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3.ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 

 

Τάμε: Β Λπθείνπ. 

Μάζεκα :Φπζηθή Καηεύζπλζεο Β Λπθείνπ. 

Τίηινο Γεληθήο ελόηεηαο: Κηλεηηθή ζεωξία ηωλ αεξίωλ. 

Τίηινο καζήκαηνο: Μειέηε ηνπ Νόκνπ ηνπ Boyle-Mariotte. 

Καζεγεηήο: Σαρηλίδεο Σπκεώλ 

Τκήκα: 

Ηκεξνκελία: 

Λνγηζκηθό: PhET 

 

Oι προβλέυεις 

Σπδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο ηηο παξαθάηω εξωηήζεηο θαη απαληήζηε 

γξάθνληαο (Ναη ή Όρη) 

Σηελ ηζόζεξκε κεηαβνιή: 

Α. Η πίεζε παξακέλεη ζηαζεξή ; …………………. 

Β.Η ζεξκνθξαζία παξακέλεη ζηαζεξή; ……. 

Γ. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ δηαγξάκκαηνο P-V πνπ πξνθύπηεη  όηαλ ε 

ζεξκνθξαζία είλαη ζηαζεξή είλαη επζεία παξάιιειε ζηνλ άμνλα 

P;……………… 

Γ. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ δηαγξάκκαηνο P-V πνπ πξνθύπηεη  όηαλ ε 

ζεξκνθξαζία είλαη ζηαζεξή είλαη θακπύιε;………………………………. 
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Πειραμαηιζμός  και επιβεβαίφζη 

 

Αλνίμηε ην ινγηζκηθό Φπζηθή - Πξνζνκνηώζεηο PhET - University of 

Colorado Boulder  θαη από ην αξρείν ηεο θπζηθήο επηιέμηε Ιδιόηηηες 

Αερίοσ 

 

Παηήζηε Δθηέιεζε ηώξα! 

 

Σηε ζπλέρεηα  αθνύ ην αλνίμεηε, κε ην πάηεκα ηεο ηξόκπαο  εηζάγεηε ζην 

θύιηλδξν κόξηα ελόο αεξίνπ . 

 

Από ην κελνύ  αέξην ζηελ αληιία επηιέγω Βαξηά είδε. 

Από ην κελνύ ζηαζεξή παξάκεηξνο επηιέγω ζεξκνθξαζία. Σηελ 

πεξίπηωζή καο επηιέγω Τ=300Κ. 

Από ην κελνύ Δξγαιεία θαη επηινγέο επηιέγω Μεηξεηηθά Δξγαιεία θαη 

επηιέγω ράξαθαο.(Δείηε όπφς ηην εικόνα) 

 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CFQQFjAF&url=http%3A%2F%2Fphet.colorado.edu%2Fel%2Fsimulations%2Fcategory%2Fphysics&ei=nhBPUpujJ4XasgbFroCQCg&usg=AFQjCNFpsMqrOTFh52sXMPSdNc2zog5oug&sig2=xmqDgB_fT3AaHPgy_el_Yg
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CFQQFjAF&url=http%3A%2F%2Fphet.colorado.edu%2Fel%2Fsimulations%2Fcategory%2Fphysics&ei=nhBPUpujJ4XasgbFroCQCg&usg=AFQjCNFpsMqrOTFh52sXMPSdNc2zog5oug&sig2=xmqDgB_fT3AaHPgy_el_Yg
http://phet.colorado.edu/el/simulation/gas-properties
http://phet.colorado.edu/el/simulation/gas-properties
http://phet.colorado.edu/el/simulation/gas-properties
http://phet.colorado.edu/el/simulation/gas-properties
http://phet.colorado.edu/el/simulation/gas-properties
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Δκθαλίδεηαη ν ράξαθαο θαη ηνλ ηνπνζεηώ νξηδόληηα ζην επάλω κέξνο. 

Έηζη κε απηό ην ηξόπν ζα κπνξώ λα ππνδηαηξώ ηνλ όγθν ην θπιίλδξνπ. 

Μεηαηνπίδνληαο ηελ αξηζηεξή πιεπξά θαηά 9 κέξε, κπνξώ λα πεηύρω 

ζηαδηαθή  κείωζε ηνπ όγθνπ ηνπ θπιίλδξνπ. 
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Μεηαθηλώ από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά ηελ βάζε ηνπ θπιίλδξνπ θαηά 1/9 

ηνπ V θαη ζεκεηώλω ηελ έλδεημε ηεο πίεζεο. Δπαλαιακβάλω μαλά  ηελ 

δηαδηθαζία κείωζεο ηνπ όγθνπ θαηά 1/9 ηνπ V θαη παίξλω ηελ αληίζηνηρε 

ηηκή ηεο πίεζεο. Η δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη. 

Θέηνπκε ζαλ V=90 lit. 

Μεηαθέρεηε ηις ηιμές ζηο πίνακα. 

V P T=300K 
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Μπνξείηε λα επαλαιάβεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία απηή ηελ θνξά γηα 

Τ=400Κ θαη Τα=500Κ. Τη παξαηεξείηε; 

Να ζτεδιάζεηε ηην γραθική παράζηαζη και να απανηήζεηε ζηα 

ερφηήμαηα. 
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σμπεράζμαηα. 

 

1.Σηελ ηζόζεξκε κεηαβνιή: 

A.Η ζεξκνθξαζία παξακέλεη ζηαζεξή; ……. 

B. Τη παξαηεξείηε όηαλ: 

1.  ν όγθνο V κεηώλεηαη  ε πίεζε P ……………. 

2. ν όγθνο κεηώλεηαη V/2 ε πίεζε P ……………. 

3. ν όγθνο κεηώλεηαη  θαηά  V/4  ε πίεζε P ……………. 

Γ. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ δηαγξάκκαηνο P-V πνπ πξνθύπηεη  όηαλ ε 

ζεξκνθξαζία είλαη ζηαζεξή είλαη θακπύιε;………………………………. 

Γ.Τειηθά νη κεηξήζεηο πνπ θάλεηε  επαιεζεύνπλ ηνλ λόκν ηνπ Boyle- 

Mariotte. ……………… 

 


