, (είμαστε στη θέση «⊥») γι’ αυτό το μανόμετρο δεν δείχνει 
μείωση. Μπορεί όμως να μην μειώνεται η πίεση αυτής της i-μέτρησης απ’ τη διαφυγή 
αυτού του αερίου, η επόμενη μέτρηση ωστόσο, επηρρέαζεται αφού τα ολικά mole της θα 
είναι τα νέα προστιθέμενα n10, σύν μια ποσότητα μικρότερη από n160+in10, δηλαδή ολική 
ποσότητα μικρότερη απ’ την χρησιμοποιούμενή μας στους υπολογισμούς.  
 
Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα διαρροής είναι το γεγονός πως μπορούμε να αδειάσουμε 
τη σύρριγγα παρά την απομόνωση της κεφαλής και του σωληναρίου της απ’ την πάνω 
στρόφιγγα.  
 
Μεγάλο μέρος αυτών των διαρροών λοιπόν μπορούμε να το αποφύγουμε αν συνδέσουμε 
τη σύριγγα απ’ ευθείας στην άνω στρόφιγγα. Ο διαφυγών αέρας σ’ αυτή την περίπτωση 
αποτελεί μέρος του αέρα που βρίσκεται μόνο ανάμεσα απ’ το έμβολο και τη στρόφιγγα. 
Δείχνουμε παρακάτω τις νέες μετρήσεις και τους υπολογισμούς μας. Όπου παρατηρούμε 
διαφορές κυρίως στις υψηλότερες πιέσεις (από 5n10 και μετά - μετρήσεις με πλάγια 
γράμματα) 
  

Πίνακας 1B: Μετρήσεις και υπολογισμοί του πειράματος επαλήθευσης της ΚΕ με με απευθείας 
σύνδεση της σύριγγας στη στρόφιγγα. (V = 160 ml = 0,16 lt, Τ = σταθερή = 298οΚ) 
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Διάγραμμα 1Β: Πειραματικές τιμές και ευθεία εμφύτευσης του πειράματος επαλήθευσης της ΚΕ με 
απευθείας σύνδεση της σύριγγας στη στρόφιγγα 

α/α N 
(mol) 

n·10-3 

(mol) 
n/V 

(moles/lt) 
P μαν 
(bar) 

P=Pατμ+ 
Pμαν 
(bar) 

P 
(atm) 

PV/T 
(lt·atm/Κ) 

PV/(nT) 
lt·atm/(mol·Κ) 

1 n160 0.00654 0.04088 0.00 1.01 1.00 0.00054 0.082097 
2 n160 + n10 0.00695 0.04344 0.06 1.07 1.06 0.00057 0.081828 
3 n160 + 2n10 0.00736 0.04600 0.13 1.14 1.13 0.00061 0.08231 
4 n160 + 3n10 0.00777 0.04856 0.19 1.20 1.19 0.00064 0.082058 
5 n160 + 4n10 0.00818 0.05113 0.25 1.26 1.25 0.00067 0.081832 
6 n160 + 5n10 0.00859 0.05369 0.31 1.32 1.31 0.00070 0.081627 
7 n160 + 6n10 0.009 0.05625 0.37 1.38 1.37 0.00073 0.081441 
8 n160 + 7n10 0.00941 0.05881 0.42 1.43 1.41 0.00076 0.080709 
9 n160 + 8n10 0.00982 0.06138 0.48 1.49 1.47 0.00079 0.080576 
10 n160 + 9n10 0.01023 0.06394 0.54 1.55 1.53 0.00082 0.080455 
11 n160 + 10n10 0.01064 0.06650 0.60 1.61 1.59 0.00085 0.080343 
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Απ’ τη νέα ευθεία  προκύπτει: 
 

Rπ = 0.0770 lt· atm/(mol·K) 
Και σφάλμα 6.10% 

y = -0.08x + 0.0857
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Διάγραμμα 2Β: Πειραματικές τιμές και ευθεία εμφύτευσης για τo λόγο PV/nT του αέρα για τις διάφορες 

πυκνότητες κατά το πείραμά μας με απευθείας σύνδεση της συριγγας στη στρόφιγγα. 
 

Η νέα ευθεία μεταβολής του  
αεραnT

PV  με την πυκνότητα n/V είναι  

 

V
n
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⋅
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απ’ την οποία προκύπτει πως για μηδαμινές πυκνότητες η σταθερά R είναι  

 
Rπ=0.0857 lt· atm/(mol·K) 

και σφάλμα 4.51% απ’ την πραγματική 
 

Παρατηρούμε λοιπόν πως υπάρχει σημαντική βελτίωση στους υπολογισμούς μας αν 
τοποθετήσουμε τη σύριγγα απ’ ευθείας πάνω στη στρόφιγγα. Επίσης παρατηρούμε και πάλι 
πως το διάγραμμα PV/nT – n/V δίνει προσεγγιστικότερη τιμή στην R. 
 
 
2.2.2.2. Η επίδραση της πυκνότητας στην 
«ιδανικότητα».  
 
Υπάρχουν αέρια που η απόκλιση απ’ την 
σταθερά των 0.082 ltatm/molK αυξάνει με 
την αύξηση της πυκνότητας τους (βλέπε Η2 
στο διπλανό σχήμα). Τόσο όμως του 
Αζώτου, όσο και του Οξυγόνου μειώνεται 
στις χαμηλές και μέσες πιέσεις. Συνεπώς ο 
ατμοσφαιρικός αέρας θα αποκλίνει επίσης 
«αρνητικά» απ’ την ιδανικότητα.  
Αυτό γιατί για μίγματα αερίων οι σταθερές 
Van der Walls δίνονται απ’ τις σχέσεις [2]:  

 
a = [Σyi (ai)1/2]2  
 

Σχήμα 3. Διάγραμμα αποκλίσεων απ’ την R για 
διάφορα αέρια συναρτήσει της πίεσής τους. (Physics 
for Scientists and Engineers, - Fishbane, Paul M., 
Gasiorowicz, Stephen G., and Thornton, Stephen T. 
3rd Ed., Prentice-Hall, 2005) 
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y = -0.08x + 0.0857

y = -0.0783x + 0.0857
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b = Σyi bi 
 
όπου yi οι αναλογίες σε mole των συστατικών στο μίγμα και ai, bi οι van der Waals 
σταθερές τους. Θεωρώντας λοιπόν τον αέρα σαν μίγμα 20%-80% Οξυγόνου – Αζώτου και 
με επιμέρους σταθερές  [3]: 
 

aΝ = 1.408, bN = 0.03913, aO= 1.378, bO = 0.03183, 
a σε lt2bar/mol2 και b σε lt/mol 

 
οι σταθερές Van der Walls του αέρα είναι (συμπεριλαμβάνεται η μετατροπή bar σε atm):  
 

aAIR =1.38lt2atm/mol2 και  
bAIR=0.038lt/mol,  

 
Χρησιμοποιώντας τις πειραματικές μετρήσεις μας μπορούμε να βρούμε το λόγο PWVW/nT για 
κάθε μια απ’ αυτές και στη συνέχεια να δημιουργήσουμε το διάγραμμα επαλήθευσης της 
εξίσωσης Van der Walls PWVW/nT - n/V. Σ’ αυτό το διάγραμμα θα έπρεπε τα σημεία να 
ήταν οριζόντια συνευθειακά στην τιμή 0.082ltatm/(molK). Παρατηρούμε ωστόσο επίσης 
αρνητική κλίση που αυτή τη φορά οφείλεται στις διαρροές. Αυτή η κλίση είναι ελάχιστα 
θετικότερη κατά 2.17%, απ’ το αντίστοιχο διάγραμμα επαλήθευσης της ΚΕ, PV/nT - n/V. Η 
διαφορά των δύο κλίσεων δείχνει επομένως πόσο μή ιδανικό αέριο είναι ο αέρας. Και οι δύο 
ευθείες ωστόσο δίνουν ίδια σταθερά R=0.0857ltatm/molK. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα 4: Πειραματικοί υπολογισμοί και διάγραμμα επαλήθευσης της Καταστατικής Εξίσωσης και της εξίσωσης 

Van der Waals για τις μετρήσεις μας. Η αρνητική κλίση λόγω μη ιδανικότητας είναι πολύ μικρή 2.17%. Και οι 
δύο ευθείες μάλιστα δίνουν ίδια σταθερά R=0.0857ltatm/molK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PV/nT PWVW/nT    
0.082097 0.082159 
0.081828 0.081895 
0.08231 0.08238 

0.082058 0.082133 
0.081832 0.081911 
0.081627 0.08171 
0.081441 0.081529 
0.080709 0.080801 
0.080576 0.080674 
0.080455 0.080557 
0.080343 0.080449 



 

ΕΚΦΕ ΡΟΔΟΥ 2010-11 9/11 

3. Πειραματική διάταξη και οδηγίες διεξαγωγής του πειράματος 
 
Η πειραματική διάταξη καθώς και τα βήματα εκτέλεσης του πειράματος φαίνονται αμέσως 
παρακάτω. 
 

 
 
 

1. 
Γυρίστε τα ρυθμιστικά ροής ώστε να επιτρέπουν την 
είσοδο αέρα στον θάλαμο. Η είσοδος αέρα γίνεται μέσω 
της πάνω αριστερής εισόδου του ρυθμιστικού. Να 
σημειωθεί πως μόνο την πάνω στρόφιγγα θα αλλάζουμε 
για τη λήψη των μετρήσεων μας. Θέσεις «|-», και «⊥».   
 
 
 
 
 

2. 
Δημιουργία όγκου 160ml και πλήρωσή του με αέρα: Πιέζοντας το μοχλό απελευθέρωσης του 
εμβόλου προς τα κάτω, τραβήξτε το εμβόλο προς τα πάνω μέχρις ότου η κόκκινη γραμμή του 
συμπέσει με την ένδειξη 160 mL. Στη συνέχεια αφήστε το μοχλό συγκράτησης για να 
σταθεροποιηθεί ο όγκος στα 160ml. Η ποσότητα του αέρα που έχει εγκλωβιστεί στο θάλαμο 
αντιστοιχεί στον αριθμό mol n160. 

Έμβολο 
 
Μοχλός συγκράτησης του 
εμβόλου 
 
 
 
Μοχλός ώθησης του 
εμβόλου (για μείωση του 
όγκου) 
 
Κυλιδρικό Δοχείο– 
Θάλαμος του εμβόλου 
με μέγιστο όγκο 340ml 
 
Πολύμετρο σε λειτουργία 
Θερμομέτρου (με 
θερμοζεύγος) 
 
 
 

Ρυθμιστικά 
ροής  
(επιτρέπουν 
τη διέλευση 
μόνο κατά το 
σχήμα Τ) 

Είσοδος 
αέρα 

Χάρακας για 
τη μέτρηση 
όγκου 0-360ml 
 
Μανόμετρο  
0-2.5bar 
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3.   
Εισαγωγή 10ml αέρα στη σύριγγα (τα n10 mol): 
Αλλάξτε τη θέση του πάνω ρυθμιστικού ώστε να 
μπορεί να εισέλθει άερας στη σύριγγα απ’ το 
περιβάλλον (και όχι απ’ το θάλαμο).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
Εκκένωση σύριγγας - εισαγωγή των 10ml (n10 mol ) 
στο θάλαμο και μέτρηση πίεσης 
 
Αλλάξτε θέση την επάνω στρόφιγγα όπως φαίνεται 
στο διπλανό σχήμα. Στη συνέχεια πιέστε γρήγορα το 
έμβολο της σύριγγας και κρατήστε το με δύναμη στο 
τέρμα του γιατί θα αισθανθείτε την πίεση απ΄τον αέρα 
του θαλάμου που βρίσκεται σε πίεση μεγαλύτερη της 
1atm. Στο σημείο αυτό μετρήστε την πίεση του 
μανομέτρου. Προσοχή θα πρέπει να δωθεί στο ότι θα 
πρέπει να αδειάσει όλος ο αέρας απ’ τη σύριγγα. 
 
 
 

5. 
Επόμενη μέτρηση. Δηλαδή εισαγωγή επιπλέον n10 
mol αέρα όπως φαίνεται στο βήμα 3 και 
επαναλαμβάνουμε έτσι τον κύκλο των βημάτων [3-5]. 
Να σημειωθεί πως κατά τη μετάβαση της στρόφιγγας 
στη θέση «⊥» θα διαφύγει αέριο απ’ την αριστερή 
θύρα της με θόρυβο μάλιστα. Έτσι τα νεα n10 θα 
προστεθούν σε ποσότητα μικρότερη από την 
χρησιμοποιούμενη στους υπολογισμούς μας n160+in10, 
με συνέπεια σφάλμα στην επόμενη μέτρηση, που θα 
μεγαλώνει με την αύξηση της πίεσης στο θάλαμο. 
(Δες ανάλυση στην παράγραφο των διαρροών) 
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3. Συμπεράσματα 
 
Επιτεύχθηκε προσεγγιστικότερη τιμή στην R 
  
1. Με το διάγραμμα PV/nT –n/V και  
2. Με την απευθείας σύνδεση της σύριγγας στη στρόφιγγα (απαλοιφή κάποιων διαρροών - 

πηγής συστηματικών σφαλμάτων). 
 

Πίνακας 2: 
Οι πειραματικά προσδιοριζόμενες τιμές  

της σταθεράς των ιδανικών αερίων και τα σφάλματά τους  
(*)Προσδιορισμός με επαλήθευση ΚΕ και Ε-Van der Waals 

 

R 
lt· atm/(mol·K) Με σωληνάριο Απ’ ευθείας  

Διάγραμμα PV/T – n 0.0732 (10.73%) 0.0770 (6.10%) 

Διάγραμμα PV/nT – n/V 0.0883 (7.68%) 0.0857 (4.51%)* 

 
 
Τέλος φάνηκε 
 
1. Η ικανοποιητική επαλήθευση της καταστατικής εξίσωσης στις χαμηλές πιέσεις - 

πυκνότητες από τον ατμοσφαιρικό αέρα ένα πραγματικό και πολυατομικό αέριο δηλαδή. 
2. Το μέγεθος της εξάρτησης της «ιδανικότητας» ενός πραγματικού αερίου απ’ την 

πυκνότητά του (και την πίεσή του).  
3. Η επίδραση των διαρροών σε πειράματα αερίων. 
 
 
Αναφορές: 
 
1. Thermodynamics: An Engineering Approach (Fourth Edition), Cengel, Yunus A.; 

Boles, Michael A. 
2. Stoichiometry and Process Calculations, Narayanan,B. Lakshnikutty, K.V. 

Narayanan (σελ.121) 
3. Handbook of Chemistry and Physics Weast. R. C., (53rd Edn.). 
 
 
 


