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Οι Νόµοι των αερίων, η σαµπάνια, τα ψαροπούλια και ... 

άλλες ιστορίες 

Ο Νόµος της ισόθερµης µεταβολής και ο R Boyle 

Ο Robert Boyle (25 Ιανουαρίου l627 Lismore Ireland 
– 31 ∆εκεµβρίου 1691 London England) ήταν 
Ιρλανδός χηµικός, φυσικός και εφευρέτης. Αν και 
άρχισε ως αλχηµιστής, θεωρείται ως ο πρώτος χηµικός 
και από τους πρωτοπόρους της µοντέρνας 
πειραµατικής επιστηµονικής µεθόδου µε τη σύγχρονη 
έννοια. Επίσης ασχολήθηκε µε τη Θεολογία. 

Ο R.Boyle είναι κυρίως γνωστός από τον οµώνυµο 
νόµο, σύµφωνα µε τον οποίο η πίεση ορισµένης 
ποσότητας ενός αερίου µεταβάλλεται αντιστρόφως 
ανάλογα από τον όγκο του, αν η θερµοκρασία του 
διατηρείται σταθερή. (Μεταξύ άλλων εργασιών του το βιβλίο του «The Skeptical 
Chemist» θεωρείται ως σταθµός για την επιστήµη της  Χηµείας.     

 

 

 

 

Από µικρή ηλικία πήρε ιδιωτική  εκπαίδευση στα Λατινικά, Ελληνικά, Γαλλικά και 
µετά από τον θάνατο του πατέρα του φοίτησε στο κολλέγιο  του Eton.Ταξίδευσε µε 
τη συνοδεία Γάλλου εκπαιδευτή για τρία χρόνια στην ηπειρωτική Ευρώπη και κατά 
τη διάρκεια της παραµονής του στη  Φλωρεντία, το χειµώνα του 1641, είχε την 
ευκαιρία να µελετήσει τα επιτεύγµατα ενός επιστήµονα που άκουγε στο όνοµα 
Galileo Galilei ,γηραιού µεν, αλλά εν ζωή. Το 1654 άφησε την Ιρλανδία για να πάει 
στην Οξφόρδη, προκειµένου να πραγµατοποιήσει τα επιστηµονικά του σχέδια. 

Το 1657 ο Boyle διαβάζει την εργασία του Otto Von Guericke σε σχέση µε την 
αντλία κενού και αποφασίζει µε τη βοήθεια του Robert Hook να βελτιώσει την 
κατασκευή. Η προσπάθεια τελειώνει το 1659 και αρχίζει µια σειρά πειραµάτων σε 
σχέση µε τις ιδιότητες του αέρα. Τα αποτελέσµατα της εργασίας του για την αντλία 
αέρα εκδίδονται το 1660 µε τον τίτλο «New Experiments Physico-Mechanical, 
Touching the Spring of the Air, and its Effects».Μεταξύ αυτών που άσκησαν κριτική 
στις απόψεις του Boyle ήταν ο Francis Line (1595-1675) ο οποίος σε σχέση  µε τον 
νόµο που σήµερα ονοµάζεται νόµος του Boyle, ανέφερε ότι ο πρώτος που κατέληξε 
στο συµπέρασµα αυτού του νόµου ήταν ο Henry Power (1623- 1668, ιατρός και 
πειραµατιστής) to 1661.Πράγµατι, στο µοναδικό έργο του Power που εκδόθηκε µε 
τίτλο «Experimental Philosophy» και αποτελείται από τρία βιβλία (Μικροσκοπία-
Σωµατιδιακή θεωρία –Πειράµατα για το κενό) περιγράφει µια σειρά πειραµάτων που 
έκανε µε τον φίλο του Richard Towneley (11 Οκτωβρίου 1629 -22 Ιανουαρίου 1707, 
Άγγλος Μαθηµατικός και αστρονόµος).Ο Power, εκτός από ιατρός της οικογένειας 
Towneley, µοιραζόταν µε τον φίλο του τον ενθουσιασµό για έρευνα και πειράµατα. 
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Στις 27 Απριλίου 1661 χρησιµοποίησαν έναν τύπο βαρόµετρου που είχε εφεύρει ο 
Euangelista Torricelli τo 1643, για να µετρήσουν την πίεση του αέρα στο Pendle Hill 
στο Lancashire.Τα αποτελέσµατα έδειξαν µια σχέση µεταξύ της πυκνότητας του 
αέρα και της πίεσης και εκδόθηκαν στο «Experimental Philosophy» το 1663, αλλά ο 
Boyle είχε δει ένα αρχικό προσχέδιο και είχε συζητήσει τα πειράµατα µε τον 
Towneley το χειµώνα του 1661-1662, όταν τον επισκέφθηκε στο Λονδίνο. Το 1662 ο 
Boyle εξέδωσε αυτό που ονοµάζουµε Νόµο του Boyle µε αναφορά «Mr Towneley’s 
hypothesis».Ήταν η προώθηση της ιδέας από τον Robert Boyle και το κύρος της 
θέσης του ως επιστήµονα αριστοκρατικής καταγωγής µάλλον που κατοχύρωσαν το 
όνοµα «Νόµος του Boyle». 

Στην επόµενη εικόνα δίνεται η απεικόνιση του πειράµατος του Boyle.Ποσότητα 
αερίου έχει παγιδευτεί στο κλειστό σκέλος γυάλινου σωλήνα σχήµατος J. 

(α) Ο αρχικός όγκος του αερίου είναι 60mL. 

(β) Προσθέτουµε στο ελεύθερο σκέλος ποσότητα Hg ύψους 760mm και η πίεση 
γίνεται διπλάσια της ατµοσφαιρικής, ο όγκος του αερίου γίνεται 30mL. 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το 1668 φεύγει από την Οξφόρδη για το Λονδίνο όπου θα ζήσει µε την µεγαλύτερη 
αδελφή του Katherine Jones, Lady Ranelagh. Για περισσότερο από δώδεκα χρόνια 
συζητούσε µαζί της τα επιστηµονικά του ενδιαφέροντα καθώς ήταν µια ιδιαίτερα 
εγγράµµατη γυναίκα. Ο R.Boyle υπήρξε εξέχων µέλος της «Βασιλικής Εταιρείας» 
του Λονδίνου και µαζί µε τους Pierre Gassendi και John Lock από τους πρωτοπόρους 
της ατοµικής σύστασης της ύλης (Corpuscularianism). 
Το 1689 η υγεία του επιδεινώνεται και διαισθανόµενος το τέλος του, ολοκληρώνει 

µια σειρά σπουδαίων χηµικών ερευνών για να τις αφήσει «ως Ερµητική
*
 κληρονοµιά 

στους φιλοµαθείς µαθητές της τέχνης». 
Σε αντίθεση µε τις αγγλόφωνες χώρες όπου ο νόµος είναι γνωστός  ως νόµος του 
Boyle, στην ηπειρωτική Ευρώπη πολλές φορές αποδίδεται στον Edme Mariotte 
(1620- 1684 , Γάλλος φυσικός και ιερέας) για τον οποίο λέγεται ότι έφθασε στη 
διατύπωση του νόµου, ανεξάρτητα από τον R. Boyle, αν και όταν τον ανακοίνωσε  το 
1676, πιθανόν γνώριζε την δουλειά του R.Boyle.Ο R.Boyle πέθανε το 1691 και 
ετάφη στον περίβολο της εκκλησίας του Άγιου Μαρτίνου των Αγρών. 

Ατµοσφαιρική               Ατµοσφαιρική  

Πίεση                             Πίεση 
Προστεθείς 

Vαρχικός=60mL 

 
 

Vτελικός=30mL 

 
 (α) (β) 
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*
Ερµητικός(Hermetic), αυτός που έχει σχέση µε τον Ερµητισµό (Hermetism ή 

Hermeticism), θρησκευτική και φιλοσοφική παράδοση που βασίζεται σε 
ψευδεπίγραφα κείµενα που αποδίδονται στον Ερµή τον Τρισµέγιστο και επηρέασαν 
τη ∆υτική Εσωτερική Παράδοση θεωρούµενα µεγάλης σηµασίας κατά την 
Αναγέννηση και τη Μεταρρύθµιση. Η προέλευση του ονόµατος «Ερµής 
Τρισµέγιστος» προέρχεται από την «Σµαραγδένια πινακίδα του Ερµή Τρισµέγιστου» 
στην οποία  φέρεται να αναγράφεται ότι αυτός γνώριζε τα τρία µέρη της σοφίας όλου 
του σύµπαντος, Αλχηµεία, Αστρολογία, και Θεουργία. Ο I.Newton υπήρξε από τους 
πιο εµβριθείς µελετητές του Ερµητισµού. 

Ο Νόµος των µερικών πιέσεων του Dalton   

Ο John Dalton (6 Σεπτεµβρίου 1766  Eaglesfield – 27 
Ιουλίου 1844 Manchester) ήταν Άγγλος χηµικός, 
φυσικός και µετεωρολόγος. Γεννήθηκε στο Eaglesfield 
και η οικογένεια του ήταν Κουάκεροι. 
Φοίτησε αρχικά σε σχολείο Κουακέρων στο Kental. 
Συνέχισε τις σπουδές του στο New College στο 
Manchester µια «Ακαδηµία ∆ιαφωνούντων» 
(=Dissenting Academy), καθώς οι θρησκευτικά 
διαφωνούντες µε την Αγγλικανική Εκκλησία µε την 
Πράξη Οµοιοµορφίας του 1662 δεν µπορούσαν να 
εγγραφούν στα πανεπιστήµια της Οξφόρδης και του 
Κέιµπριτζ. Σπούδασε Μαθηµατικά και Φυσική 
Φιλοσοφία και το µεγαλύτερο µέρος των 
επιστηµονικών του γνώσεων το απέκτησε χάρις στη διδασκαλία του John Gough, 
ενός τυφλού φιλόσοφου και πολυµαθή. Κατά την παραµονή του στο Kental 
επηρεάστηκε έντονα από ένα εξέχων µέλος της κοινωνίας των Κουακέρων, τον Elihu 
Robinson, ο οποίος ήταν ικανότατος µετεωρολόγος και κατασκευαστής οργάνων. Το 
ενδιαφέρον του για την Μετεωρολογία ήταν µεγάλο.Aπό το 1787 που άρχισε να 
κρατάει ένα µετεωρολογικό ηµερολόγιο και για τα επόµενα 57 χρόνια κατέγραψε 
περισσότερες από 200.000 παρατηρήσεις. ∆ιορίστηκε στο «New College»  ως 
καθηγητής των Μαθηµατικών και της Φυσικής Φιλοσοφίας όπου και παρέµεινε 
µέχρι το 1800. 
Η πρώτη δηµοσίευση του Dalton ήταν µε τίτλο «Meteorological Observations and 
Essays» το 1793 και παρόλο που περιείχε τις βασικές αρχές πολλών από τις 
µετέπειτα ανακαλύψεις του, δεν έτυχε της προσοχής των Ακαδηµαϊκών. 
Το 1794 δηµοσιεύει το πρώτο του άρθρο σε σχέση µε την αχρωµατοψία µε τίτλο        
«Extraordinary facts relating  to the vision of colors».Μέχρι τότε, η έλλειψη της 
ικανότητας κάποιων ανθρώπων να αντιληφθούν τα χρώµατα δεν είχε περιγραφεί. 
Επειδή ο ίδιος και ο αδελφός του είχαν αχρωµατοψία, κατάλαβε ότι αυτή η 
κατάσταση έπρεπε να είναι κληρονοµική. Η θεωρία του Dalton δεν έτυχε της  
απαραίτητης προσοχής κατά τη διάρκεια της ζωής του. Σύµφωνα µε αυτήν, η 
έλλειψη της αντίληψης των χρωµάτων οφείλεται στον αποχρωµατισµό του υγρού 
µέρους του βολβού. Η µεθοδικότητα της εργασίας του αναγνωρίστηκε τόσο, που 
δόθηκε στην συγκεκριµένη πάθηση το όνοµα ∆αλτωνισµός. Παρά ταύτα, η εξέταση 
του βολβού του µατιού του, που είχε συντηρηθεί το 1995 µε τη µέθοδο του DNA, 
έδειξε ότι η πάθησή του ήταν µια συγκεκριµένη µορφή αχρωµατοψίας, η 
δευτεροανοπία (=deuteroanopia), που σχετίζεται µε την έλλειψη του δεύτερου 
(µεσαίου µήκους κύµατος ) κωνίου και είναι αυτή που σήµερα ονοµάζεται 
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∆αλτωνισµός. Ο ίδιος γράφει «…that part of the image which others call red appears 
to me little more than a shade or defect of light. After that the orange, yellow and 
green seem one colour which descends pretty uniformly from an intense to a rare 
yellow, making what I should call different shades of yellow»  ή 

 «…το µέρος του ειδώλου που οι άλλοι ονοµάζουν κόκκινο σ’ εµένα εµφανίζεται λίγο 
περισσότερο από µια σκιά ή έλλειψη φωτός. Μετά απ’ αυτό το πορτοκαλί, το κίτρινο 
και το πράσινο φαίνονται ως ένα χρώµα το οποίο φθίνει αρκετά οµοιόµορφα από ένα 
έντονο σε ένα αραιό κίτρινο, δηµιουργώντας ότι θα αποκαλούσα διαφορετικές 
αποχρώσεις του κίτρινου» 
O Dalton περνούσε τις διακοπές στο Lake District (The Lakes), περιοχή της 
Βορειοδυτικής Αγγλίας, όπου εκτός από τις λίµνες υπάρχουν και ορεινοί όγκοι (fells) 
στους οποίους κάποιος µπορούσε να αναρριχηθεί.O Dalton, σε µια εποχή που δεν 
υπήρχαν αεροπλάνα και µετεωρολογικά µπαλόνια έπρεπε µε την αναρρίχηση να 
µελετά την µεταβολή της θερµοκρασίας, της υγρασίας µε το ύψος, ενώ το ύψος το 
µετρούσε µε τη βοήθεια βαρόµετρου. 
Το 1800 έγινε γραµµατέας της «Literary and Philosophical Society» του Manchester 
και τον επόµενο χρόνο παρουσιάζει προφορικά τέσσερις µελέτες, µε τίτλο 
«Experimental essays», στη σύνθεση των µιγµάτων αερίων, την πίεση των ατµών στο 
κενό και τον αέρα, την εξάτµιση και τη θερµική εκτόνωση των αερίων. Αυτές οι 
τέσσερις µελέτες εκδόθηκαν στα «Memoirs of Lit and Phil» το 1802.  
Στην τέταρτη από αυτές γράφει  « I see no sufficient reason why we may not conclude 
that all elastic fluids under the same pressure expand equally by heat and that for any 
given expansion of mercury, the corresponding expansion of air is proportionally 
something less, the higher the temperature. It seems, therefore, that general laws 
respecting the absolute quantity and the nature of heat are more likely to be derived 
from elastic fluids than from other substances» ή 

«∆εν βλέπω κανένα επαρκή λόγο, γιατί δεν θα µπορούσαµε να συµπεράνουµε ότι όλα 
αυτά τα ελαστικά ρευστά κάτω από την ίδια πίεση διαστέλλονται  ίσα από την 
θερµότητα και ότι για κάποια δεδοµένη διαστολή του υδραργύρου, η αντίστοιχη 
διαστολή του αέρα είναι σχεδόν ανάλογη µε την αύξηση της θερµοκρασίας. Φαίνεται, 
όµως, ότι οι γενικοί  νόµοι σε σχέση µε την απόλυτη ποσότητα και την φύση της 
θερµότητας είναι περισσότερο πιθανό να παράγονται από ελαστικά υγρά παρά από 
άλλες ουσίες» 
Έτσι, ο Dalton προανήγγειλε το νόµο του Gay – Lussac και το νόµο του J.A. Charles 
που εκδόθηκαν από τον Joseph Louis Gay – Lussac to 1802. Στα επόµενα 2-3 χρόνια 
ο Dalton δηµοσίευσε πολλές σχετικές µελέτες µεταξύ των οπoίων ήταν και ο Νόµος 
των µερικών πιέσεων, γνωστός ως Νόµος του Dalton. 
Η σπουδαιότερη από τις έρευνες του ήταν αυτή της Ατοµικής Θεωρίας µε την οποία 
το όνοµά του είναι άρρηκτα συνδεδεµένο. Η πρώτη παρουσίαση των απόψεων  του 
έγινε στις 21 Οκτωβρίου του 1803, αν και δεν εκδόθηκαν πριν το 1805.Μεταξύ των 
βασικών αρχών της Ατοµικής θεωρίας ήταν και ο νόµος των Απλών Πολλαπλασίων 
η εξήγηση του οποίου τον οδήγησε στη σκέψη ότι η χηµική σύνθεση αποτελείται από 
την αλληλεπίδραση ορισµένων χαρακτηριστικών βαρών. Η ιδέα των ατόµων 
προέκυψε από την µελέτη των φυσικών ιδιοτήτων της ατµόσφαιρας και των αερίων. 
Η άποψη που ήθελε η ατοµική θεωρία να έχει προταθεί από τον Dalton µετά από 
έρευνες στο αιθυλένιο και το µεθάνιο ή κατ΄ άλλους από την ανάλυση του οξειδίου 
του αζώτου, αµφότερες στηριζόµενες στις απόψεις µιας αυθεντίας, όπως ο Thomas 
Thomson (12 Απριλίου 1773 Creiff –2 Ιουλίου 1852 Kilmun, Σκωτσέζος χηµικός και 
µεταλλειολόγος–στις µελέτες του οποίου αποδίδεται η ατοµική θεωρία του Dalton–
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εφευρέτης του σακχαρόµετρου και ονοµατοδότης του πυριτίου. Υπήρξε πρόεδρος 
της Φιλοσοφικής Εταιρείας της Γλασκώβης, καθηγητής της Χηµείας στο 
Πανεπιστήµιο, της Γλασκώβης, εκλέχθηκε το 1811 µέλος της Βασιλικής Εταιρείας 
και το 1815 αντεπιστέλλον µέλος της Βασιλικής Σουηδικής Ακαδηµίας των 
Επιστηµών), ανετράπη όταν στις αίθουσες της «Literary and Philosophical Society» 
βρέθηκαν τα βιβλία µε τις εργαστηριακές σηµειώσεις του Dalton. Από αυτές 
προκύπτει ότι ο Dalton δεν κατέληξε στο συµπέρασµα ότι  η χηµική σύνθεση 
αποτελείται από αλληλεπιδράσεις ατόµων ορισµένου και χαρακτηριστικού βάρους    
από τις έρευνές του για την εξήγηση του Νόµου των Απλών Πολλαπλασίων, αλλά η 
ιδέα των ατόµων δηµιουργήθηκε στο µυαλό του ως ένας απλός φυσικός συλλογισµός 
που στηρίχθηκε στις φυσικές ιδιότητες της ατµόσφαιρας και άλλων αερίων. 
Οι πρώτες ενδείξεις αυτής της ιδέας βρίσκονται στο τέλος µιας εργασίας του για την 
απορρόφηση των αερίων, η οποία αν και  αναγνώστηκε στις 21 Οκτωβρίου του 1803,  
δεν εκδόθηκε πριν το 1815 όπου έγραφε: 
«Why does not water admit its bulk of every kind of gas alike? This question I have 
duly considered, and though I am not able to satisfy myself completely I am nearly 
persuaded that the circumstance depends on the weight and number of the ultimate 
particles of the several gases.»  ή 
«Γιατί το νερό δεν δέχεται στον όγκο του κάθε είδος αερίου το ίδιο;Έχω σκεφθεί 
δεόντως αυτή την ερώτηση, αν και δεν µπορώ να είµαι πλήρως ικανοποιηµένος, είµαι 
σχεδόν πεπεισµένος ότι το γεγονός εξαρτάται από το βάρος και τον αριθµό των τελικών 
(έσχατων) σωµατιδίων των διαφόρων αερίων».   
Η ιδέα των ατοµικών βαρών είχε γεννηθεί. 
Ο Dalton  ανακοίνωσε την ατοµική θεωρία στον Thomas Thomson ο οποίος έδωσε 
τη συγκατάβασή του και συµπεριέλαβε ένα περίγραµµά της στον τρίτο τόµο του 
έργου του «System of Chemistry» το 1807. Αργότερα  έδωσε µια εκτενέστερη 
περιγραφή στον πρώτο τόµο του έργου του «New System of Chemical Philosophy» 
το 1808. 
Ως ερευνητής, συχνά, χρησιµοποιούσε πρόχειρα και ανακριβή όργανα, παρόλο που 
µπορούσε να χρησιµοποιήσει ακριβέστερα. Ο Sir Humphrey Davy τον περιέγραφε 
ως «έναν πολύ αδέξιο πειραµατιστή» που πάντα όµως εύρισκε τα αποτελέσµατα που 
απαιτούνταν, εµπιστευόµενος περισσότερο το κεφάλι του, παρά τα χέρια του. Από 
την άλλη µεριά, ιστορικοί που έχουν αντιγράψει τα πιο κρίσιµα πειράµατά του 
επιβεβαιώνουν  την ικανότητα και την ακρίβειά του. 
Κάποιοι που είχαν παρακολουθήσει τις διαλέξεις του στη Φυσική Φιλοσοφία στο 
Βασιλικό Ινστιτούτο του Λονδίνου (Royal Institution) to 1803 και αργότερα το 1809 
-1810 περιέγραφαν έναν κάθε άλλο παρά ελκυστικό οµιλητή, µε τραχιά και µη 
ευκρινή φωνή, αναποτελεσµατικό στη διαχείριση του θέµατος, στερούµενο της 
γλώσσας και της δύναµης της απεικόνισης. 
Το 1810 ο Sir Humphrey Davy του ζήτησε να τον προτείνει ως µέλος της Βασιλικής 
Εταιρείας. Εκείνος όµως αρνήθηκε, πιθανώς για οικονοµικούς λόγους, αφού η 
είσοδος απαιτούσε την καταβολή κάποιου ποσού (τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της 
τα περισσότερα µέλη δεν ήταν επιστήµονες, αλλά οικονοµικά εύποροι οι οποίοι 
µπορούσαν να συµβάλλουν στα έξοδα λειτουργίας της. Το ποσοστό των µελών 
επιστηµόνων  άρχισε  να αυξάνει σταδιακά και σήµερα αποτελείται αποκλειστικά 
από επιστήµονες).Το 1822 προτάθηκε χωρίς να το γνωρίζει και µετά την εκλογή του 
κατέβαλε την απαραίτητη συνδροµή. Το 1828 γίνεται αντεπιστέλλον µέλος της 
Γαλλικής Ακαδηµίας των Επιστηµών και το 1820 γίνεται ένας από τους 8 ξένους 
συνεργάτες της στη θέση του Sir Davy.Το 1834 εκλέχθηκε επίτιµο αλλοδαπό µέλος 
της Αµερικανικής Ακαδηµίας των Τεχνών και Επιστηµών.  
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∆εν παντρεύτηκε ποτέ και µετά την επιστηµονική του αναγνώριση και καταξίωση 
συνέχισε να ζει σεµνά και λιτά. Ένας διάσηµος µαθητής του ήταν ο James Prescott 
Joule.Το 1837 υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο και ένα δεύτερο το 1838  του 
δηµιούργησε πρόβληµα στην οµιλία του, αλλά εξακολούθησε να κάνει πειράµατα. 
Το Μάιο του 1844 υφίσταται νέο εγκεφαλικό. Στις 26 Ιουλίου µε τρεµάµενο χέρι 
γράφει τις τελευταίες µετεωρολογικές παρατηρήσεις του, και πεθαίνει στις 27 
Ιουλίου. Ένα πλήθος 40.000 ανθρώπων θα περάσουν µπροστά από την σωρό του που 
εκτέθηκε στο ∆ηµαρχείο του Manchester για να τιµήσουν τον κορυφαίο επιστήµονα. 
Η προτοµή του κοσµεί την είσοδο του Βασιλικού ιδρύµατος του Manchester και το 
άγαλµά του τοποθετήθηκε στο ∆ηµαρχείο της πόλης, ενώ ήταν στη ζωή. 
Σύµφωνα µε το  νόµο των µερικών πιέσεων του Dalton: «Η ολική πίεση ενός 
µίγµατος αερίων  σε ορισµένη θερµοκρασία, είναι ίση µε το άθροισµα των µερικών 
πιέσεων των αερίων συστατικών του µίγµατος: ΟΛ 1 2 2P = P + P + ... + P  

 

   

Μερική πίεση Pi ενός συστατικού (i) σε ένα αέριο µίγµα ονοµάζεται η πίεση που θα 
ασκούσε το αέριο αυτό (i), αν καταλάµβανε µόνο του όλο τον όγκο του µίγµατος  
στην ίδια θερµοκρασία. 

Γραµµοµοριακό κλάσµα xi ενός συστατικού αερίου µίγµατος είναι ο λόγος του 
αριθµού των moles του συστατικού i προς το συνολικό αριθµό των moles του 
µίγµατος 

Ο Νόµος της Ισοβαρούς Μεταβολής 

(Νόµος του Charles ή  του Gay – Lussac ; Η σύγχυση και ο G.Amontons) 

Ο όγκος ορισµένης µάζας αερίου του οποίου η πίεση διατηρείται σταθερή, 

µεταβάλλεται ανάλογα µε τη θερµοκρασία. 

                     

 

 

 
Ο Νόµος της Ισοβαρούς µεταβολής στη διεθνή, αλλά και στην Ελληνική 
βιβλιογραφία, εµφανίζεται άλλοτε ως Νόµος του Charles (Σάρλ), άλλοτε ως Νόµος 
του Gay- Lussac (Γκε Λυσσάκ) ή και ως Νόµος του Amontons (Αµοντόν). Η 
σύγχυση σε σχέση µε το όνοµα του νόµου της Ισοβαρούς µεταβολής δεν αφορά µόνο 
την ελληνική βιβλιογραφία, αλλά και την ξενόγλωσση. Όποιος ενδιαφέρεται µπορεί 
να δει τη σχετική αναφορά σε παλαιότερη εργασία του Α. Κασσέτα εδώ. 
Ας δούµε, όµως, τα πρόσωπα και τα γεγονότα µε χρονική σειρά. 
Ο Guillaume Amontons (Γκυγιώµ Αµοντόν) (31 Αυγούστου 1663 Παρίσι – 11 
Οκτωβρίου 1705 Παρίσι) γεννήθηκε στο Παρίσι το  1663. Γιος ενός δικηγόρου, που 
µετανάστευσε από τη Νορµανδία και εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, έµελλε να ζήσει σε 
µια εποχή ταραχών και έντασης, αφού,  πριν συµπληρώσει τα πέντε του χρόνια, η 
Γαλλία εισέβαλε στην υπό Ισπανική κατοχή Ολλανδία και ο Πόλεµος  της 
Επανάστασης τελείωσε µε την Γαλλία να κρατάει τις κατακτήσεις της στη Φλάνδρα. 
Ήταν έφηβος, όταν η Βασιλική Ακαδηµία των Επιστηµών γιόρταζε τα 25 χρόνια από 
την ίδρυσή της. Σ’ αυτή την Ακαδηµία επρόκειτο να παρουσιάσει πολλές από τις 

PΟΛ = P1+ P2+… +PΝ, Τ=ct 

V
= k, P = ct

T  



Ξ.Στεργιάδης 
7 

σπουδαίες εφευρέσεις που ανέπτυξε στην προσπάθειά του να κατανοήσει φαινόµενα 
που είχαν σχέση µε τη θερµότητα , τη θερµοκρασία, τη βαροµετρική πίεση. 
Με σχεδόν παντελή έλλειψη της ακοής από την παιδική του ηλικία αρνήθηκε τη 
βοήθεια της Ιατρικής, προτιµώντας τον κόσµο της σιωπής και τα πλεονεκτήµατά του, 
όταν οργάνωνε και εκτελούσε τα πειράµατά του. ∆εν φοίτησε ποτέ σε κάποιο 
Πανεπιστήµιο και µελέτησε µόνος του Γεωµετρία και Μηχανική. Αρχικά, 
ασχολήθηκε έντονα µε τη Μηχανική µε στόχο να κατασκευάσει µια µηχανή –
αεικίνητο.  
Αργότερα, ασχολήθηκε µε την Αρχιτεκτονική 
σχεδίαση και τη Γεωλογία και τη µελέτη της 
δηµιουργίας των σεισµών, την Ουράνια 
Μηχανική και τον οπτικό τηλέγραφο. Εφηύρε 
ένα σύστηµα µετάδοσης σηµάτων από έναν 
παρατηρητή στον άλλον σε µεγάλη απόσταση 
µέσω τηλεσκοπίων, η παρουσίαση του οποίου 
έγινε ενώπιον της βασιλικής οικογένειας (όπως 
φαίνεται στο διπλανό πίνακα) και ήταν 
αναµφισβήτητα η αρχή λειτουργίας του 
τηλέγραφου. Η κυβέρνηση δεν έδειξε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον-χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 
εκατό χρόνια από τον θάνατό του  για να γίνει ευρεία χρήση του τηλέγραφου, το 
1794- έτσι έστρεψε το ενδιαφέρον του στην κατασκευή οργάνων µέτρησης. 
Το 1687 παρουσιάζει στην Ακαδηµία των Επιστηµών ένα υγρόµετρο που τυγχάνει 
µεγάλης αποδοχής. Στη συνέχεια βελτιώνει το θερµόµετρο του Γαλιλαίου, 
χρησιµοποιεί γυάλινο σωλήνα µε το ένα κλειστό άκρο του να καταλήγει σε φιάλη 
(γυάλινος βολβός ,bulb) γεµάτη αέρα και το άλλο ανοικτό. Η συσκευή µετρούσε τη 
µεταβολή της θερµοκρασίας µε τη µεταβολή της πίεσης του αερίου αντί µε τη 
µεταβολή του όγκου. Το 1688 σε ηλικία 25 χρονών κατασκευάζει ένα θερµότερο 
αέρα που οι ενδείξεις του είναι ακριβείς µε τις µεταβολές της ατµοσφαιρικής πίεσης. 
Το 1699 δηµοσιεύει την πρότασή του για µια θερµική µηχανή η οποία περιλαµβάνει 
την αρχή λειτουργίας µιας µηχανής εξωτερικής καύσης µε απ’ ευθείας περιστροφή. 
Η εργασία δηµοσιεύεται στο Mémoires de l’Academie des Scienses στις 20 Ιουνίου 
1699 µε τίτλο “Moyens de substituer commodement l’ action du feu à la force des 
homes et des chevaux pour mouvoir les machines”(Μέσα -Τρόποι για την εύκολη 
αντικατάσταση µε τη δράση της φωτιάς της δύναµης ανδρών και ίππων για την 
κίνηση των µηχανών).Στη σελίδα 114 µεταξύ άλλων γράφει: 
«…. 4.Que fi l’air a la liberté de s’étendre , pressé seulement par le poids de 
l’atmosphere, il n’augmentera son volume par la chaleur de l’eau bouillante que 
d’environ le tiers de fa masse; car selon les expériences de M. Mariotte, l’air faisant 
équilibre par son ressort à des poids proportionnés aux volumes où ces poids se 
réduisent par leur pression , & ces volumes étant entre eux en raison inverse de ces 
poids, si la hauteur du mercure est supposée de 41. pouces, comme en effet dans cette 
expérience elle le peut être, & que le volume d’air soit exprimé par le nombre 3, 

lorsque la hauteur du mercure ne sera plus que de 31. pouces, le volume fera 3
30

31
. 

Mais d’autant qu’on suppose ici le poids de l’atmosphere égal à 31. pouces de 
mercure, ce qui n’est pas en effet, ce poids n’équivalant gueres qu’ à 28. pouces de 
mercure, on doit compter la fraction pour un entier ; parce que l’air perdant moins 
la force de son ressort lorsqu’ il est peu chargé , que lorsqu ‘il l’est davantage, il ne 
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doit pas tant augmenter son volume pour se réduire de la pression de 41. pouces à 
celle de 31. pouces, qu’il le doit faire en se réduisant de la pression de 38. pouces à 
celle de 28. pouces. 

5. Que si l’air raréfié par la chaleur de l’eau bouillante n’a pas la liberté 
d’augmenter son volume  , la force de son ressort équivaudra toujours à un poids 
plus grand que celui, de l’atmosphere, & ce poids fera tou jours à celui de 
l’atmosphere en raison inverse de celle des volumes; & si le volume de cet air est  
exprimé , par exemple, par le nombre 7. & que la hauteur du mercure qui résiste à la 
force de son ressort soit de 41. pouces lorsque ce volume sera augmenté d’un 
septième,, c’est-à-dire, sera exprimé par le nombre 8. la force du ressort de l’air 

équivaudra encore à 35
7

8
- de mercure, & ce qu’il en aura perdu n’équivaudra qu’à 

5. Pouces 
1

8
  de mercure ou 5. pieds 11. pouces 

3

4
 d’eau , & seulement 5. pieds, 6. 

pouces, 6. lignes, le calcul étant fait fur 38, pouces au lieu de 41. pouces.» ή 

«…4.Ότι, αν ο αέρας είναι ελεύθερος να διασταλεί, πιέζεται µόνο από το βάρος της 
ατµόσφαιρας, θα αυξήσει τον όγκο του από τη θερµότητα του νερού που βράζει για 
περίπου το ένα τρίτο του βάρους του, γιατί σύµφωνα µε τα πειράµατα του Mariotte, ο 
αέρας δηµιουργεί την ελαστική ισορροπία του µε το βάρος, κατ’ αναλογία µε τους 
όγκους όπου τα εν λόγω βάρη µειώνονται από την πίεση τους και αυτοί οι όγκοι  
γίνονται  αντιστρόφως ανάλογοι µε το βάρος, αν το ύψος του υδραργύρου θεωρηθεί 41. 
ίντσες, καθώς στην πραγµατικότητα σε αυτό το πείραµα µπορεί να είναι και παραπάνω, 
και ο όγκος του αέρα που εκφράζεται µε τον αριθµό 3, όπου το ύψος του υδραργύρου 

δεν θα είναι  περισσότερο από 31. Ο όγκος θα είναι  θα είναι 3
30

31
. 

Αλλά όσο υποθέτουµε  το βάρος της ατµόσφαιρας ίσο µε 31. ίντσες του υδραργύρου, το 
οποίο δεν είναι στην πραγµατικότητα, το βάρος αυτό µόλις και µετά βίας  θα είναι ίσο 
µε εκείνο των 28 ιντσών του υδραργύρου, κάποιος θα πρέπει να αναφέρει το κλάσµα 
ως ακέραιο, επειδή ο αέρας  χάνει λιγότερο την ελαστικότητά του, όταν είναι ελαφρύ το 
φορτίο,  καθώς αυτό αυξάνεται, δεδοµένου ότι δεν αυξάνει τον όγκο του,  ώστε να 
µειώσει την πίεση από 41. ίντσες σε 31. ίντσες, το κάνει µέσω της µείωσης της πίεσης 
των 38. ιντσών σε αυτή των  28 ιντσών. 
5.Ότι αν ο λεπτός αέρας από τη θερµότητα του ζέοντος ύδατος δεν είναι ελεύθερος να 
διαστείλει  τον όγκο του, ώστε να γίνει κατά ένα τρίτο µεγαλύτερος, η δύναµη της 
ελαστικότητας του που πάντα ισοδυναµεί µε βάρος µεγαλύτερο από εκείνο της  
ατµόσφαιρας, και αυτό το βάρος θα είναι πάντα µεγαλύτερο από αυτό της ατµόσφαιρας 
και αντιστρόφως ανάλογο των όγκων, αν για παράδειγµα ο όγκος αυτού του αέρα 
εκφράζεται  µε τον αριθµό 7 και το ύψος του υδραργύρου που αντιστέκεται στην 
δύναµη της ελαστικότητας  είτε 41. ίντσες , όταν ο όγκος αυτός θα πρέπει να αυξηθεί 
κατά ένα έβδοµο, δηλαδή θα πρέπει να εκφράζεται µε τον αριθµό 8. η δύναµη του 

ελατηρίου αέρα εξακολουθεί να είναι ίση µε 35
7

8
 υδραργύρου, και ό, τι έχει χάσει 

µόνο 5 ίντσες του υδραργύρου  ή 5. πόδια 11 ίντσες του νερού, και µόνο 5 πόδια, 6 
ίντσες, 6 γραµµές, αν ο υπολογισµός διενεργείται ως τις 38 ίντσες, αντί των 41 
ιντσών.» 

Η παρατήρησή του ότι ο όγκος του ατµοσφαιρικού αέρα αυξάνεται κατά το 
1

3
 του, 

όταν το νερό θερµαίνεται από το σηµείο πήξης του στη θερµοκρασία βρασµού του, 
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αποτελεί ένα ουσιαστικό βήµα για τους νόµους των αερίων και ειδικότερα το Νόµο  
του J.L.Gay–Lussac και τον φέρνει πολύ κοντά στη σκέψη ότι µια επαρκής ελάττωση 
της θερµοκρασίας θα µπορούσε να µηδενίσει την πίεση. Φθάνει κοντά στο να ορίσει 
το απόλυτο µηδέν, όµως η ανακάλυψη θα γίνει το ολιγότερο µετά από έναν αιώνα.    
Ακολουθεί µια πλειάδα δηµοσιεύσεων µεταξύ των οποίων και οι νόµοι της τριβής. 
Υπήρξε από τους πρωτεργάτες της τριβολογίας. Αρχικά επιβεβαιώνει την εκτίµηση 
του Leonardo da Vinci για τη δύναµη που απαιτείται για να περιστραφεί µια 
µανιβέλα και στη συνέχεια διατυπώνει τους Νόµους της τριβής: 

1.Η δύναµη τριβής είναι ανάλογη του εφαρµοζόµενου φορτίου (1ος Νόµος του 
Amontons) 

2. Η δύναµη τριβής είναι ανεξάρτητη της φαινόµενης επιφάνειας επαφής(2ος Νόµος 
του Amontons) 

3.Η κινητική τριβή είναι ανεξάρτητη της ταχύτητας ολίσθησης (Νόµος του Coulomb) 

Το 1702 βελτιώνει περισσότερο το θερµόµετρο αέρα του Γαλιλαίου 
χρησιµοποιώντας ένα σωλήνα σταθερού όγκου σχήµατος U.Η θερµοκρασία 
µετριέται από το ύψος της στήλης του υδραργύρου στο µήκους 45 ιντσών βραχίονα 
του θερµοµέτρου. Το θερµόµετρο αυτό είναι ακριβέστερο από του Γαλιλαίου και το 
χρησιµοποιεί για τη µέτρηση του σηµείου βρασµού των υγρών. Οι µελέτες του 
θέτουν τις βάσεις για τη δουλειά του Gabriel Daniel Fahrenheit.Οι Newton, Halley 
και Huygens, είχαν ήδη σηµειώσει τη σταθερότητα του σηµείου βρασµού του νερού, 
αλλά ήταν η δουλειά του Amontons που ενέπνευσε τον Fahrenheit για την εργασία 
του σε σχέση µε την σταθερότητα του σηµείου βρασµού άλλων υγρών. Το 1704 
αναπτύσσει έναν πίνακα µε διορθώσεις των θερµοκρασιών για να χρησιµοποιηθεί 
στα βαρόµετρα. Πειραµατιζόµενος µε τα βαρόµετρα, είχε καταλάβει ότι µετρήσεις 
επηρεάζονται από παράγοντες  άσχετους µε την ατµοσφαιρική πίεση, όπως η έλλειψη 
οµοιοµορφίας στη διατοµή του γυάλινου σωλήνα και η µεταβολή της πυκνότητας του 
υδραργύρου µε τη θερµοκρασία που οι άλλοι επιστήµονες αγνοούσαν. 
Ο Amontons µε τις έρευνές του εισήγαγε ουσιαστικά την ιδέα του «ιδανικού 
αερίου». Έπρεπε να περάσει σχεδόν ένας αιώνας µέχρι ο Jacques Charles να βρει τις 
παρατηρήσεις του και να επαναλάβει τη δουλειά του. Αργότερα, το 1802 ο Louis 
Gay- Lussac επαναλαµβάνει την εργασία των Amontons και Charles και δηµοσιεύει 
τα αποτελέσµατά του. Ένας επιστήµονας µε έλλειψη ακοής θα θεµελιώσει τη σχέση 
µεταξύ θερµοκρασίας και όγκου των αερίων και θα προχωρήσει τα αποτελέσµατα 
του Ρωµαιοκαθολικού ιερέα Εdme Mariotte. 
To 1705 o Amontons ενηµερώνει τους σύγχρονούς του επιστήµονες για τα λάθη στην 
ανάγνωση των ενδείξεων των θερµοµέτρων που οφείλονται στη διαστολή των 
γυάλινων σωλήνων.Στην τελευταία πειραµατική επίδειξη που θα κάνει στη Βασιλική 
Ακαδηµία χρησιµοποιεί µια κάννη όπλου καλά συγκολληµένη στο ένα άκρο, αντί για 
γυάλινο σωλήνα και δείχνει ότι ο υδράργυρος φθάνει σε χαµηλότερο ύψος απ’ ότι 
στο γυάλινο σωλήνα. 
Οι πληροφορίες για το πώς ο µεγάλος επιστήµονας επικοινωνούσε µε τους 
συναδέλφους του στη Βασιλική Ακαδηµία είναι ελάχιστες. Είναι πιθανόν η 
επικοινωνία να γινόταν µε τη βοήθεια δύο στενών συνεργατών του, του πρώτου 
Γάλλου µικροσκόπου Louis Joblot (1645-1723) και του εγκατεστηµένου στην 
Γαλλία Ολλανδού χηµικού  Wilhelm Homberg (1652-1715). 
Ο Guillaume Amontons πεθαίνει σε ηλικία µόλις 42 ετών, πιθανόν από φλεγµονή 
των εντέρων, αφήνοντας την γυναίκα του και τον µόλις δύο µηνών γιο του. Ένας 
κρατήρας στη Σελήνη έχει το όνοµά του. Με αφορµή το θάνατό του ο φίλος του 
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M.Fontenelle του απευθύνει ένα εγκώµιο που υπάρχει  στις Memoires της Βασιλικής 
Ακαδηµίας του 1705 : 
«Οι αρετές της καρδιάς του ήταν ακόµα µεγαλύτερες από αυτές του µυαλού του, µια 
τιµιότητα τόσο αθώα και αυθόρµητη που κάποιος αισθανόταν την αδυναµία 
υποκρισίας, µια αφέλεια µια ειλικρίνεια και ευθύτητα τα οποία οι σπάνιες 
συναλλαγές του µε τους ανθρώπους βοήθησαν να συντηρήσει. Μπορούσε να 
αντιληφθεί την αξία του µόνο µε τους καρπούς της δουλειάς του. ∆εν µπορούσε να 
αφήσει το ίχνος του µε άλλο τρόπο παρά µε τα προτερήµατά του.» 
 
Ο Jacques Alexandre César Charles  (Ζακ 

Σάρλ) (12 Νοεµβρίου 1746 – 7 Απριλίου, 1823) 
ήταν Γάλλος εφευρέτης, φυσικός και αεροναύτης 
(balloonist). 
Γεννήθηκε στη Beaugency–sur–Loir και αρχικά 
εργάστηκε ως υπάλληλος στο υπουργείο εµπορίου. 
Έστρεψε όµως το ενδιαφέρον του προς τις επιστήµες 
και τις εφευρέσεις. 
Στα τέλη του 18ου αιώνα στη Γαλλία και στις άλλες 
βιοµηχανοποιηµένες χώρες, υπάρχει έντονο 
ενδιαφέρον για την αεροναυτική και τα αερόστατα. 
Η αρχή γίνεται όταν οι αδελφοί Montgolfier 
Joseph-Michel Montgolfier (26 August 1740 – 26 
June 1810) and Jacques-Étienne Montgolfier (6 January 1745 – 2 August 1799)  
έµπειροι µηχανικοί και κατασκευαστές του πρώτου αερόστατου θερµού αέρα, που 
έκτοτε θα ονοµάζεται αερόστατο τύπου Montgolfière, εκτελούν την πρώτη 
επανδρωµένη πτήση µε αερόστατο. Στις 15 Οκτωβρίου του 1783, ο Étienne 
Montgolfier θα είναι ο πρώτος άνθρωπος που ίπταται στο ύψος του σχοινιού 
πρόσδεσης στην αυλή του συνεργάτη του κατασκευαστή ταπετσαριών Jean- Baptiste 
Réveillon. 
Το ενδιαφέρον του J.A.C Charles για τα αερόστατα είναι µεγάλο. Έχει το 
πλεονέκτηµα να γνωρίζει τα περί άνωσης καθώς και την ανακάλυψη του «εύφλεκτου 
αέρα» από τον Βρεττανό χηµικό και φυσικό  Henry Cavendish (10 October 1731 – 
24 February 1810).Το αέριο αυτό, που αργότερα θα ονοµαστεί από τον A. Lavousier   
(26 Αυγούστου 1743 – 8 Μαίου 1794) υδρογόνο, είναι δεκατέσσερις φορές 
ελαφρύτερο από το θερµό αέρα. Επίσης, γνώριζε το νόµο του R.Boyle  που είχε 
δηµοσιευθεί το 1662. Σε συνεργασία µε τους µηχανικούς αδελφούς Robert (Anne-
Jean Robert (1758–1820) and Nicolas-Louis Robert (1760–1820)) κατασκευάζει το 
πρώτο αερόστατο υδρογόνου και δηµιουργεί ένα άλλο τύπο αερόστατου που στη 
συνέχεια θα ονοµαστεί Charlière. Το αερόστατο θερµού αέρα ήταν επικίνδυνο διότι 
απαιτούσε διαρκή θέρµανση του αέρα κατά την πτήση µε ανοικτή φωτιά· αντίθετα, 
το  υδρογόνο ήταν εύφλεκτο, αλλά εγκλωβιζόταν στο µπαλόνι.  
Στις 27 Αυγούστου 1783 ο J.A.C Charles και οι αδελφοί Robert εκτοξεύουν το 
πρώτο αερόστατο υδρογόνου στην περιοχή Champ de Mars, εκεί όπου σήµερα 
βρίσκεται ο πύργος του Eiffel.Για να γεµίσει µε υδρογόνο το  

µπαλόνι των 35m3 
χρειάστηκαν 225Kg θειϊκού οξέος και 450Kg άχρηστων σιδερικών και η διοχέτευση 
έγινε µε µολύβδινους σωλήνες. Τo αερόστατο µετά από µια πτήση 45min  διανύει  
απόσταση περίπου 25Κm και προσγειώνεται στην κοινότητα Gonesse. Εκεί 
καταστρέφεται καθώς δέχεται επίθεση µε αξίνες και δίκρανα από τους 
τροµοκρατηµένους χωρικούς που προσπαθούν να αντιµετωπίσουν το «τέρας των 
ουρανών».  
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Την 1η ∆εκεµβρίου του 1783 οι J.A.C Charles και Nicolas – Louis Robert θα κάνουν 
την πρώτη επανδρωµένη πτήση µε αερόστατο υδρογόνου. Η εκτόξευση θα γίνει από 
τον κήπο του Κεραµεικού (Jardin des Tuileries) στο Παρίσι και θα είναι διάρκειας 2h 
και 5min. Το αερόστατο θα φθάσει σε ύψος 550m, καλύπτοντας απόσταση 36 Km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O J.A.C Charles επαναλαµβάνει το εγχείρηµα 
την ίδια ηµέρα – µόνος του αυτή τη φορά – και 
φθάνει σε ύψος 3.000m. Έντονοι πόνοι στα 
αυτιά τον κάνουν να επιστρέψει, ανοίγοντας τη 
βαλβίδα µε την οποία είχε εφοδιάσει το 
αερόστατο και πετώντας έρµα. ∆εν θα 
ξαναπετάξει µε αερόστατο.  
Στην διπλανή εικονογράφηση της εποχής 
φαίνεται η πρώτη πτήση του καθηγητή J.A.C 
Charles µε τον Nicolas- Louis Robert. 
Λέγεται ότι την απογείωση παρακολούθησαν 
χιλιάδες θεατές, µεταξύ των οποίων ήταν και ο 
77χρονος Benjamin Franklin(17 Ιανουαρίου 
1706 – 17 Απριλίου 1790) ο οποίος µαζί µε 
τους John Jay και John Adams βρισκόταν στο 
Παρίσι ως διπλωµατικός αντιπρόσωπος  των 
Η.Π.Α στη Συνθήκη των Παρισίων που θα 
έθετε τέλος στον πόλεµο της Ανεξαρτησίας 
µια εβδοµάδα αργότερα. 
Το ενδιαφέρον για τα αερόστατα και ο 
ανταγωνισµός µεταξύ των αεροστάτων θερµού 
αέρα και υδρογόνου οδήγησαν τον J.A.C 
Charles (και αργότερα τον Gay–Lussac) σε 
λεπτοµερείς µετρήσεις για τη µεταβολή του όγκου των αερίων µε τη θερµοκρασία, 
όταν η πίεση παραµένει σταθερή. Το χειµώνα του 1787 εκτελεί ένα πείραµα στο 
οποίο µελετά την µεταβολή του όγκου πέντε διαφορετικών αερίων (οξυγόνο, άζωτο, 

Το µπαλόνι του J.A.C Charles και των αδελφών Robert δέχεται την επίθεση 

  των τροµοκρατηµένων χωρικών στην κοινότητα Genosse. 

Η άποψη είναι από την  

Place de la Concorde  

στο Παλάτι του Κεραµεικού    

  (το οποίο καταστράφηκε το 
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υδρογόνο, διοξείδιο του άνθρακα και ατµοσφαιρικός αέρας), όταν µεταβάλλεται η  
θερµοκρασία και η πίεση παραµένει σταθερή. Το αέριο είναι παγιδευµένο µέσα σ’ 
ένα γυάλινο σωλήνα σχήµατος J, όπως ήταν αυτός που χρησιµοποίησε ο Boyle, µόνο 
που τώρα έχει τοποθετηθεί σ’ ένα λουτρό θερµότητας. Ο   J.A.C Charles φρόντιζε να 
ρυθµίζει τη στήλη Hg, ώστε το ύψος της να είναι το ίδιο στα δύο σκέλη, η πίεση να 
παραµένει σταθερή  και ίση µε την ατµοσφαιρική. Η αύξηση του όγκου του αερίου 
ήταν ανάλογη της αύξησης της θερµοκρασίας. Στην επόµενη εικόνα φαίνεται η 
διάταξη εκτέλεσης του πειράµατος του Charles. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ο  αφανής Charles» και µια δεύτερη σύγχυση» 
Την ίδια εποχή ένας «άλλος Charles», αφανής, αλλά εξέχων µαθηµατικός και 
καθηγητής της υδροδυναµικής, µέλος της Ακαδηµίας των Επιστηµών από το 1785, 
παράγει επιστηµονικό έργο. ∆ηµοσιεύει  το πολυπληθές έργο  του στις Mémoires de 
l’Academie des Scienses και στις Mémoires des savants étrangers και στην 
Encyclopedie méthodique της οποίας υπήρξε ένας από τους εκδότες. Περιστασιακά 
δηµοσίευσε µελέτες σε θέµατα πειραµατικής φυσικής και αυτό επέτεινε τη σύγχυση. 
Πολλές εγκυκλοπαίδειες, όπως είναι  οι Encyclopedia Britannica, Encyclopedia 
Americana, το Dictionnaire de Biographie Francaise, η La Grande encycklopédie, 
αναφέρουν τον J.Α.C Charles ως µαθηµατικό. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η 
New Encyclopedia Britannica, παρόλο που διορθώνει την λανθασµένη ηµεροµηνία 

Μανόµετρο 

 Λουτρό θερµότητας 

Αέριο 

 

Τροφοδότης Ηg 

 

 Θερµοµετρική  

       φιάλη 
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εισόδου του J.Α.C Charles στην Ακαδηµία από 1785 σε 1795, εξακολουθεί να 
αναφέρει ότι αυτός κυρίως δηµοσίευσε εργασίες στα µαθηµατικά. Από τις οκτώ 
εργασίες, που από λάθος ο Poggendorff αποδίδει στον J.Α.C Charles, µόνο µια του 
ανήκει· οι υπόλοιπες είναι του Jacques Charles le géomètre. Ο Jacques Charles le 
géomètre γεννήθηκε το 1752 κατά πάσα πιθανότητα στο Cluny.Υπήρξε σηµαντική 
προσωπικότητα των επιστηµών, αλλά και θύµα δύο συγκυριών της εποχής του. 
Η πρώτη έχει να κάνει µε το ότι κατά τον 18ο αιώνα στη Γαλλία η προσφώνηση 
κάποιου δηµοσίως γινόταν µε το πατρικό του όνοµα. Η δεύτερη είναι ότι ο  J.Charles 
πέθανε το 1791, µεσούσης της Γαλλικής Επανάστασης. Εκείνη τη χρονιά δεν 
εκδίδονται οι Mémoires de l’Academie des Scienses και δεν υπάρχει κάποιο εγκώµιο 
γι’ αυτόν. Ακόµη και ο Anatole France ο οποίος έγραψε ολόκληρο βιβλίο για τον 
J.Α.C Charles και την γυναίκα του κάνει την ίδια παρανόηση, παρόλο που θα 
µπορούσε να έχει πρόσβαση σε ντοκουµέντα.(Σ.Σ Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το 
άρθρο του G.B.Gough “Charles The Obscure” The University of Chicago Press      
vol.70.No 4 Dec 1979 p.576-579). 
Ο J.Α.C Charles εκλέγεται µέλος της Ακαδηµίας των Επιστηµών στις 12 Μαϊου 1795 
και αργότερα καθηγητής φυσικής στο Conservatoire des Arts et Μétiers. 
Παντρεύεται την κατά 37 χρόνια µικρότερή του Julie Françoise Bouchaud des 
Hérettes (1784–1817), µια κρεολή την οποία ερωτεύεται ο ποιητής, συγγραφέας και 
πολιτικός Alphonse de Lamartine (Λαµαρτίνος, 21 October 1790 – 28 February 
1869).Στην ποιητική του συλλογή Les Méditations poétiques, που δηµοσιεύεται το 
1820 και αποτελεί το µανιφέστο του γαλλικού ροµαντισµού, το αυτοβιογραφικό του 
ποίηµα    «Le Lac» («Η λίµνη») είναι αφιερωµένο στην Elvire που δεν είναι άλλη 
από την όµορφη Julie την οποία γνώρισε το 1816, την περιµένει να ξαναρθεί τον 
Αύγουστο του 1817 στην λίµνη Bourget  όπου έκαναν βαρκάδα, χωρίς αυτή να έρθει. 
Αργότερα θα µάθει ότι λίγους µήνες µετά τη γνωριµία τους είχε πεθάνει από 
φυµατίωση. 
O J.Α.C Charles πεθαίνει στο Παρίσι το 1823. 
 

Ο Joseph Louis Gay–Lussac (Ζοζέφ Λουί Γκε 
–Λυσσάκ)(6 ∆εκεµβρίου 1778 – 9 Μαϊου 1850) 
ήταν Γάλλος χηµικός και φυσικός. 
Ο Gay – Lussac γεννήθηκε στο Saint– Léonard– 
de–Noblat της κεντρικής Γαλλίας, το σηµερινό  
γεωγραφικό διαµέρισµα Haute- Vienne, κατά 
τον τέταρτο χρόνο της βασιλείας του 
Λουδοβίκου 16ου. 
Ο Anthony Gay, γιος γιατρού και πατέρας του 
Joseph Louis Gay, ήταν δικηγόρος,  
εισαγγελέας, και εργάστηκε ως δικαστής στο 
Noblat. Απέκτησε δύο γιους και τρεις κόρες και 
είχε στην ιδιοκτησία του το µεγαλύτερο µέρος 
του χωριού Lussac. Συνήθιζε να προσθέτει στο 
όνοµά του και αυτό του χωριού Lussac, συνεπής 
µε το έθιµο του Παλαιού Καθεστώτος (=Ancien 
Régime: ο όρος χρησιµοποιείται για την περίοδο από το 15ο  έως το 180 

αιώνα όπου 
το κοινωνικό και πολιτικό σύστηµα είναι η µοναρχία και η αριστοκρατία. Χρονικά 
τελειώνει µε τη Γαλλική Επανάσταση).Το 1803 πατέρας και γιος υιοθετούν οριστικά 
το όνοµα Gay – Lussac. O πατέρας του J.L. Gay–Lussac φυλακίζεται κατά την 
περίοδο 1793– 1794 στο Saint Léonard  σύµφωνα  µε το Νόµο των Υπόπτων, ως 
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δικηγόρος του βασιλιά. (ΣΣ. Νόµος των Υπόπτων=Loi des suspects : πρόκειται για 
∆ιάταγµα του Συµβουλίου Λαϊκής Ασφάλειας που εκδόθηκε στις 17 Σεπτεµβρίου 
1793 την εποχή της Τροµοκρατίας, όταν οι ατοµικές ελευθερίες σαρώνονται στο 
όνοµα µιας επαναστατικής παράνοιας. Η περίοδος αυτή θα τελειώσει στις 27 Ιουλίου 
1794 ή 9 Θερµιδόρ του έτους 2  µε την  Θερµιδοριανή Αντίδραση και την εκτέλεση 
των  Maximilliane Robespierre και Louis Antoine de Saint–Just). Ο J.L. Gay – 
Lussac παρά τα φιλοµοναρχικά του αισθήµατα θα έχει την τύχη να µην συναντήσει 
εµπόδια στην επιστηµονική του καριέρα. Η ηγετική επιστηµονική του παρουσία σε 
µια εποχή που είναι ιδιαίτερα παραγωγική για τη χηµεία – πρώτο µισό του 19ου 
αιώνα – δεν θα προσελκύσει βιβλιογραφικά το αντίστοιχο ενδιαφέρον µε αυτό για 
τους σύγχρονούς του Dalton, Davy, Berzelius, Berthollet και Dumas. 
Παίρνει τη βασική του εκπαίδευση  στο Καθολικό Αβαείο του Bourdeix και 
συνεχίζει τις σπουδές του ιδιωτικά στο Παρίσι. Στις 27 ∆εκεµβρίου 1797 µετά από 
λαµπρές εξετάσεις, εισάγεται στην École polytechnique. Τρία χρόνια αργότερα, στις 
22 Νοεµβρίου 1800, αποφοιτεί έχοντας διδαχθεί τα συνήθη µαθήµατα του πολιτικού 
και στρατιωτικού µηχανικού, αλλά και βασικά µαθηµατικά και επιστήµες κατά την 
πάγια τακτική της École. Θα έχει εκτεταµένη εκπαίδευση στη χηµεία, 
παρακολουθώντας µαθήµατα από τους Fourcroy, Vauquelin, Chaptal και Guyton de 
Morveau και τελικά από τον Berthollet(Claude Louis Berthollet 9 ∆εκεµβρίου 1748 – 
6 Νοεµβρίου 1822) µε τον οποίο θα αναπτύξει σχέση µέντορα  και δεύτερου πατέρα 
στο χώρο της επιστήµης. 
Όπως έκαναν οι καλύτεροι σπουδαστές εκείνης της εποχής, συνεχίζει τις σπουδές του 
ως µηχανικός στην École Nationale des Ponts et Chaussées, αλλά δεν θα τελειώσει 
ποτέ την εργασία που θα του επέτρεπε να ασκήσει το επάγγελµα του πολιτικού 
µηχανικού. Θα τον απασχολήσει περισσότερο η µελέτη του ασβεστοκονιάµατος  και 
του τσιµέντου. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου των σπουδών του στην 
École polytechnique το 1800, θα βοηθήσει τον C.L.Berthollet στην µελέτη της 
δράσης του χλωρίου στο λινάρι. 
∆ιορίζεται ως βοηθός του, µετά την επιστροφή του C.L.Berthollet από την 
εκστρατεία του Ναπολέοντα Βοναπάρτη στην Αίγυπτο. Τα πειράµατα του νεαρού 
βοηθού δεν επαληθεύουν τις θεωρητικές απόψεις του σεβαστού δασκάλου, αλλά θα 
γίνουν η αφορµή για µια σχέση ζωής, καθώς ο δάσκαλος αισθάνεται να  
αµφισβητούνται οι ιδέες του από τα πειράµατα του ταλαντούχου νεαρού. Σύµφωνα 
µε τον Arago (Dominique –François– Jean Arago 1786 –1853, Γάλλος µαθηµατικός , 
φυσικός και αστρονόµος) θα του πει: «Νεαρέ, είναι το πεπρωµένο σου να κάνεις 
ανακαλύψεις. Θα είσαι από εδώ και πέρα ο συνεργάτης µου. Εύχοµαι να είναι ένας 
τίτλος που κάποια µέρα θα µε κάνει υπερήφανο. Εύχοµαι να γίνω ο πατέρας σου 
στην επιστήµη.» 
Το 1802 γίνεται εκπρόσωπος του Fourcroy (Antoine François, comte de Fourcroy  15 
Ιουνίου 1755 – 16 ∆εκεµβρίου 1809 Γάλλος χηµικός συνεργάτης του A.Lavoisier, 
του C.L.Berthollet και του Guyton de Morveau στη δηµιουργία της χηµικής 
ονοµατολογίας), αναλαµβάνει διαλέξεις και αποκτά φήµη δασκάλου που διακρίνεται 
για την ικανότητά του να εκθέτει µε σαφήνεια και να περιγράφει επακριβώς θέµατα 
φυσικής και χηµείας. 
Η σχέση του µε τον C.L.Berthollet υπήρξε καθοριστική για τον τρόπο που  
αντιµετώπιζε τα επιστηµονικά προβλήµατα. Κανένας διαχωρισµός µεταξύ χηµείας 
και φυσικής, κανένας διαχωρισµός µεταξύ καθαρής και εφαρµοσµένης επιστήµης. 
Η επιστηµονική του πορεία θα απηχεί την άποψη του δασκάλου ότι «εκείνο που 
ενδιαφέρει είναι  η κατανόηση της φύσης των χηµικών αντιδράσεων και όχι η 
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συλλογή αποσπασµατικών παρατηρήσεων, χωρίς να ανακαλύπτονται οι σχέσεις 
τους.» 
Η προσέγγισή του στα χηµικά και φυσικά φαινόµενα, που ήταν µάλλον  ογκοµετρική 
παρά σταθµική, δηλαδή βασισµένη σε ποσοτικό υπολογισµό µαζών (gravimetric 
analysis), θα τον οδηγήσει στο να επαληθεύσει επακριβώς τον Νόµο της ισοβαρούς 

µεταβολής των αερίων (1802) και του Νόµου των συνδυασµένων όγκων των 
αερίων (1808).Από την άλλη µεριά, η έλλειψη ενδιαφέροντος για τη µέτρηση µαζών 
θα του στερήσει την απαραίτητη άνεση  στη διαχείριση των µοριακών και ατοµικών 
θεωριών. Ο µεγάλος σεβασµός του για τον C.L.Berthollet και την άποψή του ότι οι 
χηµικές ενώσεις έχουν µεταβλητή σύνθεση, ίσως του στέρησε το σχεδόν προφανές  
συµπέρασµα για τα αέρια στο οποίο κατέληξαν ο Avogadro το 1811 και ο Ampere to 
1814. 
Το ενδιαφέρον του για τα φυσικά φαινόµενα τον ωθεί να επαναλάβει  πειράµατα  τα 
οποία είχαν ήδη γίνει, αλλά τα αποτελέσµατά τους µέχρι τότε δεν ήταν ακριβή. 
Χωρίς να είναι ενήµερος για τα πειράµατα του J.Dalton σε σχέση µε τη µεταβολή του 
όγκου των αερίων µε τη θερµοκρασία, καταλήγει σε ακριβή διατύπωση του νόµου 
της ισοβαρούς µεταβολής. Στην δηµοσίευση της εργασίας του παραδέχεται ότι ο 
J.A.C. Charles έχει καταλήξει σε ανάλογο συµπέρασµα. 
 
«Το Ντοκουµέντο» 
Ο J.L.Gay Lussac στην εργασία του «Recherches Sur la dilation des gaz et des 
vapeurs,lues à l’Institut national, le 11  pluviôse an 10» (Έρευνες στη διαστολή των 

αερίων και των ατµών που αναγνώστηκε στο Εθνικό Ινστιτούτο στις 11 Πλουβιόζ 
*
 του 

έτους 10) για την εκτόνωση των αερίων ορισµένης µάζας µε σταθερή πίεση , σε µια 
υποσηµείωσή του στις σελίδες 157 –158 στο Annales de Chimie 43, 137–175 (1802) 
γράφει: 
«Avant d’aller plus loin, je dois prévenir que quoique j’ eusse reconnu un grand 
nombre de fois les gaz oxigène, azote, hydrogène et acide carbonique, et l’air  
atmosphérique se dilatent également depois 00  jusqu’ à   800, le cit.Charles avait 
remarquè depuis 15 ans la même propriété dans ces gaz ; mais n’ayant jamais publié  
ses résultats, c’est par le plus grand hazard que je les ai connus.Il avait aussi 
cherché  à déterminer la dilatation des gaz soluble dans l’eau, et il avait trouvè  à  
chacun une dilatation particulière et différente de celle des autres gaz. A cet égard, 
mes experiences diffèrent beaucoup des seines. »   ή 
«Πριν προχωρήσουµε περαιτέρω, πρέπει να σας ενηµερώσω ότι αν και είχα 
αναγνωρίσει σε πολλές περιπτώσεις ότι τα αέρια οξυγόνο, άζωτο, υδρογόνο, διοξείδιο 
του άνθρακα και ο ατµοσφαιρικός αέρας όλα εκτονώνονται το ίδιο(εξ ίσου) από τους 
00 έως τους  800 

(ΣΣ. Πρόκειται για βαθµούς της κλίµακας Réaumur), ο κύριος  
Charles είχε παρατηρήσει την ίδια ιδιότητα σ’ αυτά τα αέρια 15 χρόνια πριν. Όµως, 
εφ’όσον δεν εξέδωσε ποτέ τα αποτελέσµατά του, είναι µεγάλη τύχη το ότι τα γνώριζα. 
Είχε επίσης ερευνήσει το προσδιορισµό της  διαστολής των αερίων που είναι διαλυµένα 
στο νερό και είχε βρει για καθένα από αυτά συγκεκριµένη διαστολή, διαφορετική από 
των άλλων αερίων. Από την άποψη αυτή, τα πειράµατά µου διαφέρουν σηµαντικά από 
τα δικά του.» 
( ΣΣ. Για την καλύτερη κατανόηση της χρονολογίας δηµοσίευσης της εργασίας: η 
ηµεροµηνία είναι από το Ηµερολόγιο της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας που 
χρησιµοποιήθηκε από το 1792 έως το 1806 και για λίγο κατά τη διάρκεια της 
Κοµµούνας του Παρισιού. Tέθηκε σε ισχύ την  6η Οκτωβρίου του 1793 – 12 
Vendemiaire έτους ΙΙ(1793), (βαντεµιέρ= ο µήνας της συγκοµιδής, είναι ο 1ος µήνας 
του ηµερολογίου της ∆ηµοκρατίας που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα 22 
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Σεπτεµβρίου – 21 Οκτωβρίου),αλλά η αρχή του ήταν στις 22 Σεπτεµβρίου 1792 –   
1η Vendemiaire έτους Ι(1792).Ο µήνας Πλουβιόζ= ο µήνας των βροχών, είναι ο 
πέµπτος µήνας αυτού του ηµερολογίου και αντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα 20 
Ιανουαρίου–18 Φεβρουαρίου. Συµπερασµατικά, η 11η pluviôse an 10, αντιστοιχεί 
στην 31η  Ιανουαρίου του 1802.) 
Σε άλλη υποσηµείωσή του γράφει ότι «ο φυσικός Amontons είναι ο πρώτος που 
αναζητεί τη σχέση της µεταβολής του όγκου του ατµοσφαιρικού αέρα για 
συγκεκριµένη µεταβολή της θερµοκρασίας.» 
Θα ασχοληθεί στη συνέχεια µε  πειράµατα που αφορούν στη βελτίωση των 
θερµοµέτρων και των βαροµέτρων, την τάση των ατµών κατά την ανάµιξή τους µε 
αέρια, τη µέτρηση της πυκνότητάς τους, την εξάτµιση, την υγροµετρία και τα 
τριχοειδή φαινόµενα. Κατά την ενασχόλησή του µε αυτά τα θέµατα δεν απέκτησε 
µόνο επιδεξιότητα και εφευρετικότητα στην εκτέλεση των πειραµάτων αλλά και 
πολύτιµες γνώσεις φυσικής. 
Το χρονικό διάστηµα 1803–1804 θα 
ασχοληθεί µε τη µεταβολή του γήινου 
µαγνητικού πεδίου µε το ύψος. Με τη 
µεσολάβηση των C.L.Berthollet και             
J.A.Chaptal αποκτά το αερόστατο που 
χρησιµοποιήθηκε στην εκστρατεία στην 
Αίγυπτο, προσαρµόζει σ΄ αυτό διάφορα 
όργανα και µαζί µε τον Jan–Baptiste Biot   (21 
Απριλίου 1774 – 3 Φεβρουαρίου 1862, Γάλλος 
φυσικός, µαθηµατικός και αστρονόµος) θα 
πραγµατοποιήσουν την πρώτη τους πτήση στις 
24 Αυγούστου του 1804 από τον κήπο του 
Conservatoire des Arts et Μétiers.  
Θα φθάσουν σε ύψος 4.000m, αλλά 
απρόσµενες δυσκολίες θα τους εµποδίσουν να 
καταλήξουν σε έγκυρα αποτελέσµατα. 
∆εν µένει ικανοποιηµένος από τα 
αποτελέσµατα της πρώτης απόπειρας και, 
αφού εξοπλίσει ένα µεγαλύτερο αερόστατο 
στις 16 Σεπτεµβρίου, επιχειρεί µόνος του 
δεύτερη πτήση και φθάνει στο ύψος - ρεκόρ 
των 7.000m περίπου (23.000 πόδια), το οποίο 
δεν θα ξεπεραστεί παρά µόνον πενήντα χρόνια 
αργότερα. Η θερµοκρασία είναι -9,50C , αλλά 
αυτός παραµένει µέχρις ότου να αρχίσει να έχει 
δυσκολία στην αναπνοή. Ο παλµός του 
εξασθενεί , το στόµα του και ο λαιµός του 
ξεραίνονται από την έλλειψη υγρασίας στον 
αέρα, αλλά αυτός θα κάνει παρατηρήσεις της θερµοκρασίας, της υγρασίας του αέρα 
και του γήινου µαγνητικού πεδίου. Παρόλο που τα πειράµατα για το µαγνητισµό 
ήταν ατελή, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι το  γήινο µαγνητικό πεδίο σ΄ όλα τα ύψη  
παρατήρησης παραµένει σταθερό. 
Φροντίζει να συλλέξει δείγµατα αέρα σε διάφορα ύψη και στην επιστροφή του σε 
συνεργασία µε τον Alexander von Humboldt (ο Friedrich–Wilhelm–Heinrich –
Alexander von Humboldt ,14 Σεπτεµβρίου 1769 – 6 Μαϊου 1859 ήταν Πρώσσος 

Οι Joseph Louis Gay-Lussac και 
Jean-Baptist Biot στο  αερόστατό 
τους στις 24 Αυγούστου 1804. 
From Louis Figuier, Les 
Merveilles de la Science(4 vol.; 
Paris, 1867–70), 2, p. 537. CHF 
Collections                                             
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γεωγράφος, φυσιοδίφης και εξερευνητής) δηµοσιεύουν εργασίες πάνω στην 
ευδιοµετρική ανάλυση. Το 1804 ανακοινώνουν τον πυρήνα των παρατηρήσεών τους  
που αποδεικνύουν ότι το οξυγόνο και το υδρογόνο  συντίθενται µε αναλογία όγκων 1 
προς 2.Αµέσως µετά, θα αρχίσει µαζί µε τον Humboldt µια επιστηµονική περιήγηση 
στην Ευρώπη. Αρχικά πηγαίνει στην Ιταλία όπου µε επιστηµονικά όργανα που 
µεταφέρει πηγαίνει στη Νάπολη και σε συνεργασία µε τον διάσηµο γεωλόγο Leopold 
von Buch µελετά τις ηφαιστειακές εκρήξεις και τους σεισµούς. Αναρριχάται έξι 
φορές στον Βεζούβιο που εκείνη την εποχή είναι σ’ ενεργή φάση. 
Ακολουθούν ως τόποι προορισµού η Μπολώνια, το Μιλάνο όπου στην παρέα 
προστίθεται και ο A.Volta (Alessandro–Giuseppe–Antonio Volta, 18 Φεβρουαρίου – 

5 Μαρτίου 1827) ακολουθεί επίσκεψη στο Gottingen όπου τους υποδέχεται ο 
διάσηµος φυσιοδίφης Blumenbaeh.  Το ταξίδι συνεχίζεται στο Βερολίνο όπου 
γνωρίζεται µε τα επιφανέστερα µέλη της επιστηµονικής κοινότητας και συνδέεται 
στενά µε τους Klaproth και Erman. Επιστρέφει βιαστικά στο Παρίσι, όταν 
ανακοινώνεται ο θάνατος ενός µέλους της Ακαδηµίας, για να υποστηρίξει την 
υποψηφιότητά του και γίνεται µέλος της το 1806.Το 1807 δηµιουργείται µια µικρή 
οµάδα επιστηµόνων που συγκεντρώνονται τακτικά στο σπίτι του C.L.Berthollet στην 
περιοχή  Arcueil και θα ονοµαστεί Société d’Arcueil. Ιδρυτικό της µέλος θα είναι και 
ο J.L.Gay – Lussac.  Η «κοινωνία» αυτή θα πετύχει τον κύριο στόχο της που είναι να 
εκδώσει εργασίες, οι οποίες θα αποδειχθούν µεγάλου ιστορικού ενδιαφέροντος. 
Το θεωρούµενο ως κορυφαίο επιστηµονικό του επίτευγµα, ο Νόµος των 
συνδυασµένων όγκων των αερίων, θα ανακοινωθεί στην Société Philomatique στο 
Παρίσι στις 31 ∆εκεµβρίου 1808 και θα  αµφισβητηθεί από τον J.Dalton ο οποίος 
επιµένει στην άποψη του ότι «τα αέρια δεν ενώνονται µε την ίδια ακριβώς αναλογία 
σε κάθε περίπτωση  και όπου αυτό εµφανίζεται να συµβαίνει οφείλεται στην 
ανακρίβεια των πειραµάτων». Η αδυναµία ακριβούς υπολογισµού των ειδικών 
βαρών των αερίων και των ατµών εκείνη την εποχή οδηγεί αναπόφευκτα στη µη 
ακριβή επαλήθευση του νόµου που υποστηρίζει ο Gay – Lussac. Σύµφωνα µ’ αυτόν 
τα ειδικά βάρη και τα συνδυασµένα βάρη σε µια σύνθεση πρέπει να εκφράζονται 
κάθε φορά από τον ίδιο αριθµό. Η επιµονή του στην άποψη αυτή, παρά την αντίθετη  
θέση του J.Dalton ότι οι συνδυασµοί  έχουν να κάνουν µε την  αναλογία ατόµων και  
όχι µε την αναλογία συνδυασµένων βαρών,  δίνει στο  επίτευγµα του Gay–Lussac το 
χαρακτήρα «ραβδοσκόπησης» που κάνει ένας ιδιοφυής επιστήµονας. Από τη σκοπιά 
της κινητικής θεωρίας, ο νόµος των συνδυασµένων όγκων των αερίων δείχνει ότι τα 
µόρια, οι θεµελιώδεις µονάδες που δεν διασπώνται σε άλλες µικρότερες καθώς 
εκτελούν τη θερµική κίνησή τους, υπάρχουν σε ίσους αριθµούς, σε ίσους όγκους 
διαφορετικών αερίων, στην ίδια πίεση και ίδια θερµοκρασία. Ένας άλλος νόµος που 
θα άξιζε να φέρει το όνοµα του Gay–Lussac θα ονοµαστεί αργότερα νόµος του 
Avogadro, καθώς θα είναι αυτός που µε τις εκτεταµένες έρευνές του θα αναγκάσει 
τους χηµικούς να παραδεχθούν τη σπουδαιότητά του. 
Παρόλο που ο σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι η περιγραφή των εργασιών του  
J. L.Gay–Lussac σε σχέση µε τους νόµους των αερίων, θα ήταν παράλειψη να µην 
αναφερθούµε έστω και επιγραµµατικά στις χηµικές εργασίες του. 
Ο επιστηµονικός ανταγωνισµός της εποχής, ίσως, βρίσκει την χαρακτηριστικότερη  
έκφρασή του µεταξύ δύο σύγχρονων επιστηµόνων που βρίσκονται απέναντι όχι µόνο 
γεωγραφικά αλλά και ερευνητικά. Ο Sir Humphrey Davy (17 ∆εκεµβρίου 1778 – 29 
Μαΐου 1829, γεννηµένος στην Κορνουάλη, χηµικός και εφευρέτης) ακριβώς 
συνοµήλικος µε τον J.L.Gay–Lussac παρακινούµενος, όπως και άλλοι, από τις 
εργασίες του A.Volta, θα αποµονώσει το χειµώνα του  1807-8 το κάλιο και το νάτριο 
µε τη χρήση µιας γιγαντιαίας βολταϊκής στήλης και θα βραβευθεί από τον                 
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Ν. Βοναπάρτη µε το βραβείο του  Institute de France για το 1807  και 3.000 φράνκα. 
Το βραβείο θα παραλάβει στο Παρίσι η γυναίκα του, ο ίδιος δεν θα ταξιδεύσει καθώς 
οι δύο χώρες βρίσκονται σε εµπόλεµη κατάσταση (Ναπολεόντιοι Πόλεµοι),θα 
επισκεφθεί όµως το Παρίσι αργότερα, το 1813. 
Ο αυτοκράτορας ζητά από την  École Polytechnique να κατασκευαστεί µια 
µεγαλύτερη βολταϊκή στήλη και οι J.L.Gay Lussac και L.J.Thénard (4 Μαϊου 1977– 
21 Ιουνίου 1857, Γάλλος χηµικός, στενός φίλος και συνεργάτης του J.L.Gay Lussac) 
αναλαµβάνουν να απαντήσουν στην πρόκληση για λογαριασµό της Γαλλίας. Οι δύο 
συνεργάτες ανακοινώνουν την 7η Μαρτίου 1808 στο Ινστιτούτο την παραγωγή 
καλίου και νατρίου µε καθαρά χηµικό τρόπο και σε σηµαντικές ποσότητες σε 
αντίθεση µε τη µέθοδο της ηλεκτρόλυσης του Davy που έδινε ελάχιστες ποσότητες. 
Θα τιµηθούν µε το βραβείο του Ινστιτούτου για το 1809. 
Ο ανταγωνισµός θα συνεχιστεί στην ανακάλυψη του Βορίου – αυτή τη φορά θα 
προηγηθούν οι Gay Lussac και Thénard καθώς ανακοινώνουν πρώτοι την 
αποµόνωσή του τον Νοέµβριο του 1808 και θα ακολουθήσει ο Davy – στη µελέτη 
των ιδιοτήτων του υδροχλωρικού οξέος (1809) που θα διεξάγουν παράλληλα και 
στην ανακάλυψη του Ιωδίου (1813). Στην ουσία και οι δύο θα προσδιορίσουν τις 
ιδιότητες του Ιωδίου, αφού θα παραδεχθούν ότι η ανακάλυψη του στοιχείου αυτού 
έγινε από τον Courtois(Bernard Courtois 12 Φεβρουαρίου 1777 – 27 Σεπτεµβρίου 
1838) δύο χρόνια νωρίτερα (1811).Θα ακολουθήσουν πολυάριθµες µελέτες στην 
οργανική και ανόργανη χηµεία. 
Παντρεύτηκε την Geneviève–Marie–Joseph Rojot το 1809 και απέκτησε πέντε 
παιδιά.Ο µεγαλύτερος γιος του Jules θα γίνει βοηθός του Justus Liebig(Justus –
Freiherr von Liebig:12 Μαϊου 1802 – 18 Απριλίου 1873, Γερµανός χηµικός, 
καθηγητής του Πανεπιστηµίου του Giessen και συνεργάτης του J.L.Gay Lussac). 
Ο J.L.Gay Lussac θα γίνει καθηγητής της χηµείας στην École polytechnique µετά το 
θάνατο του Fourcroy. Από το 1808 έως το 1832 είναι καθηγητής φυσικής στη 
Sorbonne από όπου θα παραιτηθεί για τη θέση του καθηγητή χηµείας στο Jardin des 
Plantes. Κατείχε πολλές θέσεις, όπως στο  Paris Faculty of Science (1809–1832), 
Muséum d’ Histoire Naturelle(1832 –1848), École d’ Application des Tabacs (1843–
1848), στην επιτροπή για την πυρίτιδα και το νίτρο και δοκιµαστής στο Γραφείο του 
Χρηµατιστηρίου. Όταν η κυβέρνηση θα του ζητήσει την συµβουλή του για τον 
καθορισµό του αλκοολικού περιεχοµένου για την φορολογία των ποτών, θα 
σχεδιάσει ένα αλκοολόµετρο σε «βαθµούς Gay–Lussac» και θα το εµπορευτεί µε τον 
επιχειρηµατικό συνεταίρο του, το πουλάει στην κυβέρνηση προς 5 φράνκα το 
τεµάχιο. Το 1831 εκλέγεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων ως εκπρόσωπος της 
Haute Vienne και το 1839 στη Γερουσία. 
Η επιστηµονική δουλειά του J.L.Gay–Lussac είναι αξιοσηµείωτη για την έκτασή της, 
την ακρίβειά της, την πειραµατική της εφευρετικότητα, την καθαρότητα της 
περιγραφής της και την ορθότητα των συµπερασµάτων της. O F.Arago                     
(26 Φεβρουαρίου 1786 – 2 Οκτωβρίου 1853, Γάλλος φυσικός µαθηµατικός και 
αστρονόµος) τον περιγράφει ως άνθρωπο ψυχρό και επιφυλακτικό, που ήταν 
απόλυτα δοσµένος στην επιστήµη, πρόθυµο να βοηθήσει και να υποστηρίξει τους 
φίλους του και µε επίγνωση των ικανοτήτων του. Πεθαίνει στο Παρίσι την 9η  Μαΐου 
του 1850 και θα ταφεί στο κοιµητήριο του Père Lachaise, το όνοµά του  είναι ένα 
από τα 72  που έχουν χαραχθεί στον πύργο του Eiffel. 
Επιµύθιο 
Η ιστορία του Νόµου της Ισοβαρούς µεταβολής έµελλε να γραφεί από τρεις  
διαφορετικές επιστηµονικές προσωπικότητες–Γάλλοι και οι τρεις. Είναι ο Guillaume 
Amontons, αυτοδίδακτος, µε έλλειψη ακοής, γεννηµένος όµως µεγάλος επιστήµονας, 
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ο Jacques Charles, ερευνητής µε όλη τη σηµασία του όρου, επίµονος και πρωτοπόρος 
στην κατάκτηση των αιθέρων και ο J.L.Gay–Lussac, που «το πεπρωµένο του ήταν να 
κάνει ανακαλύψεις», και «είχε την τύχη να γνωρίζει την αδηµοσίευτη δουλειά του 
J.Charles». Θαρρείς και ο µεγάλος βάρδος από την άλλη πλευρά της Μάγχης  έγραψε 
προφητικά γι’ αυτούς το 1599  στη “∆ωδεκάτη Νύχτα’’: 

…but be not afraid of greatness: 
 some are born great, 

some achieve greatness, and                                                                                              
some have greatness thrust upon ‘em. 

                                                                                                                                   
Άλλοι δύο σηµαντικοί Νόµοι (σχέσεις) προκύπτουν ουσιαστικά από τους Νόµους 
των Boyle και Charles ή Gay–Lussac: 
Η  Ισόχωρη Μεταβολή 
Η επίδραση της θερµοκρασίας στον όγκο ενός αερίου, όταν η πίεση παραµένει 
σταθερή προϊδεάζει για µια ανάλογη επίδραση της θερµοκρασίας στην πίεση , όταν ό 
όγκος παραµένει σταθερός , αφού πίεση  είναι ανεξάρτητη του όγκου. 
Η πίεση ορισµένης µάζας αερίου, του οποίου ο όγκος διατηρείται σταθερός, 

µεταβάλλεται ανάλογα µε τη θερµοκρασία. 

 

 

  

 

Στη διεθνή και στην ελληνική βιβλιογραφία, ο νόµος αυτός άλλοτε ονοµάζεται 
Νόµος του Charles, άλλοτε  Νόµος του Gay – Lussac ( 1ος ή 2ος ) ή ως νόµος της 
ισόχωρης µεταβολής (σχέση πίεσης – θερµοκρασίας) και σπανιότερα ως νόµος του 
Amontons. 
Αντί της συνήθους πειραµατικής απεικόνισης της ισόχωρης µεταβολής, προτείνεται 
στον αναγνώστη η µέτρηση της πίεσης των ελαστικών του αυτοκινήτου του πριν από 
κάποιο ταξίδι και στο τέλος του ταξιδιού. Οι τριβές θα έχουν φροντίσει για τη 
θέρµανση του αέρα που βρίσκεται στο εσωτερικό των ελαστικών σε σχεδόν σταθερό 
όγκο και η αύξηση της θερµοκρασίας θα αυξήσει ανάλογα και την πίεση. 
Ο Συνδυαστικός Νόµος 

Νόµος του Boyle : 
1

V
P

∝  

Νόµος του Charles ή Gay –Lussac: V T∝  

Ο συνδυαστικός Νόµος : 
T

V
P

∝
T PV

V = σταθ σταθερό
P T

⇒ ⋅ ⇒ =  για ορισµένη 

ποσότητα αερίου (n= σταθ.) εφαρµόζεται, όταν µεταβολές σε δύο από τις τρεις  

µεταβλητές επηρεάζουν την τρίτη.  

 

 

Ένας άλλος τρόπος γραφής του συνδυαστικού νόµου  είναι:  1 1 2 2
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P
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Νόµος(Υπόθεση) Avogadro 
Ο Νόµος αυτός σχετίζει τον όγκο ενός αερίου µε τον αριθµό των µορίων που 
περιέχονται σ’ αυτόν: 
Ο όγκος που καταλαµβάνει ένα αέριο που βρίσκεται σε σταθερή πίεση και 
θερµοκρασία είναι ανάλογος της ποσότητας (mol) του αερίου: V n∝  και ο Νόµος 
(υπόθεση) Avogadro διατυπώνεται: Ίσοι όγκοι αερίων στην ίδια θερµοκρασία και 

ίδια πίεση περιέχουν τον ίδιο αριθµό µορίων. 

 

 

Ο Lorenzo  Romano Amedeo Carlo Avogadro 

di Quaregna e di Ceretto, κόµης της Quaregna 
και του Ceretto,( 9 Αυγούστου 1776 – 9 Ιουλίου 
1856 ) γεννήθηκε, έζησε και πέθανε στο Τορίνο. 
Γιος του κόµη Filippo Avogadro and Anna 
Maria Vercellone, γερουσιαστή του 
Πεδεµόντιου το 1768, ανώτερου δηµόσιου 
υπαλλήλου και γενικού δικηγόρου της 
γερουσίας του ∆ούκα της Σαβοΐας Vittorio 
Amedeo του 3ου  το 1777. Όταν ο Ναπολέων 
Βοναπάρτης καταλαµβάνει την περιοχή το 1799, 
θα είναι αυτός που µε την εξαιρετική νοµική 
δουλειά του θα επιτύχει την αναγνώριση της 
γερουσίας, της οποίας  θα γίνει πρόεδρος. Η 
µητέρα του Anna Vercellone di Biella ήταν µια 
αριστοκράτισσα της εποχής. 
Ο µικρός Amedeo θα πάρει τη βασική του εκπαίδευση κατ’ οίκον και θα συνεχίσει 
τη δευτεροβάθµια εκπαίδευσή του σε Λύκειο στο Τορίνο. Προερχόµενος από γνωστή  
οικογένεια δικηγόρων εξειδικευµένων στο εκκλησιαστικό δίκαιο – πιθανώς το όνοµα 
Avogadro να προήλθε από παραφθορά του  Advocarii, Avogarii, Avogadri – θα 
οδηγηθεί στις νοµικές σπουδές και το 1792 θα πάρει το πτυχίο του στη Φιλοσοφία 
του ∆ικαίου. Το 1796 παίρνει το διδακτορικό του στο Εκκλησιαστικό ∆ίκαιο και 
αρχίζει την πρακτική του εξάσκηση. Το 1801 διορίζεται γραµµατέας στη Νοµαρχία 
του Eridano. Από το 1800 εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για τη Φυσική Φιλοσοφία 
και αρχίζει να σπουδάζει µαθηµατικά και φυσική κατ’ ιδίαν µε τον ηγούµενο και  
καθηγητή µαθηµατικών και φυσικής στο Τορίνο Vassalli Eandi.  
Τι είναι αυτό που κάνει ένα διδάκτορα – νοµικό να στραφεί στις φυσικές επιστήµες; 
Σύµφωνα µε µια άποψη, ο A. Avogadro εντυπωσιάστηκε από τις ανακαλύψεις του 
συµπατριώτη του A.Volta στον ηλεκτρισµό, η άποψη αυτή ενισχύεται από το 
γεγονός ότι η πρώτη επιστηµονική έρευνα που άρχισε το 1803 σε συνεργασία µε τον 
αδελφό του Felice – ανώτατο δικαστικό – ήταν στην  ηλεκτρική συµπεριφορά των 
διαλυµάτων αλάτων, θα ακολουθήσουν µελέτες  στην συµπεριφορά ενός µονωτή που 
τοποθετείται µεταξύ δύο φορτισµένων µε αντίθετα φορτία πλακών και τη φόρτιση 
του αέρα που βρίσκεται µεταξύ δύο φορτισµένων σωµάτων που θα αποτελέσουν και 
το αντικείµενο των δύο πρώτων δηµοσιεύσεών του (1806 –1807).Από τη σύγκριση 
του περιεχοµένου αυτών των δηµοσιεύσεων µε την ορολογία του Μ.Faraday 
προκύπτει ότι ο A.Avogadro είχε αντιληφθεί το φαινόµενο της πόλωσης του 
διηλεκτρικού. Αργότερα σε εργασία του το 1842 ο ίδιος θα ισχυριστεί ότι η 
αντιµετώπιση των πυκνωτών από τον M.Faraday υπήρχε σε προγενέστερη δική του 
δουλειά και µάλιστα στην ίδια δηµοσίευση θα υποστηρίξει ότι η χωρητικότητα ενός 

V = k n,    k = ct  
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πυκνωτή είναι ανεξάρτητη από το αέριο που υπήρχε µεταξύ των οπλισµών ή ακόµα 
και στο κενό, κάτι που θα επαληθεύσει αργότερα ο J.C.Maxwell. 
Σε ηλικία τριάντα ετών, το 1806,  αποφασίζει να αφήσει την πρακτική του εξάσκηση 
στα νοµικά και στις 7 Οκτωβρίου 1807 διορίζεται ως καθηγητής στο λύκειο 
(κολλέγιο) του Vercelli. Το 1820 είναι ο πρώτος που θα ανακηρυχθεί καθηγητής 
στην έδρα της µαθηµατικής φυσικής που ιδρύεται για πρώτη φορά στο Τορίνο. 
 
 «Μια ταραχώδης εποχή» 
Ο A.Avogadro, τέκνο µιας  εποχής που πολιτικά είναι ιδιαίτερα ταραχώδης, θα 
βιώσει την κατάληψη του Πεδεµόντιου από τα στρατεύµατα του Ν. 
Βοναπάρτη(1796) και  την εγκαθίδρυση της «Εντεύθεν των Άλπεων ∆ηµοκρατίας» 
(Repubblica Cisalpina).  Αργότερα, θα βιώσει την  επανάσταση των Καρµπονάρων  
του 1820–1821 που θα οδηγήσει τον Vittorio Amedeo τον 3ο σε παραίτηση από το 
θρόνο υπέρ του αδελφού του Charles Felix of Sardinia. Οι επαναστάτες µε 
επικεφαλής τον κόµη του Σαβιλιάνο, Santorre di Santarosa θα επιτύχουν στις 12 
Μαρτίου 1821 (!) την εγκαθίδρυση δηµοκρατικού πολιτεύµατος και την 
παραχώρηση συντάγµατος. Ο Charles Felix θα ζητήσει τη βοήθεια της Αυστρίας, η 
Ιερά Συµµαχία δεν ανέχεται επαναστάσεις και ο στρατός των Αψβούργων θα νικήσει 
κατά κράτος τους Καρµπονάρους, έτσι η  επανάσταση θα καταλήξει σε πλήρη 
αποτυχία. Ο πάπας Πίος ο 7ος µε εκκλησιαστική βούλα που θα εκδώσει στις 13 
Σεπτεµβρίου 1821 θα καταδικάσει τους Καρµπονάρους ως µυστική εταιρεία 
ελεύθερων Τεκτόνων και θα τους αφορίσει. Ο κόµης Santarosa θα διαφύγει αρχικά 
στην Ελβετία και αφού συλληφθεί και φυλακιστεί στο Παρίσι θα βρεθεί στο 
Λονδίνο, όπου µεταξύ άλλων εκπροσώπων του ελληνικού κοµιτάτου θα γνωρίσει και 
τον ποιητή Ugo Foscolo (Ούγκο Φόσκολο) – πρόκειται για τον γεννηµένο στη 
Ζάκυνθο από Ενετό πατέρα και Ελληνίδα µητέρα Ούγο Φώσκολο – που µαζί µε 
άλλους θα εµπνεύσει τον  ένθερµο υπερασπιστή κάθε αγώνα για ελευθερία. Αυτός θα 
συγκινηθεί µε την ιδέα της Ελληνικής Επανάστασης και ο πρώην ταγµατάρχης των 
Γρεναδιέρων θα έρθει να αγωνιστεί ως απλός στρατιώτης. Θα πέσει µαχόµενος στη 
Σφακτηρία στις 8 Μαΐου 1825. 
Ο W.Shakespeare γράφει στο «Βασιλιά Ληρ»: «…men αre as the time is=οι 
άνθρωποι είναι όπως η εποχή τους». Τα ιστορικά γεγονότα, στα οποία προηγουµένως 
αναφερθήκαµε, δεν άφησαν ασυγκίνητο τον A.Avogadro. Ο κόµης παράλληλα µε τις 
νέες ιδέες του για τη δοµή των αερίων, συµµεριζόταν και τις φιλελεύθερες ιδέες για 
διεκδίκηση συντάγµατος. Θα συµµετάσχει ενεργά στην επανάσταση των 
Καρµπονάρων το Μάρτιο του 1821 και σύµφωνα µε κάποιες ιστορικές πηγές θα 
υποστηρίξει και θα χρηµατοδοτήσει τη σχεδιαζόµενη επανάσταση στη Σαρδηνία η 
οποία απετράπη µε τη χορήγηση συντάγµατος από τον πρίγκιπα Charles Albert γιο 
του απουσιάζοντος Charles Felix. Ως συνέπεια, θα ακολουθήσει  η αποµάκρυνσή του 
από την έδρα της µαθηµατικής φυσικής που καταργείται τον Ιούλιο του 1822. Ο 
τίτλος του επίτιµου καθηγητή που και θα του αποδοθεί θα συνοδευτεί από µια 
εύσχηµη δικαιολόγηση της απόφασης. Η επίσηµη ανακοίνωση του Πανεπιστηµίου 
του Τορίνο µεταξύ άλλων έλεγε: «το Πανεπιστήµιο είναι ιδιαίτερα ευτυχές που 
επιτρέπει σ’ αυτόν τον ενδιαφέροντα επιστήµονα να ξεκουραστεί από τα βαριά 
διδακτικά του καθήκοντα προκειµένου να έχει τη δυνατότητα να δώσει καλύτερη 
προσοχή στις έρευνές του».  
Η έδρα της µαθηµατικής φυσικής θα επανιδρυθεί το 1832 και θα δοθεί αρχικά στον 
βαρώνο Augustin –Louis Cauchy (Ωγκυστέν – Λουί Κοσύ, 21Αυγούστου 1789 –      
23 Μαΐου 1857, Γάλλος µαθηµατικός). Όταν αυτός θα φύγει για την Πράγα, το 1833, 
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η έδρα θα επανέλθει στον A.Avogadro στις 28 Νοεµβρίου του 1834 και θα 
παραµείνει σ’ αυτόν µέχρι τη συνταξιοδότησή του το 1850. 
Το 1818 σε ηλικία 42 ετών παντρεύεται την Felicita Mazzé και θα αποκτήσουν έξι 
γιους, από αυτούς θα διακριθούν ο Luigi ως στρατηγός του Ιταλικού στρατού και ο 
Felici ως πρόεδρος Εφετείου. Υπήρξε θρησκευόµενος, χωρίς να είναι φανατικός, 
έζησε µια ζωή αυστηρή και η ευγένεια του ίσως δικαιολογεί την επιστηµονική του 
«αποµόνωση» και την επιλογή του να ζήσει αφανώς. ∆ιαφορετικά, η εργατικότητά 
του, το µεγάλο του επιστηµονικό έργο, η διαρκής ενηµέρωσή του για τις 
επιστηµονικές εξελίξεις και η ικανότητά του να γράφει Γαλλικά, να µιλάει Αγγλικά 
και Γερµανικά θα έπρεπε να του είχαν εξασφαλίσει και εκτός Ιταλίας, µια 
αναγνώριση εφάµιλλη των συγχρόνων του Gay– Lussac και Davy. Σε αντίθεση µε 
τον πολυταξιδεµένο και επιστηµονικά κοσµοπολίτη συµπατριώτη του A.Volta και  
τους οµότεχνούς του της ίδιας εποχής που έδιναν σκληρούς αγώνες για επιστηµονική 
κυριαρχία, υπήρξε άνθρωπος χαµηλών τόνων µε προτεραιότητα στην οικογενειακή 
ζωή. Η συνέπεια ήταν η «Υπόθεσή του» να αναγνωριστεί µε καθυστέρηση πενήντα    
χρόνων.  
Ο A.Avogadro επιστηµονικά είναι γνωστός κυρίως για την «Υπόθεση (Νόµος) 

Avogadro».Μια υπόθεση που θα προωθούσε αποφασιστικά τη διάκριση µεταξύ 
ατόµων και µορίων και θα έλυνε σηµαντικά προβλήµατα της χηµείας του 19ου αιώνα. 
Ζει και διδάσκει στο λύκειο του Vercelli, περιοχή όπου η οικογένειά του διαθέτει 
περιούσια, όταν δηµοσιεύει τον Ιούλιο του 1811 στον 73o τόµο  και τη 14η έκδοση 
της γαλλικής επιθεώρησης «De Lamétherie’s Journal de Physique, de Chimie et d’ 
Histoire naturelle» (ΣΣ. Jean–Claude De Lamétherie 4 Σεπτεµβρίου 1743 – 1 
Ιουλίου 1817, Γάλλος γιατρός µε σπουδές στη  φυσική φιλοσοφία, αρχικά µέλος της 
συντακτικής οµάδας της µηνιαίας επιθεώρησης «observations sur la physique»  και 
αργότερα εκδότης της. Μετονοµάστηκε σε «Journal de physique» το1794) µια 
συνοπτική πραγµατεία  µε τίτλο :     
«Essai d’une manière de déterminer les masses relatives des molécules élémentaires 

des corps, et les proportions selon lesquelles elles entrent dans ces combinaisons» 

ή  «Πραγµατεία για ένα τρόπο καθορισµού των σχετικών µαζών των στοιχειωδών 
µορίων των σωµάτων και των αναλογιών µε τις οποίες αυτές εισέρχονται σ’ αυτές τις 
συνθέσεις». 
Αξίζει στο σηµείο αυτό να υπενθυµίσουµε ότι ο J.Dalton έχει ήδη υποστηρίξει την 
άποψη ότι ίσοι όγκοι αερίων περιέχουν τον ίδιο αριθµό ατόµων, αλλά αυτή έχει 
απορριφθεί. Είναι όµως ο νόµος των συνδυασµένων όγκων του Gay- Lussac (1809) 
που θα αποτελέσει πηγή έµπνευσης για τον A.Avogadro. 
Στην αρχή αυτής της πραγµατείας ο  A.Avogadro γράφει: 
«Ο κ. Gay–Lussac έχει δείξει σε µια ενδιαφέρουσα πραγµατεία του (Mémoires de la 
Société d’Arcueil, Tome II.) ότι τα αέρια πάντα ενώνονται µε µια πολύ απλή 
αναλογία όγκων και όταν το αποτέλεσµα της ένωσης είναι ένα αέριο, ο όγκος του 
επίσης είναι πολύ απλά συνδεδεµένος µε τους τους όγκους των συστατικών του. 
Αλλά η ποσοτική αναλογία των ουσιών στις ενώσεις φαίνεται να εξαρτάται µόνο από 
το σχετικό αριθµό των µορίων τα οποία συντίθενται και από τον αριθµό των 
σύνθετων µορίων που προκύπτουν. Πρέπει τότε να παραδεχτούµε ότι πολύ απλές 
αναλογίες πρέπει επίσης να υπάρχουν µεταξύ των όγκων των αερίων ουσιών και των 
αριθµών των απλών ή σύνθετων µορίων που τις σχηµατίζουν. Η πρώτη υπόθεση που 
παρουσιάζεται σ’ αυτή τη σύνδεση και είναι προφανώς και η µόνη παραδεκτή, είναι 
η υπόθεση ότι ο αριθµός των ακέραιων µορίων σ’ όλα τα αέρια είναι ίδιος για ίσους 
όγκους ή πάντα ανάλογος προς τους όγκους. Πράγµατι, αν έπρεπε να υποθέσουµε ότι 
ο αριθµός των µορίων που περιέχονται σ’ ένα δεδοµένο όγκο είναι διαφορετικός για 
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διαφορετικά αέρια, θα έπρεπε να είναι σχεδόν αδύνατο να συλλάβουµε ότι ο νόµος 
που ρυθµίζει την απόσταση των µορίων θα µπορούσε να δίνει σ’ όλες τις 
περιπτώσεις σχέσεις τόσο απλές όσο αυτές που τα γεγονότα πολύ λεπτοµερώς µας 
επιβάλλουν να αναγνωρίσουµε µεταξύ του όγκου και του αριθµού των µορίων. Από 
την άλλη µεριά, είναι πολύ καλά κατανοητό ότι τα µόρια των αερίων είναι σε τέτοια 
απόσταση που η µεταξύ τους αµοιβαία έλξη δεν µπορεί να ασκηθεί, η 
µεταβαλλόµενη έλξη για το caloric (ΣΣ.caloric < από το γαλλικό calorie < από το 
λατινικό calor, πρόκειται  για την παρωχηµένη θεωρία σε σχέση µε τη θερµότητα 
σύµφωνα µε την οποία, η θερµότητα µεταφέρεται από ένα ελαστικό αβαρές υγρό, το 
caloric που αυτοπροωθείται καθώς τα µόρια του αλληλοαπωθούνται, αλλά έλκονται 
από τα µόρια των σωµάτων, µεταφέροντας τη θερµότητα από ένα θερµό σ’ ένα ψυχρό 
σώµα. Ο όρος εµφανίστηκε για πρώτη φορά το 1783 από τον Α.Lavoisier ως πρόταση 
αντικατάστασης του «φλογιστού». Παρά την αντικατάστασή του από τη Μηχανική 
Θεωρία της Θερµότητας στα µέσα του 19ου αιώνα, θα εξακολουθήσει να εµφανίζεται 
σε επιστηµονικά κείµενα µέχρι το τέλος του 19ου αιώνα) µπορεί να περιορίζεται στη 
συµπύκνωση της ατµόσφαιρας που σχηµατίζεται  από αυτό το υγρό και έχει κάποια 
µεγαλύτερη έκταση σε µια περίπτωση απ’ ότι στην άλλη, συνεπώς χωρίς η απόσταση 
µεταξύ των µορίων να µεταβάλλεται, ή µε άλλα λόγια, χωρίς ο αριθµός των µορίων 
που περιέχεται σ’ ένα ορισµένο όγκο να είναι διαφορετικός. Ο Dalton, είναι αλήθεια, 
είχε προτείνει µια υπόθεση πλήρως αντίθετη από αυτή, δηλαδή ότι η ποσότητα του 
caloric είναι πάντα η ίδια για τα µόρια όλων απολύτως των σωµάτων στην αέρια 
κατάσταση, και ότι η µεγαλύτερη ή µικρότερη έλξη του caloric καταλήγει µόνο στην 
παραγωγή µιας µεγαλύτερης ή µικρότερης συµπύκνωσης αυτής της ποσότητας γύρω 
από τα µόρια, και έτσι µεταβάλλεται η απόσταση µεταξύ των µορίων. Αλλά η προς 
το παρόν άγνοιά µας για τον τρόπο µε τον οποίο αυτή η έλξη των µορίων για το 
caloric ασκείται, δεν υπάρχει τίποτα που να µας κάνει να αποφασίσουµε à priori 
υπέρ της µιας από αυτές τις υποθέσεις σε σχέση µε την άλλη, και θα έπρεπε να 
κλίνουµε προς το να υιοθετήσουµε µια ουδέτερη υπόθεση, η οποία θα έκανε την 
απόσταση µεταξύ των µορίων και των ποσοτήτων του caloric να µεταβάλλονται 
σύµφωνα µε άγνωστους νόµους, αν δεν ήταν η υπόθεση που µόλις προτείναµε 
βασισµένη σ’ αυτή την απλότητα της σχέσης µεταξύ των όγκων των αερίων που 
συντίθενται, η οποία αλλιώς θα φαινόταν να είναι ανεξήγητη.» 
Από αυτό το απόσπασµα της εργασίας του A.Avogadro µπορούµε να συµπεράνουµε 
ότι αυτά που ονοµάζει ως µόρια είναι εννοιολογικά ίδια µε τα άτοµα  του  J .Dalton.  
Στην πραγµατεία αυτή ο A. Avogadro  άλλοτε  χρησιµοποιεί τον όρο  «σύνθετο 
µόριο» και άλλοτε τον όρο «στοιχειώδες µόριο» η αντιστοιχία µε τους σύγχρονους 
όρους µόριο και άτοµο είναι προφανής. Η εξήγηση των παρατηρήσεων του J.L.Gay–

Lussac γίνεται απλούστατη µε την «Υπόθεση Avogadro».Αν τα άτοµα του J.Dalton 
συντίθενται µε απλές αναλογίες όγκων και αν ίσοι όγκοι αερίων περιέχουν ίσους 
όγκους µορίων, τότε κατά  συνέπεια και  τα αέρια θα συντίθενται µε απλή αναλογία 
όγκων.Οι πειραµατικές παρατηρήσεις του J.L.Gay–Lussac και η «Υπόθεση 
Avogadro» δεν έπεισαν τον J.Dalton που θα εξακολουθούσε να απορρίπτει κάτι που 
ουσιαστικά αυτός είχε προτείνει. Η αιτία της απόρριψης της «Υπόθεσης» από τον 
J.Dalton είναι η παραδοχή του ότι το caloric συνδέεται µε τα αέρια σωµατίδια.  
Ένας Πιεµοντέζος (η ενοποίηση των διαφόρων κρατικών οντοτήτων που απαρτίζουν 
τη σύγχρονη Ιταλία  το Risorgimento=αναβίωση, δεν έχει γίνει ακόµη) θα στηριχθεί 
στις παρατηρήσεις ενός Γάλλου και από τη διαφωνία του µ’ έναν Άγγλο η επιστήµη 
θα κερδίσει τον «απ’ ευθείας» καθορισµό των µοριακών βαρών, αφού από την 
«Υπόθεση Avogadro» εύλογα θα προκύψει το συµπέρασµα ότι τα σχετικά µοριακά 
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βάρη δύο αερίων έχουν την ίδια αναλογία  µε τις πυκνότητές τους στις ίδιες 
συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας. 
Το 1814 θα ακολουθήσει µια δεύτερη δηµοσίευσή του στο «Journal de physique» 
στην οποία, αφού επισηµαίνει ότι επί τρία χρόνια δεν έχει υπάρξει άλλη εξήγηση για 
τον νόµο των συνδυασµένων όγκων του J.L.Gay–Lussac, υποστηρίζει ότι η 
«Υπόθεση» του  θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για τη διόρθωση της θεωρίας των 
καθορισµένων αναλογιών και να αποτελέσει πηγή και βάση για την εξέλιξη της 
χηµείας. 
Ο A.Ampère(André–Marie Ampère, Γάλλος φυσικός και µαθηµατικός: 20 
Ιανουαρίου1775 – 10 Ιουνίου 1836) θα καταλήξει ανεξάρτητα στο ίδιο αποτέλεσµα 
κινούµενος από άλλο επιστηµονικό ενδιαφέρον. Συγκεκριµένα, τον ενδιέφερε η δοµή 
των κρυστάλλων και όχι η ερµηνεία του νόµου του J.L.Gay–Lussac. Στη προσπάθειά 
του αυτή εισήγαγε γεωµετρικές παραδοχές που τον οδήγησαν στο ότι τα µόρια 
πρέπει να αποτελούνται από άτοµα. Όλα αυτά δηµοσιεύονται σ’ ένα γράµµα του 
προς τον C.L.Berthollet, η δηµοσίευση που θα κάνει στο δηµοφιλέστερο «Annales de 
Chemie», αν και κατώτερη από αυτή του A.Avogadro θα την επισκιάσει, µε 
αποτέλεσµα η «Υπόθεση» να θεωρείται συχνά «δική του». Θα περάσουν σχεδόν 
πενήντα χρόνια για να αποκατασταθεί η τάξη από έναν συµπατριώτη του A. 
Avogadro που θα ακούει στο όνoµα Stanislao Cannizzaro (13 Ιουλίου 1826 – 10 
Μαΐου 1910, χηµικός). 
Αναµφίβολα ο A.Avogadro–µαζί µε τον C.L Berthollet–είναι από τους θεµελιωτές 
της Φυσικοχηµείας των αρχών του 19ου αιώνα. ∆εν διαχώρισε τη φυσική από τη 
χηµεία και χρησιµοποίησε τη µαθηµατική προσέγγιση. Όπως η ερµηνεία ενός νόµου 
των αερίων οδήγησε στη διατύπωση µιας ατοµικής θεωρίας, έτσι και το ενδιαφέρον 
για την ηλεκτροχηµεία ενός Σουηδού ιατρού που η διπλωµατική του εργασία ήταν 
στην εφαρµογή του ηλεκτροσόκ ως θεραπευτικής µεθόδου θα οδηγήσει στην τρίτη 
εκδοχή ατοµικής θεωρίας. Εµπνευστής της ο Jöns –Jacob Berzelius (20 Αυγούστου 
1779 – 7 Αυγούστου 1848, ιατρός και χηµικός), ο οποίος αφού αγνοήσει την 
«Υπόθεση Avogadro» και  στηριχθεί στις απόψεις του J.Dalton και του  J.L.Gay–

Lussac θα διατυπώσει τη δική του ηλεκτροχηµική εκδοχή για την ατοµική θεωρία.  
Ο A.Avogadro θα συνεχίσει να υποστηρίζει την «Υπόθεση» µε διαδοχικές 
δηµοσιεύσεις µέχρι το 1821, αλλά αυτή δεν θα τύχει της προσοχής της πλειοψηφίας 
των χηµικών για τα επόµενα πενήντα χρόνια. Η προσωπική δικαίωση για τον           
A. Avogadro θα έρθει το 1822, όταν η «Υπόθεση» θα του επιτρέψει να συσχετίσει τις 
ειδικές θερµότητες των αερίων µε σταθερό όγκο µε την ελκτική δύναµη των µορίων 
στο caloric, πιο συγκεκριµένα είναι ανάλογες προς την τετραγωνική ρίζα αυτής της 
ελκτικής δύναµης. Είχαν προηγηθεί οι Dulong και  Petit το 1819 µε την ανακοίνωση 
της απλής σχέσης µεταξύ ειδικών θερµοτήτων και ατοµικών βαρών. 
 
 «Υπόθεση ή Νόµος;»  
Η  «Υπόθεση Avogadro» θα δικαιωθεί επιστηµονικά, όταν ο S.Cannizzaro µε µια 
δηµοσίευσή του το 1858, που θα γίνει ευρύτερα γνωστή το 1860 στο συνέδριο της 
Καρλσρούης, δείχνει ότι η εφαρµογή της «Υπόθεση Avogadro» λύνει πολλά 
προβλήµατα και ειδικότερα τη σχέση µεταξύ ατόµων και µορίων την οποία ο 
A.Avogadro δεν είχε κάνει σαφή. Η συστηµατοποίηση της ανόργανης χηµείας που 
πέτυχε µε τον καθορισµό των µοριακών βαρών πολλών ανόργανων ενώσεων και 
συνακόλουθα των ατοµικών βαρών έγινε µε βάση την «Υπόθεση Avogadro».Στη 
βιβλιογραφία γίνεται χρήση του όρου υπόθεση, αλλά και του όρου νόµος. Η 
διάκριση των όρων είναι ιδιαίτερα σηµαντική και απαραίτητη. Επιγραµµατικά, η 
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υπόθεση είναι ένα δηµιούργηµα του νου που τίθεται στην υπηρεσία της προσπάθειας 
για την ερµηνεία ενός νόµου.  
Ο µεγάλος M. Faraday µας εξηγεί: «Είναι πάντα ασφαλές και φιλοσοφηµένο να 
διακρίνουµε όσο περισσότερο µπορούµε το γεγονός από τη θεωρία, η εµπειρία 
παλαιότερων εποχών είναι αρκετή να µας δείξει τη σοφία µιας τέτοιας πορείας,  
θεωρώντας την σταθερή τάση του µυαλού να βασίζεται σε µια υπόθεση και όταν αυτή 
δίνει απάντηση σε κάθε σκοπό να ξεχνά ότι είναι µια υπόθεση, οφείλουµε αυτό να το 
θυµόµαστε, σ’ αυτές τις περιπτώσεις γίνεται προκατάληψη και αναπόφευκτα εµπλέκεται 
λίγο – πολύ µε µια ξεκάθαρη κρίση. ∆εν αµφιβάλλω ότι αυτός που, ως σοφός 
φιλόσοφος, έχει τη µέγιστη ικανότητα να διεισδύει στα µυστικά της φύσης, και να 
µαντεύει µε υποθέσεις τον τρόπο λειτουργίας της, θα πρέπει επίσης να είναι πάρα πολύ 
προσεκτικός, για τη δική του ασφαλή εξέλιξη, αλλά και των άλλων, στο να διακρίνει ότι 
η γνώση που αποτελείται από υποθέσεις, την οποία εγώ εννοώ ως θεωρία και υπόθεση, 
από αυτή που είναι η γνώση των γεγονότων και των νόµων, ποτέ δεν ανυψώνουµε την 
πρώτη στο κύρος και την εξουσία της δεύτερης, ούτε συγχέουµε τη δεύτερη, πολύ 
περισσότερο απ’ ότι είναι αναπόφευκτο, µε την πρώτη.» 
 
«Η δικαίωση άργησε µισό αιώνα» 
 
Η καθυστέρηση στην αποδοχή της «Υπόθεσης Avogadro» οφείλεται σε µια σειρά 
από λόγους. Η πρώτη δηµοσίευσή του το 1811 δεν ήταν ιδιαίτερα σαφής και αυτό σε 
µια εποχή – αρχές 19ου αιώνα – που κυριαρχεί η άποψη του J.J.Berzelious  η οποία 
επέτρεπε στις περιπτώσεις σύνθετων αερίων «µισά µόρια». Η άποψη του 
A.Avogadro για πολυατοµικά µόρια φαινόταν καινοφανής. Η «Υπόθεση Avogadro» 
δεν υποστηρίχτηκε από ικανό αριθµό πειραµατικών δεδοµένων, αφού ο εµπνευστής 
της δεν θεωρούνταν λαµπρός θεωρητικός, αλλά απρόσεκτος πειραµατιστής.  
Η δυαλιστική άποψη του J.J.Berzelious κυριαρχεί και «δεν επιτρέπει σε δύο άτοµα 
του ίδιου στοιχείου µε ίδια φορτία να έλκονται, αλλά αυτά έπρεπε να απωθούνται.» 
Στα πενήντα χρόνια που ακολούθησαν µετά τη διατύπωση της «Υπόθεσης 
Avogadro» το ενδιαφέρον των χηµικών µονοπωλεί η οργανική χηµεία. 
 Οι περισσότερες εργασίες του A. Avogadro στο χρονικό διάστηµα 1811–1821 
δηµοσιεύονται στην περιοχή της σηµερινής Ιταλίας, δηλαδή στην τότε περιφέρεια 
του επιστηµονικού κόσµου. Ακόµα και όταν κάποιες δηµοσιεύσεις του γίνονται στην 
Γαλλία δεν θα γίνουν στο κυρίαρχο «Annales de chimie et de physique», αλλά στο 
δευτεροκλασάτο «Bulletin…de Ferussac». Πολύ εύστοχα κάποιος έγραψε γι’ αυτόν 
«γεννήθηκε από τη λάθος πλευρά των Άλπεων». Πεθαίνει στο Τορίνο το 1856 µόλις 
δύο χρόνια πριν την ανακοίνωση του S.Cannizzaro, προς τιµήν του ο αριθµός µορίων 
σ’ ένα mole οποιασδήποτε ένωσης ΝΑ= 6.02214179 × 1023 µόρια/mol θα ονοµαστεί 
αριθµός Avogadro και αποτελεί µια φυσική σταθερά. 
Η σύνθεση των Νόµων του Boyle, Charles ή Gay–Lussac και Avogadro δίνει: 
Νόµος των ιδανικών αερίων  
Oι Νόµοι των Boyle, Charles ή Gay –Lussac και Avogadro δίνουν πώς καθεµία από  
τις άλλες τρεις µεταβλητές επηρεάζει τον όγκο: 

Νόµος του Boyle : 
1

V
P

∝  

Νόµος του Charles ή Gay –Lussac: V T∝  
Νόµος Avogadro : V n∝                                   
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Η σύνθεσή τους δίνει : 
nT PV PV

V PV nT PV nT n nR PV nRT
P T T

∝ ⇒ ∝ ⇒ = σταθ ⋅ ⇒ = σταθ ⋅ ⇒ = ⇒ =

 

 

Όπου R= η παγκόσµια σταθερά των αερίων=8,314 J /mol ⋅ K 

Οι Νόµοι των αερίων στην καθηµερινή ζωή 

Ενδεικτικά: 

1.Στη µηχανή του αυτοκινήτου από την καύση της βενζίνης µε το Ο2 προκύπτουν 
περισσότερα moles CO2  και υδρατµών. Η αύξηση των moles n (N.Avogadro) και της 
θερµοκρασίας Τ(N.Charles ή Gay –Lussac) προκαλεί αύξηση του όγκου V και το 
έµβολο πιέζεται προς την αρχική του θέση. 

2.Η ζύµη φουσκώνει διότι η µαγιά καταναλώνει τα σάκχαρα που προέρχονται από το 
άµυλο στο αλεύρι και δηµιουργεί φυσαλίδες CO2(N.Avogadro).Το αέριο CO2 
διαστέλλει τις πρωτεΐνες της γλουτένης και η ζύµη φουσκώνει. Στη συνέχεια  το CO2 

θερµαίνεται στο φούρνο και  διαστέλλεται εκ νέου (N.Charles ή Gay–Lussac). 

3.Καµία εφαρµογή των Νόµων των αερίων 
δεν θα µπορούσε να είναι περισσότερο 
ζωτική, αλλά και οικεία, από αυτή στο 
µηχανισµό της αναπνοής.  
Κατά την εισπνοή οι µύες µετακινούν το 
διάφραγµα προς τα κάτω και το θωρακικό 
κλωβό προς τα έξω.(µπλε της εικόνας).Η 
συντονισµένη αυτή κίνηση αυξάνει τον 
όγκο των πνευµόνων και ελαττώνει την 
πίεση στο εσωτερικό κατά 1-3 mmHg  σε 
σχέση µε την ατµοσφαιρική. Έτσι ο αέρας 
εισβάλλει (Νόµος του Boyle). Η πρόσθετη 
ποσότητα αέρα τείνει τους ελαστικούς 
ιστούς των πνευµόνων και ο όγκος τους 
αυξάνεται ακόµη περισσότερο (Νόµος του 
Avogadro), ο αέρας θα εκτονωθεί για τρίτη φορά καθώς θερµαίνεται από την 
υψηλότερη θερµοκρασία του σώµατος σε σχέση µε την εξωτερική(Νόµος του 
Charles ή Gay–Lussac). Κατά την εκπνοή το διάφραγµα κινείται προς τα πάνω, ο 
θωρακικός κλωβός προς τα µέσα και ο όγκος των πνευµόνων µειώνεται. Η πίεση 
αυξάνει και γίνεται 1-3 mmHg µεγαλύτερη από την ατµοσφαιρική – Νόµος του 
Boyle – και ο  αέρας  εκβάλλεται (κόκκινα της εικόνας). 
(Η εικόνα είναι από το βιβλίο «Chemistry The Molecular Nature of Matter and 
Change» M.S.Silberberg, P.Amateis7th edition McGraw- Hill Education). 
Άλλες εφαρµογές των νόµων των αερίων βρίσκουµε στη λειτουργία του αερόσακου, 
στην τρόµπα για το φούσκωµα των λάστιχων του ποδηλάτου, στην συµπεριφορά των 
κουτιών των αεριούχων ποτών όταν µεταβάλλεται η θερµοκρασία τους ή όταν 
ανοίγονται κ.τ.λ. 
 

 

PV = nRT  
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Εφαρµογές  στους  Νόµους των αερίων 
 «Μια αφρώδης παρανόηση» 

Η καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων 
PV= nRT  µας πληροφορεί ότι, όταν ο  όγκος και 
η θερµοκρασία ορισµένης ποσότητας αερίου δεν 
µεταβάλλονται, τότε και η πίεση του διατηρείται 
σταθερή. 

Όλοι κάποια στιγµή είχαµε την εµπειρία της 
αφρισµένης εξόδου ενός αεριούχου αναψυκτικού 
ή µιας σαµπάνιας από µια φιάλη την οποία 
προηγουµένως είχαµε φροντίσει να 
ανακινήσουµε. Μια ιδιαίτερα διαδεδοµένη παρανόηση αποδίδει το γεγονός στην 
αύξηση της πίεσης στο εσωτερικό της φιάλης. Όµως, η θερµοκρασία και ο όγκος 
παραµένουν σταθερά, όσο αυτή διατηρείται σφραγισµένη. Άρα και η πίεση 
παραµένει σταθερή. Η εξήγηση είναι διαφορετική · το CO2 καταλαµβάνει τον όγκο 
του χώρου που υπάρχει µεταξύ της επιφάνειας του υγρού και του φελλού και η  
πίεσή του  στο χώρο αυτό κατά τη διαδικασία της εµφιάλωσης ρυθµίζεται να είναι 
µεγαλύτερη της ατµοσφαιρικής. Όταν ανακινούµε τη φιάλη, µόρια CO2 
µετατοπίζονται εντός του υγρού και σχηµατίζονται φυσαλίδες οι οποίες 
προσκολλώνται στο υγρό · προφανώς, δεν παράγεται άλλη ποσότητα αερίου. Με το 
άνοιγµα προκαλείται ελάττωση της πίεσης στο εσωτερικό της φιάλης, καθώς αυτή 
εξισώνεται µε την ατµοσφαιρική πίεση, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται ο όγκος των 
φυσαλίδων που βρίσκονται µέσα στο υγρό (ισόθερµη εκτόνωση) και να προκαλείται 
η βίαιη εκτόπιση του υγρού. Αν, πριν βγάλουµε το φελλό, κτυπήσουµε ελαφρά την 
παράπλευρη επιφάνεια και τον πυθµένα της φιάλης µέχρι να εξαφανιστούν οι 
φυσαλίδες που υπάρχουν µέσα στο υγρό, τότε η ελάττωση της πίεσης µετά το 
άνοιγµα  δεν προκαλεί την εκτόπιση υγρού. 

Η Ιστορία 

Ο αφρώδης λαµπυρίζων και διπλής 
ζύµωσης οίνος που όλοι γνωρίζουµε µε το 
όνοµα σαµπάνια έχει µακρά ιστορία. Σε 
βάθος χρόνου ήταν γνωστό  ως  ένα 
προϊόν που προερχόταν από την περιοχή 
της Καµπανίας και από αµπελώνες που 
είχαν φυτευτεί από τους Ρωµαίους. Η 
άποψη που θέλει  ως απαρχή της 
παραγωγής του τα τέλη του 17ου αιώνα 
δεν ευσταθεί, αφού συγχέεται µε την 
εποχή –1670 – που   
στον Βενεδικτίνο µοναχό Dom Pierre 
Pérignon (1638–1715) ανατίθεται η 
ευθύνη για την επιµέλεια του κελαριού 
του  Αβαείου του Οτβιγιέ (Hautvillers), 
µε σκοπό να τιθασεύσει τον αναβρασµό (efferevescence)  που προκαλείτο στον 
ανθρακούχο οίνο και είχε ως αποτέλεσµα την απώλεια τόσο µεγάλου αριθµού 
φιαλών, που η Εκκλησία το ονόµαζε «κρασί του διαβόλου». Ήταν 4 Αυγούστου του 
1693 που ο Pérignon θα αναφωνούσε µια φράση που βρίσκεται µεταξύ µύθου και 
πραγµατικότητας : «Ελάτε γρήγορα αδελφοί, πίνω αστέρια !» Ήταν η  ιδιαίτερα 
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εκλεπτυσµένη γεύση του, απόρροια της απώλειας της όρασής του στα τελευταία 
χρόνια της ζωής του, που τον βοηθούσε να επιλέγει ποικιλίες σταφυλιών 
δοκιµάζοντας ακόµη και ένα µόνο σταφύλι. 
Όµως, οι επιρρεπείς στο αλκοόλ Άγγλοι έχουν λόγους να διεκδικούν το προβάδισµα 
στην παραγωγή αυτού του προϊόντος, αρκετές δεκαετίες πριν. Το 16ο αιώνα οι 
Άγγλοι κατανάλωναν µεγάλες ποσότητες “ανθρακούχου κρασιού”. Αυτό που έκαναν 
ήταν να εισάγουν κανονικό κρασί από την περιοχή της Καµπανίας  και να 
προσθέτουν ζάχαρη και µελάσα για να γίνει η ζύµωση. Κατασκεύασαν και ανθεκτικά 
γυάλινα µπουκάλια µε ειδικά πώµατα για να τα αποθηκεύσουν. Σύµφωνα µε τα 
αρχεία της βρετανικής Royal Society, η πρώτη καταγραφή της µεθόδου κατασκευής 
“σαµπανιζέ” κρασιού πραγµατοποιήθηκε στην Αγγλία το 1662. Οι Γάλλοι εξέλιξαν 
τη συνταγή, αλλά δεν είχαν την πρωτιά. Ακόµα και το πλατύ και ρηχό ποτήρι που 
χρησιµοποιείται για τη σαµπάνια κατασκευάστηκε στην Αγγλία το 1663. Ας 
ξαναθυµηθούµε ότι τα αποτελέσµατα των πειραµάτων του R.Boyle ανακοινώνονται 
το 1662! Είναι ένας νόµος που συσχετίζει την πίεση µε τον όγκο σ’ ένα κλειστό 
σύστηµα, όπως είναι µια φιάλη σαµπάνιας. Μοιάζει, είτε ο Boyle να µελετούσε το 
θέµα της εµφιάλωσης της σαµπάνιας, είτε οι παραγωγοί αυτού του είδους οίνου να 
εφάρµοσαν τα αποτελέσµατα των πειραµάτων του στην εµφιάλωση της σαµπάνιας! 
Στις δεκαετίες που ακολουθούν οι εξελίξεις είναι ραγδαίες · οι φιάλες γίνονται από 
γυαλί µεγαλύτερου πάχους για να είναι πιο ανθεκτικές στις τιµές πίεσης που ασκεί το 
CO2, τα ξύλινα πώµατα που σφραγίζονταν µε µουσαµά και κερί αντικαθίστανται από 
πώµατα φελλού που καλύπτονται, «φιµώνονται» µε συρµάτινα «κλουβιά», φίµωτρα, 
καλύπτρες(=mouselet από το Γαλλ. Museler, Αγγλ. Muzzle= φιµώνω). 

Η «οµίχλη» και οι φυσαλίδες. 
Η σαµπάνια υφίσταται δύο ζυµώσεις, 
µετά την πρώτη είναι απλά ένας 
συνήθης οίνος. 
Για τη δεύτερη ζύµωση προστίθεται 
µαγιά και ζάχαρη. Καθώς η µαγιά 
καταναλώνει τη ζάχαρη, παράγεται 
αιθανόλη και CO2. Ενδεικτικά, σε 
κάθε λίτρο σαµπάνιας αντιστοιχούν 
10g CO2.  
Προς το τέλος της διαδικασίας οι 
φιάλες, που ανακινούνται καθηµερινά 
και τοποθετούνται κατακόρυφα µε το λαιµό προς τα 
κάτω για να συγκεντρώνονται τα υπολείµµατα, 
ανοίγονται µε αποτέλεσµα το 80% του CO2 να 
διαφεύγει. Παρά ταύτα, το υπόλοιπο 20% είναι αρκετό 
για να δηµιουργήσει εκατοµµύρια φυσαλίδες. Η φιάλη 
σφραγίζεται γρήγορα και η σαµπάνια είναι έτοιµη. 
Όταν ανοίγεται µια φιάλη σαµπάνιας, το ωστικό κύµα 
του ήχου που παράγεται από  την εκτόξευση του φελλού 
προκαλεί τη δηµιουργία ενός σύννεφου σχήµατος 
µανιταριού. Η λευκή «οµίχλη» που παράγεται  οφείλεται 
στην απότοµη ελάττωση της θερµοκρασίας του 
αερίου(δεκάδες βαθµοί ) κατά το άνοιγµα της φιάλης. Η 
ταχύτητα της µεταβολής δεν επιτρέπει τη µεταφορά 
θερµότητας και αυτή µπορεί να θεωρηθεί ως µια 
αδιαβατική ψύξη που προκαλεί τη συµπύκνωση των υδρατµών της ατµόσφαιρας 
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και των ατµών της αιθανόλης.Έτσι οι σταγόνες που σχηµατίζονται δηµιουργούν την 
«οµίχλη» που περιβάλλει την περιοχή γύρω και επάνω από το λαιµό της φιάλης. 
Παρά την περί του αντιθέτου διαδεδοµένη άποψη, η «οµίχλη» δεν σχηµατίζεται από 

το αέριο CO2 που εκτονώνεται, καθώς εγκαταλείπει τη φιάλη. 
Η εικόνα της αναβράζουσας σαµπάνιας µέσα στο διάφανο ποτήρι οφείλεται σε µια 
ενδιαφέρουσα διαδικασία. Μικροσκοπικές ίνες κυτταρίνης, από τον αέρα ή την 
πετσέτα µε την οποία έχει σπογγιστεί το ποτήρι, προσκολλώνται στο γυαλί λόγω 
ηλεκτροστατικών δυνάµεων. Κάθε ίνα, που έχει µήκος περίπου 100µm, καθώς το 
ποτήρι γεµίζει, σχηµατίζει ένα θύλακα αερίου που αποτελεί τη θέση δηµιουργίας 
µιας φυσαλίδας. Για το σχηµατισµό της πρέπει το διαλυµένο στο υγρό CO2 να 
απωθήσει µόρια υγρού που αλληλοσυγκρατούνται µε πολλές αλλά ασθενείς µοριακές 
αλληλεπιδράσεις. Το CO2  δεν έχει την ενέργεια που απαιτείται γι’ αυτό, αλλά οι 
θύλακες χαµηλώνουν το ενεργειακό φράγµα και έτσι η φυσαλίδα σχηµατίζεται. Στο 
εσωτερικό της φυσαλίδας συνεχίζει να εναποτίθεται CO2 από τη σαµπάνια µέχρι 
αυτή να αποκτήσει διάµετρο 10-50µm. Τότε η άνωση είναι αρκετά µεγάλη και 
καταφέρνει να αποσπάσει τη φυσαλίδα από την ίνα(καθώς η ακτίνα της φυσαλίδας 
αυξάνεται, η άνωση αυξάνεται µε µεγαλύτερο ρυθµό από τη δύναµη συνάφειας, 
αφού η πρώτη  είναι  ανάλογη του όγκου και η δεύτερη είναι ανάλογη της επιφάνειας 
της φυσαλίδας). Έτσι, αυτή αρχίζει να ανέρχεται. Επειδή ο φυσικός αναβρασµός 
είναι εντελώς τυχαίος και δύσκολα ελέγχεται (στο νερό οι φυσαλίδες χοροπηδούν µε 
τυχαίο τρόπο), οι υαλουργοί χρησιµοποιούν ένα Laser µε το οποίο χαράσσουν τον 
πυθµένα. Συνήθως, δηµιουργούνται περισσότερες από 20 χαράξεις σε σχήµα 
δακτυλίου που παράγουν µια σταθερή στήλη ανερχόµενων φυσαλίδων. 

Γιατί 6 ηµι –στροφές ; 
Για να ανοίξουµε µια φιάλη σαµπάνιας πρέπει να 
αποµακρύνουµε το συρµάτινο κλουβί (muselet στο οποίο 
ο Adolphe Jacqueson to 1844 έδωσε τη µορφή που έχει ως 
σήµερα).Αφού αφαιρέσουµε το κάλυµµα αλουµινίου που 
συνήθως αναγράφει το λογότυπο του οίκου παραγωγής, 
πρέπει να γυρίσουµε το σύρµα αντίθετα από τη φορά 
κίνησης των δεικτών του ρολογιού, αλλά πάντα 
εκτελώντας 6 ηµι–στροφές ή 3  πλήρεις στροφές και αυτό  
ανεξάρτητα από τον οίκο παραγωγής και  τη χώρα 
προέλευσης. Πάντα 6 ηµι–στροφές! Στο «γιατί» δεν 
υπάρχει κάποια ξεκάθαρη απάντηση. Οι απόψεις 
ποικίλουν. 

1.Έχουν σχέση µε την πίεση που επικρατεί στο 
εσωτερικό της φιάλης που συνήθως είναι 5,5–6 atm; 

(µην την υποτιµάτε, γιατί είναι 2 µε 3 φορές 
µεγαλύτερη από την πίεση στο εσωτερικό των 
ελαστικών του αυτοκινήτου σας. Άρα, προσοχή 
στους παριστάµενους και βολή µε γωνία 450 προς 
την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που στέκονται. 
Σύµφωνα µε την Αµερικανική Ακαδηµία 
Οφθαλµολογίας, οι τραυµατισµοί στους οφθαλµούς 
από φελλούς σαµπάνιας αποτελούν τη συχνότερη 
αιτία τραυµατισµού στη διάρκεια των εορτών των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.) 
2.Ο Jacqueson αποφάσισε ότι οι 3 πλήρεις στροφές 
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ήταν ο βέλτιστος τρόπος συνδυασµού αντίστασης στην πίεση από το εσωτερικό της 
φιάλης και µήκους σύρµατος για ένα εύκολο άνοιγµα; 
3.Είναι ο αριθµός 6, ο αριθµός που για τους Γάλλους αντιστοιχεί στη µεγάλη 
ευτυχία; 
4.Μια τυποποίηση που έγινε µε την πάροδο του χρόνου; 

5.Επειδή οι κατασκευαστές που παράγουν τον µηχανισµό προσαρµογής των muselets 
είναι λίγοι (στην περιοχή της Καµπανίας και στην Ιταλία) επέβαλαν τις 6 ηµι-
στροφές. Γιατί κάθε άλλη επιλογή θα απαιτούσε κοστοβόρα αλλαγή για τους 
κατασκευαστές των µηχανισµών; 

Πάντα 6 ηµι-στροφές λοιπόν, αλλά παραµένει το γιατί. 

Η επόµενη εφαρµογή αποτελεί µια απόπειρα σύνδεσης αυτών που περιγράφθηκαν σε 
σχέση µε το άνοιγµα µιας φιάλης σαµπάνιας µε τη διδασκαλία των Νόµων των 
αερίων και των Βασικών Αρχών της Θερµοδυναµικής στη Λυκειακή φυσική. 

Εφαρµογή 1
η
  

Η µάζα του φελλού µιας τυπικής φιάλης σαµπάνιας των 750 mL  είναι m=10g 

και η ακτίνα της κυκλικής διατοµής του είναι ρ=0,01m. Η πίεση στο εσωτερικό 

της φιάλης είναι P=5,5atm. 

A. Να υπολογίσετε τη δύναµη τριβής που δέχεται ο φελλός από το στόµιο της 
φιάλης, όταν αυτή ισορροπεί σε κατακόρυφη θέση. 

Β. Ανακινούµε τη φιάλη µε αποτέλεσµα µόρια  CO2 που υπάρχουν 

 στο χώρο µεταξύ της σαµπάνιας και του φελλού να εισχωρούν στο υγρό και να 

σχηµατίζονται φυσαλίδες µέσης διαµέτρου d=500µm.Αν Ν είναι ο αριθµός των 

φυσαλίδων CO2 που  πρέπει να διαφύγουν µέσα από τον όγκο των 750 mL  

σαµπάνιας για να αποκατασταθεί ισορροπία και ΠΕ=11 ⋅ 10
6
 ο πληθυσµός της 

Ελλάδας τότε: 

B1.  α. Ν > ΠΕ         β. Ν = ΠΕ         γ. Ν < ΠΕ   

B2. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Β3. Αν η ποσότητα του CO2 που είναι διαλυµένο µέσα στα 750 mL σαµπάνιας 

είναι 9g, να υπολογιστεί ο όγκος που αυτό καταλαµβάνει σε κανονικές συνθήκες 

πίεσης και θερµοκρασίας.(P0=10
5
N/m

2
 και Τ0=273Κ.) 

Γ. Κάποια στιγµή ο φελλός εκτοξεύεται. το αέριο CO2 στη διάρκεια της 

εκτόνωσης του δεν ανταλλάσσει θερµότητα µε το περιβάλλον και η διαδικασία 

είναι αντιστρεπτή. 

Γ1. Nα υπολογιστεί η θερµοκρασία  του CO2 ( °C )στο τέλος της εκτόνωσής του, 

αν η θερµοκρασία της σαµπάνιας πριν την εκτόξευση του φελλού είναι θ= 7°C . 

Γ2.Nα υπολογιστεί η ταχύτητα εκτόξευσης του φελλού, αν η κινητική του 

ενέργεια αµέσως µετά την εκτόξευση αποτελεί το 5% του έργου που εκτελεί 

στον φελλό η δύναµη του αερίου CO2 κατά την εκτόξευση του. ∆ίνεται ότι ο 

όγκος του χώρου µεταξύ της επιφάνειας της σαµπάνιας και του φελλού, που 

καταλαµβάνει  το αέριο CO2 πριν το άνοιγµα της φιάλης, είναι Vα=25mL και 
3

13
1

( ) = 0,675
5,5

. 

∆. Ποιό το ποσό της ηχητικής ενέργειας που παράγεται κατά το άνοιγµα της 

φιάλης; Ο φελλός κατά την διάρκεια της εκτόξευσής του να θεωρηθεί ως υλικό 

σηµείο και να αµεληθεί το έργο των τριβών. 
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∆ίνονται: η ατµοσφαιρική πίεση Ρ0=1atm=10
5
N/m

2
, ο συντελεστής γ=1,3  

R=8,314 J/mol ⋅ K για το CO2, g=10m/s
2 
π=3,14 και η γραµµοµοριακή µάζα του 

CO2, 
2COΜ = 44g / mol , 3

φυσαλίδας

4
V = πr

3
. 

Λύση 
A.Στον φελλό που ισορροπεί 
ασκούνται :  Η βαρυτική δύναµη 
W=mg (1), η εξωτερική δύναµη από 
την ατµόσφαιρα, 

2
ατµ 0 ατµ 0F = P Α F = P πR⋅ ⇒ ⋅  (2) , η 

δύναµη που ασκεί  από το εσωτερικό 
της φιάλης το αέριο CO2, 

2 2

2
CO COF = P Α F = P πR⋅ ⇒ ⋅  (3) και 

η συνολική δύναµη στατικής τριβής 
από τον «λαιµό» της φιάλης, Fστ.       
Από τη συνθήκη ισορροπίας:  
 

2CO στατµΣF = 0 F F W F 0⇒ − − − =
+↑

2στ CO ατµF F F W⇒ = − − ⇒
(1)

(2),(3)
    

2 2
στ 0F P πρ P πρ mg= ⋅ − ⋅ −

2
στ 0F (P P )πρ mg⇒ = − −  

5 4 2
στF (5,5 1) 10 π 10 10 10− −⇒ = − ⋅ ⋅ − ⋅

στF 141,2N⇒ =   

Το βάρος του φελλού  W=0,1N θα µπορούσε να αµεληθεί καθώς είναι τρεις τάξεις 
µεγέθους µικρότερο από τις άλλες δυνάµεις                                               
 B1. α 
 B2.Αν Vφ =ο όγκος µιας φυσαλίδας και V= όγκος της σαµπάνιας, τότε ο αριθµός Ν 
των φυσαλίδων, που πρέπει να διαφύγουν από το υγρό για να επανέλθει η κατάσταση 
ισορροπίας µεταξύ της υπερκείµενης της σαµπάνιας ποσότητας CO2 και αυτής που 
υπάρχει διαλυµένη στη σαµπάνια, είναι: 

6 3 3

3 4 3 3 12
3φ

V V 24V 24 750 10 m 18 10
N = N = N = N = N =

4V 4πd 4π(5 10 ) m 4 3,14 125 10πr
3

− −

− −

⋅ ⋅ ⋅
⇒ ⇒ ⇒ ⇒

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
 

6N = 11,465 10⇒ ⋅ φυσαλίδες > ΠΕ. 
B3.Από την καταστατική εξίσωση των αερίων για το CO2 έχουµε: P0V0=nRT0 ⇒ 

2

0 0
0 0

0 CO 0

nRT mRT
V = V =

P Μ P
⇒ ⇒ 0

5
2

J
9g 8,314 273K

mol KV =
N

44 10
mol m

g

⋅ ⋅
⋅

⋅
 

0V =⇒ 5 3464,26 10 m 4,6426L.−⋅ = ∆ηλαδή το CO2 που υπάρχει διαλυµένο µέσα 

στην σαµπάνια, σε κανονικές συνθήκες θα καταλάµβανε όγκο 4,642L!                                
Γ1. Από τον Νόµο του Poisson για την αδιαβατική εκτόνωση που υφίσταται το αέριο 
CO2 κατά την εκτόξευση του φελλού ισχύει : 
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α τ
γ γ nRT nRT

P V = P V P = P
P P

α α τ τ α τ

α τ

γ γ

γ γ⇒
( ) ( )  1 1-γ γ -γP Τ = P Ττ τ α α

γ⇒

γ-1
γP

Τ
P

τ
τ α

α

 
⇒ = Τ  

 
 

Με αντικατάσταση στην τελευταία σχέση των τιµών: 

α α α
T = 273 + θ T = 280Κ⇒ , 

τ
P = 1atm , 

α
P = 5, 5atm και γ=1,3, η θερµοκρασία του 

CO2 στο τέλος της αδιαβατικής του εκτόνωσης προκύπτει: 

( ) °
τ τ τ

1
Τ 280 Τ = 189Κ 273 + θ = 189 θ = 84 C

5,5τ

 
= ⋅ ⇒ ⇒ ⇒ − 

 
4

3

13

 

Γ2.Το 5% του έργου της δύναµης που ασκεί το αέριο CO2 στο φελλό µετατρέπεται σε 
κινητική ενέργεια του φελλού: 

CO 2
φ F

5
Κ = W

100
(4). Για την αδιαβατική εκτόνωση του CO2 από τον 1ο Θ∆Ν έχουµε: 

CO2
FW =∆U

CO2
F V τ αW = –nC (Τ – Τ )⇒

CO2

τ τ α α
F

R P V P V
W = –n ( – )

γ -1 nR nR
⇒  (5). 

Από (4) και (5) : φ α α τ τ

0,05
Κ = (P V – P V )

γ -1
 (6) 

Από τον Συνδυαστικό Νόµο για το CO2 :  
α α τ τ α α τ

τ τ

α τ τ α

P V P V P V Τ 5,5atm 25mL 189K
V V

Τ Τ P Τ 1atm 280K

⋅ ⋅
= ⇒ = ⇒ =

⋅

(4)

 τV 92,8125mL⇒ = (7) 

Από (6) και (7): 5 6 3 5 6 3
φ 2 2

0,05 N N
Κ = (5,5 10 25 10 m – 1 10 92,8125 10 m )

1,3-1 m m
− −⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

φΚ = 0,744J⇒ (8) 2
-3

1 2 0,744 m
mυ = 0,744J υ = υ = 12,2

2 10 10 s

⋅
⇒ ⇒ ⇒

⋅
(43,92Km/h) 

∆. Η ενέργεια του συστήµατος αέριο CO2 – φελλός κατά την εκτόξευση του φελλού 
διατηρείται: 

CO2
FW = φΚ + Εηχ , όπου Εηχ = η ηχητική ενέργεια που παράγεται κατά 

την εκτόξευση του φελλού. Η τελευταία σχέση γράφεται:                                   

20 φΚ = φΚ + Εηχ ηχ φΕ 19Κ⇒ = ηχΕ 14,136J⇒ =
(8)

.Το χαρακτηριστικό «µπανγκ» που 

ακούµε κατά το άνοιγµα της σαµπάνιας παίρνει τη µερίδα του λέοντος από το έργο  
που παράγει το CO2 κατά την εκτόνωσή του. 
Σχόλιο 1 
Ο ακριβής υπολογισµός της πίεσης του CO2 κάτω από το φελλό υπολογίζεται µε 
εφαρµογή του Νόµου του Henry που διέπει την ισορροπία του CO2 που βρίσκεται σε 
αέρια φάση και αυτού που είναι διαλυµένο µέσα στην σαµπάνια, του Νόµου των 
ιδανικών αερίων για το  CO2 που βρίσκεται σε αέρια φάση και τη διατήρηση της 
µάζας του καθώς η φιάλη είναι ερµητικά κλειστή. 
 
Σχόλιο 2 
Η οπτικοποίηση της ροής του CO2 καθώς διαφεύγει από τη φιάλη µέσω της τεχνικής 
της θερµογραφίας υπερύθρου, όπου µια κάµερα υπερύθρου υψηλής ταχύτητας µας 
δίνει τη δυνατότητα υπολογισµού της ταχύτητας εκτόξευσης του φελλού. Η ταχύτητα 
αυξάνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας της σαµπάνιας( εύλογη η φύλαξη της σε 
ψυχρά κελάρια), αλλά το ποσοστό της ολικής ενέργειας που απελευθερώνεται κατά 
το άνοιγµα και µετατρέπεται σε κινητική ενέργεια του φελλού είναι σχεδόν 5%, 
ανεξάρτητα από τη θερµοκρασία της σαµπάνιας. 
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Σχόλιο 3 
Η προσεγγιστική θεώρηση του φελλού ως υλικού σηµείου κατά την εκτόξευσή του 
δικαιολογείται ως εξής: 
Μια τυπική τιµή για το µήκος του φελλού είναι d=4cm και για την τιµή της µάζας 
του αυτή που θεωρήσαµε στην προηγούµενη εφαρµογή, m=10gr, η µεταβολή της 
δυναµικής ενέργειάς του κατά την εκτόξευσή του είναι: 

3 2
2

m
U mgd U 10 10 Kg 10 4 10 m U 0,004J

s
− −∆ = ⇒ ∆ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⇒ ∆ = .Το έργο που παράγει 

το CO2 κατά την εκτόνωσή του στην προηγούµενη εφαρµογή 
είναι:

CO2
FW =20 ⋅ 0,744=14,88J. Η σύγκρισή δίνει: 

CO2
FU 0,026%W∆ = , άρα η 

προσέγγιση είναι επιτρεπτή. 
 

 «∆εινοί καταδύτες» 
Ο sir William Thomson (26 Ιουνίου 1824, Belfast, 
Ιρλανδία–17 ∆εκεµβρίου 1907 Largs Ayrshire, Σκωτία), 
γνωστός ως λόρδος Kelvin, υπήρξε ένας από τους 
σπουδαιότερους  Φυσικούς και Μαθηµατικούς του 19ου 
αιώνα.  
Είναι γνωστός για τη µαθηµατική ανάλυση του 
ηλεκτρισµού, τη διατύπωση του 1

ου
 και 2

ου 
Θερµοδυναµικού Νόµου και την οµώνυµη κλίµακα 
µέτρησης θερµοκρασιών, κλίµακα Kelvin ή απόλυτη 

κλίµακα στην οποία δόθηκε το όνοµά του για τον 
ακριβή υπολογισµό του απόλυτου µηδενός(–273,15Κ), 
το οποίο ως έννοια ήταν ήδη γνωστό.  
Εξ ίσου σηµαντικό, όµως, είναι και το έργο του ως Ναυπηγού Μηχανικού, 
Μηχανικού τηλεγραφικών γραµµών και εφευρέτη µε κορυφαίο έργο του τη 
διηπειρωτική υποθαλάσσια τηλεγραφική γραµµή (1872), για το οποίο έλαβε από την 
βασίλισσα Βικτωρία τον τίτλο του sir, αλλά και την τελειοποίηση της ναυτικής 
πυξίδας. Για το επιστηµονικό του έργο το 1892 έλαβε τον τίτλο του 1ου βαρώνου  του 
Largs στην κοµητεία του Αyr ή 1ου βαρώνου του Kelvin (από το όνοµα του ποταµού 
Kelvin που ρέει κοντά στο εργαστήριό που είχε στο Πανεπιστήµιο της Γλασκώβης.) 
∆ιετέλεσε για πέντε χρόνια πρόεδρος της Βασιλικής Εταιρείας του Λονδίνου και 
τέσσερις φορές πρόεδρος της Βασιλικής εταιρείας του Εδιµβούργου. 
Για περισσότερα από πενήντα χρόνια υπήρξε καθηγητής της Φυσικής Φιλοσοφίας 
στο Πανεπιστήµιο της Γλασκώβης. Μετά τη συνταξιοδότησή του σε ηλικία 
εβδοµήντα πέντε ετών συνέχισε την επιστηµονική του δραστηριότητα δεχόµενος 
φοιτητές και συζητώντας µαζί τους τα επιστηµονικά και ερευνητικά τους 
ενδιαφέροντα. Ετάφη στο Αββαείο του Westminster δίπλα στον sir Isaac Newton.   Ο 
µαθητής, βοηθός και διάδοχος του στην έδρα της Φυσικής Φιλοσοφίας Andrew Gray 
θα πει «Εκεί, κοιµάται ήσυχα αυτός που πάσχισε κατά τη διάρκεια µιας µακράς ζωής 
για την αιτία της φυσικής γνώσης και υπηρέτησε ευγενικά, ως ήρωας σε καιρό 
ειρήνης, την χώρα του και τον κόσµο.» 
Μια τόσο πολυσχιδής επιστηµονική προσωπικότητα δεν θα µπορούσε βέβαια να 
απέχει από την επίλυση των κυρίαρχων επιστηµονικών προβληµάτων της εποχής της. 
Θα παίξει µεταξύ των άλλων σηµαντικό ρόλο στην ασύρµατη τηλεγραφία, αφού 
προηγουµένως  συµβάλλει καθοριστικά στην τηλεγραφική σύνδεση Ευρώπης – 
Αµερικής. Η ανάµιξή του µε το εγχείρηµα θα αναδείξει τη µοναδική ικανότητά του 
να επιλύει πρακτικά προβλήµατα µε τρόπο ιδιοφυή. 
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Στην πρώτη προσπάθεια που άρχισε την 5η Αυγούστου του 1857 θα συµµετάσχουν 
το πλοίο του Βρετανικού Πολεµικού Ναυτικού «HMS Agamemnon» (η κατασκευή 
του ολοκληρώθηκε το 1852 και ήταν η απάντηση της Αγγλίας στα πολεµικά πλοία 
της Γαλλίας της τάξεως του Napoleon. Είχε 91 κανόνια και χρησιµοποιούσε ατµό, µε 
την όποια απόδοση είχαν εκείνη την εποχή οι ατµοµηχανές, αλλά και 3 ιστία( για 
όσους από τους αναγνώστες θα είχαν την παραµικρή αµφιβολία για τα αρχικά HMS 
να διευκρινίσουµε ότι σηµαίνουν His/Her Majesty Ship) και η Αµερικανική φρεγάτα 
«Niagara».Τα δύο πλοία θα ξεκινήσουν από το λιµάνι Valentia της Ιρλανδίας. Όµως, 
µετά από έξι ηµέρες ταξίδι και αφού διανύσουν 380 µίλια, το καλώδιο θα κοπεί. 
Ο Kelvin που επέβαινε στο «Agamemnon» θα ενθουσιαστεί µε την ιδέα της 
επιτυχούς  πόντισης  του καλωδίου και της ανίχνευσης µικρών ρευµάτων. Τα δύο 
πλοία θα επιστρέψουν πίσω και θα εφοδιαστούν µε επιπλέον καλώδιο µήκους 700 
µιλίων. Στη δεύτερη αυτή προσπάθεια τα δύο πλοία θα ξεκινήσουν από τις δύο 
πλευρές του Ατλαντικού και θα συναντηθούν στη µέση της απόστασης.Η  απόπειρα 
σύνδεσης των άκρων των δύο καλωδίων θα είναι ανεπιτυχής. Θα ακολουθήσουν δύο 
ακόµα ανεπιτυχείς προσπάθειες σύνδεσης και τα πλοία θα επιστρέψουν στην 
Ιρλανδία. Στις 29 Ιουλίου 1858 θα αρχίσει η πέµπτη προσπάθεια και την 4η 
Αυγούστου το «Niagara» θα φθάσει στο γραφικό ψαροχώρι Trinity Bay  στο 
Newfoundland του Καναδά, ενώ το «Agamemnon» θα φθάσει στο λιµάνι Valentia 
της Ιρλανδίας την 5η Αυγούστου. Η τηλεγραφική σύνδεση Ευρώπης – Αµερικής έχει 
πραγµατοποιηθεί. Το πρώτο τηλεγράφηµα  που θα σταλεί θα γράφει: «Europe and 
America are united by telegraphy. Glory to God in the highest; on earth, peace and 
good will toward men».Η βασίλισσα Victoria και ο πρόεδρος James Buchanan θα 
ανταλλάξουν συγχαρητήρια τηλεγραφήµατα. ∆υστυχώς, η επιτυχής διηπειρωτική 
τηλεγραφική σύνδεση θα διαρκέσει τρεις εβδοµάδες. Ο επικεφαλής ηλεκτρολόγος 
µηχανικός Wildman Whitehouse θα εφαρµόσει µεγάλες τιµές τάσης (500V), 
προκειµένου να ενισχύσει τα ασθενή ρεύµατα που µετρούνταν κατά την τοποθέτηση 
του καλωδίου και η βλάβη που θα προκληθεί θα προκαλέσει τελικά τη διακοπή της 
λειτουργίας του, πιθανόν, από καταστροφή της µόνωσης του καλωδίου. 
Είναι η ώρα για να αναλάβει δράση ένας επιστήµονας και εφευρέτης που ήδη τον 
συνοδεύει µεγάλη φήµη. Ο Kelvin θα αναλάβει ως επικεφαλής µηχανικός της 
Atlantic Telegraph Company και θα λύσει το πρόβληµα της καθαρής λήψης και 
έγκαιρης λήψης του σήµατος µε το ανακλαστικό γαλβανόµετρο (mirror 
galvanometer) που είχε εφεύρει την Άνοιξη του 1858. Μια νέα βελτίωση θα είναι ο 
καταγραφέας σχήµατος σιφωνίου (siphon recorder). 
Το εγχείρηµα θα επαναληφθεί το 1865. Αυτή τη φορά θα χρησιµοποιηθεί ένα µόνο 
πλοίο(το µεγαλύτερο όµως της εποχής του), το «Great Eastern» – πώς να παραλείψει 
κανείς από αυτή την αφήγηση ότι είναι το πλοίο από το οποίο ο Ανδρέας Εµπειρίκος 
εµπνεύστηκε τον τίτλο για το κορυφαίο έργο του «Μεγάλος Ανατολικός» – που θα 
τοποθετήσει καλώδιο 1200 µιλίων, πριν αυτό σπάσει για µια ακόµη φορά.  
Η τρίτη προσπάθεια θα γίνει το 1866 και θα είναι επιτυχής. 
Η εµπλοκή του Kelvin µε την τηλεγραφική διηπειρωτική σύνδεση θα τον αναγκάσει 
να παραµένει για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε πλοία όπου θα παρακολουθεί τη 
διαδικασία βυθοµέτρησης στην ανοικτή θάλασσα (deep–sea sounding).Μια 
διαδικασία ανακριβής και χρονοβόρα, αφού το πλοίο έπρεπε να σταµατάει το ταξίδι 
του και ένα σχοινί µ’ ένα βαρίδι να βυθίζεται στον ωκεανό. Στη συνέχεια να 
ανασύρεται από τον πυθµένα και να µετριέται το µήκος του σχοινιού που είχε 
απλωθεί.  
Ο ανήσυχος εφευρέτης δεν θα µπορούσε παρά να σκεφθεί έναν καλύτερο τρόπο για  
τη µέτρηση του θαλάσσιου βάθους. Στο άκρο σύρµατος από το οποίο 
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κατασκευάζονται οι  χορδές του πιάνου θα συνδέσει ένα µολύβδινο  βαρίδι και πάνω 
από αυτό θα προσαρµόσει  στο σύρµα ένα γυάλινο σωλήνα µικρής διατοµής– όσο το 
πάχος ενός µολυβιού – µήκους 2,5f(ποδών) µε το ένα άκρο ανοικτό και το άλλο 
κλειστό. Το εσωτερικό του σωλήνα είχε επενδυθεί µε χρωµικό άργυρο(Ag2CrO3), µια 
ουσία που όταν διαλύεται στο νερό αποκτά ένα έντονο ερυθρό χρώµα. Καθώς το 
βαρίδι παρέσυρε τον σωλήνα στο νερό, από το ανοικτό άκρο του το νερό που 
εισερχόταν συµπίεζε τον αέρα που υπήρχε στο χώρο µεταξύ νερού και κλειστού 
άκρου. Τη συνέχεια την προέβλεπε ο Νόµος του Boyle.Όσο αυξανόταν το βάθος 
βύθισης, αυξανόταν και η συµπίεση του αέρα, άρα και το ύψος της στήλης του νερού 
µέσα σ’ αυτόν. ∆ηλαδή, ελαττωνόταν ο όγκος του παγιδευµένου αέρα. Μετά την 
ανάσυρση,  το µήκος του χρωµατισµένου µε κόκκινο χρώµα τµήµατος του σωλήνα 
αντιστοιχιζόταν σε µια κλίµακα που έδινε το βάθος κατάδυσης του σωλήνα. Το 
µεγάλο πλεονέκτηµα της µεθόδου ήταν ότι η βυθοµέτρηση µπορούσε να γίνεται 
καθώς το πλοίο ταξίδευε µε ταχύτητα ακόµα και 12 knots.Η µέτρηση ήταν ακριβής 
για βάθη µέχρι 100 fm. 
(Σ.Σ 1fathom =η ὄργυια,  ὀργυιά ή οργιά, η ανθρωποµετρική µονάδα µέτρησης 
µήκους που αντιστοιχεί στο άνοιγµα των χεριών ενός ενήλικου άντρα και είναι ίση 
µε 1,8288m.Μια µονάδα που θα χρησιµοποιηθεί για τη µέτρηση του θαλάσσιου  
βάθους (και του µήκους) από την εποχή του Οµήρου και του Ηροδότου, 100 ὀργυιαί 
= 1 στάδιο και  θα µεταφερθεί στη γλώσσα της  θαλασσοκράτειρας δύναµης της 
εποχής του Kelvin ως fathom,1fm=2 yards(2 γιάρδες)=6 feet (6 πόδια). Έτσι θα 
προκύψουν και τα επίθετα της χρησιµοθηρίας, fathomable=καταµετρητός και 
unfathomable=ακαταµέτρητος για να θυµίσουν – στον γράφοντα τουλάχιστον – ότι 
είναι πλεονέκτηµα να διαθέτεις την εκφραστική µιας ιλλιγγιώδους υµνωδίας «Χαίρε 
ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνοις λογισµοίς, χαίρε, βάθος δυσθεώρητον και Αγγέλων 
οφθαλµοίς». 
 Η οργιά λοιπόν, µονάδα µέτρησης συνυφασµένη µε την ανθρώπινη εµπειρία, θα µας 
θυµίσει  και την οικουµενικότητα της λογοτεχνίας, «το κύµα η πλώρη εκέρδιζεν οργιά 
µε την οργιά» γράφει ο Ν. Καββαδίας, αλλά µήπως και το λογοτεχνικό  ψευδώνυµο 
του συγγραφέα του παιδικού µας αναγνώσµατος «Οι περιπέτειες του Τοµ Σώγερ» 
δεν σχετίζεται µε την οργιά; Tην ίδια εποχή – το 1859 –  που ο Kelvin προσπαθεί να 
επιτύχει την τηλεγραφική σύνδεση Ευρώπης–Αµερικής, ο Samuel Langhorne 
Clemens (30 Νοεµβρίου 1835 – 21 Απριλίου 1910), που δουλεύει ως πηδαλιούχος σε 
ποταµόπλοιο στο Μισσισσιππή, θα ακούει κάποιον από το πλήρωµα να φωνάζει 
«Mark Twain!». Το «Twain=τουαίν», ως παλαιοµοδίτικος τρόπος εκφοράς του 
«two», ενηµέρωνε ότι υπήρχε το απαραίτητο βάθος των 2 οργιών για ασφαλή 
διέλευση. Ο πλοηγός θα υιοθετήσει το παράγγελµα ως λογοτεχνικό ψευδώνυµο και 
θα εµφανιστεί ως Μαρκ Τουαίν.) 
Ο Kelvin βλέπει ότι σε µεγάλα βάθη η αύξηση της πίεσης ( η µεταβολή σε µικρά 
βάθη  θεωρείται ισόθερµη και χρησιµοποιείται ο νόµος του Boyle ⋅ σε µεγάλα βάθη 

που η µεταβολή της θερµοκρασίας είναι σηµαντική χρησιµοποιείται ο συνδυαστικός 
νόµος) δεν µπορεί να µεταβάλλει σηµαντικά τον ήδη µικρό όγκο που καταλαµβάνει ο 
αέρας. Άρα σε µεγάλες µεταβολές του βάθους οι υποδιαιρέσεις της κλίµακας δεν 
επέτρεπαν τον ακριβή υπολογισµό του βάθους. Θα προχωρήσει στην κατασκευή µια 
µηχανής που µετά από διαδοχικές βελτιώσεις θα χρησιµοποιηθεί για τις 
βυθοµετρήσεις σε ανοικτή θάλασσα µέχρι τα µέσα του 20ου αιώνα. 
Πολλές φορές, κάποια περιστατικά από την καθηµερινότητα µεγάλων 
προσωπικοτήτων της επιστήµης µάς δίνουν τη δυνατότητα να τις προσεγγίσουµε και 
να καταλάβουµε τι ήταν αυτό που τις έκανε να ξεχωρίζουν. Ο  απολαυστικός 
διάλογος που ακολουθεί διεξάγεται µεταξύ δύο συνεργατών, του  J.P.Joule (1818-
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1889) που επισκέπτεται τον λόρδο Kelvin και τον βρίσκει «περιτυλιγµένο» µε 
σύρµατα χορδών πιάνου,  
J.P.Joule : «what are you doing ?»  
Kelvin: «Sounding». 
J.P.Joule :«What note ?»  
και ο πάντα ετοιµόλογος Kelvin : «The deep C». 
Η µελέτη του φυσικού περιβάλλοντος και η ιστιοπλοΐα ήταν ανάµεσα στα πολλά 
ενδιαφέροντα του Kelvin. Στο ιδιωτικό του γιωτ «Lalla Rookh» θα δοκιµάσει για 
πρώτη φορά το 1872 το «συρµάτινο» σύστηµά του για βυθοµέτρηση. Ο υπολογισµός 
όµως του βάθους που καταδύονται κάποια θαλασσοπούλια θα είναι η αιτία για ένα 
ευφυές πείραµα το οποίο θα συνεχίσει να χρησιµοποιείται – µε τις  βελτιώσεις που 
προσφέρει η εξέλιξη της τεχνολογίας – για την µέτρηση του µέγιστου βάθους που 
καταδύονται τα ψαροπούλια. Ας το δούµε ως µια εφαρµογή των όσων περιγράψαµε 
προηγουµένως. 

Εφαρµογή 2
η
  

Μια επιστηµονική οµάδα για να 

µετρήσει το βάθος που 

καταδύεται στον ωκεανό ένα  
ψαροπούλι για συλλογή τροφής, 

χρησιµοποίησε µια µέθοδο που 

είχε επινοήσει ο λόρδος Kelvin 

από το 1878. 

Ο χαρισµατικός επιστήµονας 

πήρε γυάλινους σωλήνες και, 

αφού σφράγισε το ένα άκρο 

τους, έριξε στο εσωτερικό τους 

(πασπάλισε) άχνη ζάχαρη (icing 

sugar).Νυχτερινές ώρες επισκεπτόταν τη φωλιά του πουλιού το αιχµαλώτιζε και 

προσάρµοζε στην πλάτη του το σωλήνα. Την επόµενη νύχτα αιχµαλώτιζε το ίδιο 

πουλί και αποσπούσε το σωλήνα. Το µόνο που είχε να κάνει ήταν να µετρήσει το 

µήκος του σωλήνα στο οποίο η ζάχαρη είχε διαλυθεί.  

Μια επιστηµονική οµάδα στην προσπάθειά της να µετρήσει το µέγιστο βάθος  

που καταδύεται ένα ψαροπούλι(θαλασσοβάτης-diving petrel γνωστό και ως 

καταιγίδα καθώς αν και ταξιδεύει στις ανοικτές θάλασσες πλησιάζει προς τις 

ακτές, όταν έρχεται καταιγίδα) χρησιµοποίησε σωλήνα µήκους ℓ =7cm και 

βρήκε ότι το νερό της θάλασσας είχε ξεπλύνει την άχνη ζάχαρη σε απόσταση 

d=3cm από το ανοικτό άκρο του σωλήνα. 

Να υπολογίσετε το µέγιστο βάθος κατάδυσης του πουλιού. Να θεωρήσετε ότι ο 

αέρας στο σωλήνα παραµένει σε σταθερή θερµοκρασία. ∆ίνονται: η πυκνότητα 

του θαλασσινού νερού ρ=1269Kg/m
3
, η ατµοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια της 

θάλασσας  p0=1,013 ⋅ 10
5
  N/ m

2
   και g=9,81m/s

2
. 

Λύση 
Αν pαρχ είναι η  πίεση του αέρα στο εσωτερικό του σωλήνα, όταν αυτός έρχεται σε 
επαφή µε την επιφάνεια της θάλασσας και pτελ η πίεση του αέρα στο εσωτερικό του 
σωλήνα στο µέγιστο βάθος κατάδυσης του πουλιού hmax, τότε  αρχ 0p = p  (1) και 

τελ 0 υδρ τελ 0 maxp p p p p ρgh= + ⇒ = +  (2) 
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Αντίστοιχα, ο αρχικός  και τελικός  
όγκος του αέρα στο σωλήνα  είναι, 
Vαρχ= Α⋅ℓ  (3)  και Vτελ= 
( - d) Α⋅ℓ (4)   

Η θερµοκρασία του αέρα θεωρείται 
σταθερή.Aπό τον Νόµο του Boyle:  

αρχ αρχ τελ τελp V p V=  

0 0 maxp Α (p ρgh )( - d) Α⇒ ⋅ ⋅ = + ⋅
(1),(2)

(3),(4)
ℓ ℓ

 

0 0 0 max maxp p p d ρgh ρgh d⇒ = − + −ℓ ℓ ℓ
0

max

p d
h

ρg( - d)
⇒ =

ℓ
 

5
2

max
3

3 2

N
1,013 10 3cm

mh
Kg m

1,269 10 9,81 (7 - 3)cm
m s

⋅ ⋅
⇒ =

⋅ ⋅ ⋅
maxh 7,54m⇒ = .     

Παρατήρηση   
Αν η θερµοκρασία  δεν θεωρηθεί σταθερή, η διαδικασία επίλυσης είναι ίδια µόνο 
που θα χρησιµοποιηθεί η καταστατική εξίσωση για την αρχική και τελική 
κατάσταση, αντί του Νόµου του Boyle. 
Σχόλιο 1 
Στη σύγχρονη εκδοχή της η διαδικασία είναι ίδια και οι µετρητές είναι γνωστοί 
διεθνώς ως µετρητές µέγιστου βάθους MDG’s(Maximum Depth Gauges).   
Oι γυάλινοι σωλήνες έχουν αντικατασταθεί από εύκαµπτους πλαστικούς τριχοειδείς 
σωλήνες (Tygon tubing) βάρους 5-6 g εξωτερικής και εσωτερικής διαµέτρου 2,4 mm 
και 0,8mm αντίστοιχα, στο εσωτερικό των οποίων έχει επιστρωθεί άχνη ζάχαρη 
(icing sugar) ή υδατοδιαλυτός δείκτης (µπλε του µεθυλενίου και σκόνη ταλκ -talcum 
σε αναλογία 1:3) που στην κατάσταση µέγιστης συµπίεσης αφήνει ως ίχνος ένα 
δακτύλιο. Ο σωλήνας, αφού βαθµονοµηθεί προσαρµόζεται µε αδιάβροχη κολλητική 
ταινία στην πλάτη του πτηνού. Η µέτρηση λαµβάνεται υπόψη µόνον όταν το όριο 
αδιάλυτου και διαλυµένου δείκτη 
είναι απολύτως ξεκάθαρο. Μετρητές 
που έχουν µέσα στον αυλό του 
σωλήνα σταγόνες απορρίπτονται. 
Ένας άλλος τρόπος υπολογισµού του 
µέγιστου βάθους κατάδυσης είναι 
αυτός όπου ο σωλήνας φράσσεται µε 
ελαστικό έµβολο στο οποίο έχει 
προσαρµοστεί µικρή LED που 
φωτοβολεί  σταθερά και φωτίζει τα 
εσωτερικά τοιχώµατα του διαφανούς 
σωλήνα. Καθώς µετακινείται το 
έµβολο, λόγω µεταβολής της υδροστατικής πίεσης, η θέση του µπορεί να 
καταγράφεται σε φωτογραφικό φιλµ που έχει κολληθεί στο εξωτερικό του σωλήνα 
και βρίσκεται µέσα σε υδατοστεγές και αερόκενο κάλυµµα. Η θέση του εµβόλου 
είναι συνάρτηση της υδροστατικής πίεσης και αυτή µε τη σειρά της συνάρτηση του 
βάθους κατάδυσης. Επιπλέον, η οπτική πυκνότητα του φιλµ είναι συνάρτηση του 

Επιφάνεια της 
θάλασσας 

αέρας Pτελ 

P0+ρgh 

h 
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χρόνου έκθεσης στο φως της LED, δηλαδή του χρόνου όπου το έµβολο βρίσκεται σε 
συγκεκριµένες θέσεις και µελετάται µε πυκνόµετρο οπτικής πυκνότητας 
(densitometer). 
Σχόλιο 2 
Υπάρχουν διάφορα είδη πτηνών που ενδηµούν σε παραθαλάσσιες περιοχές και 
καταδύονται για να βρουν τροφή. Ο δεινότερος όµως  των «καταδυτών» είναι ο 
αυτοκρατορικός πιγκουίνος. Ενδηµεί στην Ανταρκτική ( ύψος 100–120 cm βάρος 
22–45 Kg ταχύτητα κίνησης στο νερό 8–10Km/h) καταδύεται σε βάθη που φθάνουν 
τα 535m και µπορεί να παραµείνει σε κατάδυση για 18min περίπου. Αποτελεί το 
µοναδικό είδος του ανώτερου  ζωικού βασιλείου που τολµά να αναπαράγεται 
χειµώνα στην Ανταρκτική και εποµένως πρέπει να αναθρέψει τους νεοσσούς του. Ο 
τολµητίας αυτός που διακρίνεται για την κοινωνικότητά του ανήκει στην κατηγορία 
των Απτηνοδυτιτών, δηλαδή στα πτηνά που δεν έχουν την ικανότητα πτήσης, αλλά η 
ιδιαίτερη σύνθεση της αιµοσφαιρίνης του και το εριστικό του σύστηµα του 
επιτρέπουν να καταδύεται σε εντυπωσιακά µεγάλα βάθη. 
Ένα video σχετικό µε τον Νόµο του Boyle και το θέµα που παρουσιάσαµε. 

 

 «Οι Νόµοι των αερίων και τα όρια της ανθρώπινης φύσης» 

Η αναπνοή είναι η  απαραίτητη διαδικασία για τη διατήρηση της ζωής στα έµβια που 
διαθέτουν πνεύµονες. Μεταξύ αυτών και ο άνθρωπος, το µόνο όµως που διαθέτει 
λογική, άρα και ευθύνη για την επιλογή του τρόπου µε τον οποίο δρα. Ο Anatole 
France (βραβείο Nobel στη λογοτεχνία το 1921) υποστηρίζει ότι «είναι στη φύση του 
ανθρώπου να σκέφτεται λογικά και να ενεργεί παράλογα». Ο άνθρωπος λοιπόν 
προσπαθεί να ξεπεράσει τη φύση του, άλλοτε αναρριχώµενος στις υψηλότερες 
κορυφές του κόσµου και άλλοτε καταδυόµενος στα σκοτεινά βάθη του ωκεανού. 
O ανθρώπινος οργανισµός είναι φτιαγµένος για να προσλαµβάνει τον απαραίτητο 
ατµοσφαιρικό αέρα στο ύψος της θάλασσας, δηλαδή εκεί όπου η πίεση του έχει τιµή 
ίση µε µια ατµόσφαιρα (1atm=1bar). Η σύστασή του ατµοσφαιρικού αέρα  είναι 21% 
O2, 78% N2 και 1% Ar. 
Η πίεση του ατµοσφαιρικού αέρα, που ως αέριο µίγµα συµπιέζεται ή 
αποσυµπιέζεται, µπορεί να µεταβάλλεται καθώς µεταβάλλεται το ύψος από την 
επιφάνεια της θάλασσας. Αντίστοιχα µεταβάλλονται και οι µερικές πιέσεις των 
συστατικών του, όπως προβλέπεται από το Νόµο των Μερικών Πιέσεων του 

Dalton. Η διαλυτότητα του Ο2 και του Ν2 στο αίµα είναι ανάλογη της µερικής 
πίεσης του κάθε αερίου(Νόµος του Henry : « Σε σταθερή θερµοκρασία,η ποσότητα 

ενός αερίου που διαλύεται σ’ένα υγρό είναι ανάλογη προς τη µερική πίεση του 

αερίου που βρίσκεται σε ισορροπία µε αυτό το υγρό», ή ισοδύναµα, «η 

διαλυτότητα ενός αερίου σ’ένα υγρό είναι ανάλογη της µερικής πίεσης του αερίου 

πάνω από το υγρό». Ο νόµος διατυπώθηκε το 1803 από τον Άγγλο χηµικό  William 
Henry (12 ∆εκεµβρίου 1774 – 2 Σεπτεµβρίου 1836 ). Εποµένως οι µεταβολές της 
µερικής πίεσης επηρεάζουν και την ποσότητα του Ο2 που διαλύεται στο αίµα και 
συνδέεται µε µια σηµαντική πρωτεΐνη – την αιµοσφαιρίνη – η οποία αναλαµβάνει να 
το µεταφέρει σε όλο το σώµα για να καλυφθούν οι µεταβολικές ανάγκες. 
Στην επιφάνεια της θάλασσας η µερική πίεση του Ο2 είναι 

2OP = 0, 21ATM και του 

Ν2 είναι 
2NP = 0,78ATM , οι µεταβολές των τιµών αυτών προκαλούν διαταραχές που 

άλλες φορές είναι µικρές και ο ανθρώπινος οργανισµός συµβιβάζεται µε αυτές και 
άλλες φορές µεγάλες, µε αποτέλεσµα να προκαλούν σοβαρές επιπλοκές ή να 
αποβαίνουν  µοιραίες. 
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Υποξία 
Είναι η διαταραχή που σχετίζεται µε την ανεπαρκή τροφοδοσία του ανθρώπινου 
οργανισµού µε Ο2, όπως για παράδειγµα συµβαίνει κατά τη διάρκεια ενός 
ορειβατικού εγχειρήµατος (Νόσος των ορέων) ή κατά την κατάδυση, όταν 
εισπνέονται µίγµατα αερίων µε χαµηλή περιεκτικότητα σε Ο2.Η παντελής έλλειψη Ο2 

ονοµάζεται Ανοξία. Συχνά ο όρος συγχέεται τον όρο Υποξαιµία που σχετίζεται µε τη 
χαµηλή συγκέντρωση Ο2 στο αίµα. Η Υποξαιµία είναι ένα από τα αίτια της Υποξίας. 
Στην περιοχή τιµών µερικής πίεσης Ο2: 

2O0,1ATM < P 0,21ATM≤ έχουµε ήπια 

Υποξία και τα συµπτώµατα είναι ζάλη, πονοκέφαλος και δυσκολία στην αναπνοή. 
Για τιµές 

2OP 0,1ATM≤  έχουµε γενικευµένη Υποξία η οποία συνοδεύεται από 

απώλεια συνείδησης, πνευµονικό ή εγκεφαλικό οίδηµα και θάνατο. Ενδεικτικά, στην 
κορυφή του Everest η ατµοσφαιρική πίεση είναι 0,311AΤΜ και η µερική πίεση του 
Ο2 είναι 0,065AΤΜ. 
 
Τοξικότητα Οξυγόνου 

Η Τοξικότητα Οξυγόνου ή ∆ηλητηρίαση Οξυγόνου είναι αύξηση της ποσότητας Ο2 µε  
την οποία τροφοδοτείται ο ανθρώπινος οργανισµός, όταν αυξάνεται η µερική πίεση 
του Ο2.Όπως είναι γνωστό, κάθε 10m µέσα στο θαλασσινό νερό η υδροστατική πίεση 
αυξάνεται κατά 1ATM(atm).Για παράδειγµα, σε βάθος 30m από την επιφάνεια της 
θάλασσας η υδροστατική πίεση είναι 3ATM και η απόλυτη πίεση 4ATA(*ATA= 
Atmosphere Absolute pressure, είναι το άθροισµα της ατµοσφαιρικής πίεσης του 
υπερκείµενου αέρα και της υδροστατικής πίεσης σε κάποιο βάθος).Στην περίπτωση 
µιας κατάδυσης η αύξηση της µερικής πίεσης του Ο2 προκαλεί αύξηση της 
πυκνότητας των µορίων οξυγόνου στους πνεύµονες που στη συνέχεια µε την 
κυκλοφορία του αίµατος καταλήγει σε αύξηση της συγκέντρωσης του οξυγόνου 
στους ιστούς. 
Στα 30m βάθους κατάδυσης, δηλαδή σε πίεση 4ΑΤΑ, η µερική πίεση του Ο2 είναι 
ήδη 

2OP 0,84ATA= .Όταν η µερική πίεση του Ο2 γίνεται µεγαλύτερη από 0,5ΑΤΑ 

και υπάρχει παρατεταµένη παραµονή(από ώρες έως ηµέρες π.χ επαγγελµατίες 
καταδύτες που εργάζονται σε πλατφόρµες εξόρυξης πετρελαίου ή φυσικού αερίου), 
σ’ αυτήν την τιµή έχουµε «πνευµονική» ή «χρόνια» τοξικότητα οξυγόνου. Τα 
συµπτώµατα που εµφανίζονται είναι αίσθηµα καψίµατος στους πνεύµονες και 
δυσκολία στην αναπνοή. Όταν,

2OP 1, 2 1, 4ATA= −  έχουµε «οξεία» τοξικότητα 

οξυγόνου ή «CNS» τοξικότητα οξυγόνου, έχουµε σοβαρές επιπτώσεις στο Κεντρικό 
Νευρικό Σύστηµα(Central Nervous System) που εκδηλώνονται µε συµπτώµατα 
όπως, συστροφή στους µυς του προσώπου, απώλεια της περιφερειακής όρασης και 
το βαρύτερο όλων που είναι ανεξέλεγκτοι σπασµοί. Οι σπασµοί, παρόλο που δεν 
συνιστούν µια µόνιµη βλάβη, µπορεί να γίνουν αιτία για αδυναµία ελέγχου του 
στόµατος µε αποτέλεσµα πολλοί καταδύτες να πνίγονται. Πρόκειται για την πιο 
επικίνδυνη από τις ασθένειες των καταδύσεων, διότι είναι απρόβλεπτη, ύπουλη και 
θανατηφόρα για τον καταδύτη που πλήττει. Τα όρια εµφάνισης της νόσου δεν είναι 
σαφή και µπορεί να εµφανιστεί σε καταδύτες που έχουν εισπνεύσει Ο2 σε 1,2ATA .  
Αντίθετα επαγγελµατίες καταδύτες που εισπνέουν Ο2 σε 1,9ATA  και ασθενείς που 
εκτίθενται στον υπερβαρικό θάλαµο σε 2,8ATA είναι δυνατόν να µην εµφανίζουν 
προβλήµατα.    
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Για τους περισσότερους καταδύτες τα ανώτερα ασφαλή όρια της µερικής πίεσης του 
Ο2 είναι 1,2ATA  σε περίοδο φυσικής άσκησης και 1,6ATA σε περίοδο ηρεµίας.  

Τα όρια  εµφάνισης των ασθενειών οξυγόνου φαίνονται στο επόµενο σχήµα: 
Το άζωτο έχει σχεδόν τετραπλάσια αναλογία από το οξυγόνο στον αέρα, αλλά δεν 
συµµετέχει στη µεταβολική διαδικασία. Η συµµετοχή του στη λειτουργία της 
αναπνοής περιορίζεται στην αραίωση της συγκέντρωσης του οξυγόνου. Η αύξηση 
της συγκέντρωσής του στους πνεύµονες και στη συνέχεια στο αίµα και τους ιστούς 
έχει συνέπειες για τον ανθρώπινο οργανισµό. 
 
Νάρκωση αζώτου(Μέθη των δυτών) 
Σε βάθος 30m η µερική πίεση του Ν2 είναι 

2NP 3,12ATA= .Η µεγάλη συγκέντρωση 

Ν2 επηρεάζει το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα και σε τιµές µερικής πίεσης Ν2 
µεγαλύτερες από τις 3,5ATA εµφανίζεται η Νάρκωση Αζώτου, µια κατάσταση όπου 
ο καταδύτης βρίσκεται σε κατάσταση ανάλογη αυτής της µέθης. Τα συµπτώµατα 
είναι µερική απώλεια της συνείδησης, απώλεια της βραχείας µνήµης, επιβράδυνση 
του χρόνου απόκρισης και ευφορία. Η απορρόφηση του αζώτου προκαλεί αύξηση 
του όγκου της µεµβράνης του όγκου των νευρικών κυττάρων και διαταράσσει τη 
νευροδιαβίβαση που καταλήγει σε νάρκωση.  
Ο Jacques –Yves Cousteau την ονόµασε Μέθη των δυτών, καθώς τα συµπτώµατά της 
µοιάζουν µε αυτά που παρατηρούνται µετά την κατανάλωση αλκοόλ. 
 
Νόσος από Αποσυµπίεση –Νόσος των ∆υτών 
Ο 17ος αιώνας θα αποτελέσει την απαρχή της µελέτης των επιπτώσεων της 
ελάττωσης της ατµοσφαιρικής πίεσης στους ζώντες οργανισµούς. Μια ευτυχής για το 
ανθρώπινο είδος  συγκυρία θα επιτρέψει να  συνδυαστούν τα επιτεύγµατα τριών 
ιδιοφυών επιστηµόνων. Το 1632 ο Otto von Guericke of Prussia θα αρχίσει να 
πειραµατίζεται µε τη δηµιουργία κενού και θα εκτελέσει το γνωστό πείραµα µε τα 
ηµισφαίρια που όταν µεταξύ τους υπάρχει κενό, δεν αποχωρίζονται, παρά την 
προσπάθεια δύο οµάδων από οκτώ άλογα. Το 1643 ο E.Torricelli επινοεί το 
υδραργυρικό βαρόµετρο και αποδεικνύει ότι η ατµόσφαιρα έχει βάρος και ασκεί 
πίεση. Το 1670 ο R.Boyle θα κατασκευάσει εξευγενισµένες αντλίες κενού που θα του 
επιτρέψουν να δηµιουργεί πίεση 6mmHg, θα µελετήσει τις µηχανικές ιδιότητες του 

Μερική πίεση Ο2 :0 0,1 0,21                     1          1,4   1,6              2(bar)   

Υποξία 
Μερική πίεση 
Ο2 στην 
επιφάνεια της 
θάλασσας 

Τιµές µερικής πίεσης Ο2 

ασφαλούς  αναπνοής 

Τοξικότητα      
Οξυγόνου 
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κενού και θα δώσει την πρώτη περιγραφή των αποτελεσµάτων της ελάττωσης της 
ατµοσφαιρικής πίεσης στους ζώντες οργανισµούς µε τίτλο «New pneumatical 
experiments about respiration»(1670). Στα πειράµατα αποµόνωνε ζώα κάτω από 
γυάλινα καλύµµατα (δέκτες) σχήµατος κουδουνιού και ελάττωνε την ατµοσφαιρική 
πίεση. Από ένα τέτοιο πείραµα  είναι το επόµενο απόσπασµα, στο οποίο γράφει: 
“…what I once observed in a Viper, furiously tortured in our Exhausted Receiver, 
namely, that it had manifestly a conspicuous Bubble moving to and fro in the 

waterish humor
*
 of one of its eyes.”  ή 

“ …ό,τι κάποτε παρατήρησα σε µια οχιά, άγρια βασανισµένη στον δέκτη 
εξουθένωσης µας, συγκεκριµένα ότι αυτή είχε µια εµφανή φυσαλίδα που κινείτο 
πέρα– δώθε στο υδατώδες υγρό του ενός µατιού της. 
Είναι πιθανώς η πρώτη καταγεγραµµένη έκθεση για τη  Νόσο από Αποσυµπίεση στα 
ζώα. .”(Υποθέτω ότι την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν ζωοφιλικές οργανώσεις…) 

 (
* 

humor =λατ. υγρό, στη φυσιολογία των ∆υτικών Μέσων Χρόνων, αλλά και 
αρκετά αργότερα, τέσσερα ήταν τα θεµελιώδη υγρά που καθόριζαν το χαρακτήρα και 
την υγεία του ανθρώπου, το αίµα, το φλέγµα, η χολή (κίτρινη χολή) και η µελαγχολία 
(µαύρη χολή), η αναλογία τους συνέθετε τον χαρακτήρα, αλλά και τη φυσιογνωµία 
του ανθρώπου. Από τον 16ο αιώνα και µετά το “humour ή humor” άρχισε να 
αποδίδεται ως η πνευµατική κατάσταση που αντιστοιχούσε στη διάθεση για  το 
παράλογο ή την τρέλα.) 

Η Νόσος από αποσυµπίεση (Decompression sickness(DCS) ή Caisson Disease
**

 ή 

«The Bends»
***

) είναι η νόσος που σχετίζεται µε τον σχηµατισµό φυσαλίδων N2 στο 
αίµα και στους ιστούς. Τα συµπτώµατα και οι βλάβες που προκαλεί εξαρτώνται από 
τη θέση εντοπισµού των φυσαλίδων. 
**
Από τα µέσα του 19ου αιώνα για την εκτέλεση υποβρύχιων εργασιών(π.χ 

θεµελίωση γεφυρών) χρησιµοποιούνται θάλαµοι(caissons=γαλλ.υδατοστεγή κιβώτια, 
Αγγλ. αδιάβροχα κιβώτια, κιβώτια πολεµοφοδίων) µε  αυξηµένη πίεση  που 
εµποδίζει την είσοδο του νερού από την ανοικτή βάση τους που προσαρµοζόταν στο 
βυθό. Οι εργαζόµενοι (caissons workers) παρέµεναν σε «στεγνό» χώρο, αλλά σε 
συνθήκες αυξηµένης πίεσης για µεγάλα χρονικά διαστήµατα και µετά την αλλαγή 
βάρδιας θα εµφάνιζαν συµπτώµατα µιας µυστηριώδους για την εποχή ασθένειας που 
θα ονοµαστεί Caissons Disease ή απλά Caissons. 
***

Το 1871 στην κατασκευή της γέφυρας στο St Louis Eades από τους  352 εργάτες  
που εργάστηκαν σε συνθήκες αυξηµένης ατµοσφαιρικής πίεσης, 12 έχασαν τη ζωή  
τους. Ο φυσιολόγος και γιατρός του έργου Dr. Alphonse Jaminet εµφάνισε την 
ασθένεια µετά από κατάδυση 2,75 ωρών σε βάθος 29m και αποσυµπίεση 3,5  min. 
To 1873 στην κατασκευή της γέφυρας του Brooklyn εργάστηκαν 600 εργάτες.         
Τα «κασόνια» ήταν σε βάθος 23,8m (75fsw=πόδια κάτω από την επιφάνεια της 
θάλασσας).Καταγράφηκαν 112 περιστατικά της νόσου και πέθαναν 14 εργάτες. Εκεί 
για πρώτη φορά θα εµφανιστεί η έκφραση «Doing the bend» που αργότερα θα γίνει 
«being the bend» ή «the bends».Πολλές φορές οι εργάτες µετά την ανάδυσή τους 
παρουσίαζαν συµπτώµατα που θύµιζαν τους Έλληνες σφουγγαράδες ⋅ περπατούσαν 

µ’ έναν περίεργο τρόπο, που οφειλόταν σε σπαστική  πάρεση των κάτω άκρων, σαν 
να χόρευαν µε το κορµί τους σε κάµψη(λίκνισµα). Η  στάση αυτή γνωστή ως «The 
Grecian bend»(=η Ελληνική στροφή) θα έδινε το όνoµα στην ασθένεια των δυτών. 
Το «πέτρινο ἀκρωτήρι στὴ Μεσόγειο» του Γ.Σεφέρη, µε τις χιλιάδες των θυµάτων 
της Καλύµνου, της Σύµης, της Χάλκης και των άλλων περιοχών, όπου το 
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µεροκάµατο στοίχιζε ζωές, θα έδειχνε, µε τρόπο τραγικό αυτή τη φορά, τη µακρά 
σχέση του µε τη θάλασσα. 
Με αυστηρή Ιατρική προσέγγιση η έκφραση «The bends» περιγράφει το σύµπτωµα 
της νόσου που σχετίζεται µε τους πόνους στις αρθρώσεις που επηρεάζει τη στάση 
του σώµατος και δεν είναι ισοδύναµος µε τον όρο Decompression Sickness.  
Η νόσος εξηγήθηκε το 1878 από τον Γάλλο ιατρό, νοµικό και φυσιολόγο Paul Bert 
και είναι αποτέλεσµα τριών νόµων, του Νόµου του Henry, του Νόµου των 

Μερικών Πιέσεων του Dalton και του Νόµου του Boyle. 
Σύµφωνα µε τον πρώτο (N.Henry) η ποσότητα του N2 που απορροφάται ή 
απελευθερώνεται είναι ανάλογη της µερικής πίεσής του και σύµφωνα µε το δεύτερο 
(N.Dalton)το άζωτο απορροφάται σε τετραπλάσια αναλογία από το οξυγόνο, παρόλο 
που δεν συµµετέχει στη µεταβολική διαδικασία. Η ποσότητα του N2 που 
απορροφάται από το ανθρώπινο σώµα στην επιφάνεια της θάλασσας (1ΑΤΑ) είναι 
περίπου 1L, στα 10m βάθους κατάδυσης (2ΑΤΑ) απορροφώνται 2L κ.ο.κ. 
Αντίστοιχα αυξάνεται και η ποσότητα του N2 που απορροφάται από τους ιστούς 
µέχρι την κατάσταση κορεσµού. Η αύξηση του βάθους κατάδυσης αυξάνει και τη 
µερική πίεση του N2 στους πνεύµονες και η απορρόφηση συνεχίζεται µέχρι να 
εξισωθούν οι µερικές πιέσεις του αερίου αυτού στον εισπνεόµενο από τους  
πνεύµονες αέρα  και τους ιστούς. Οποιοδήποτε αλλαγή στην πίεση  απαιτεί  νέα 
ρύθµιση της ποσότητας του N2 που απορροφάται ή απελευθερώνεται. Η όλη 
διαδικασία είναι ένας κύκλος του αζώτου όπου τα γεγονότα που εναλλάσσονται είναι 
τα ίδια, µόνο που στη διαδικασία απελευθέρωσης του N2 αντιστρέφεται η διαδικασία. 
Όταν το αίµα περνάει από τις κυψελίδες, απορροφά από το άζωτο που υπάρχει στον 
αέρα µέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία στις µερικές πιέσεις του αζώτου στον 
αέρα και στο αίµα. Στη συνέχεια φθάνει στους ιστούς όπου πάλι γίνεται απορρόφηση 
αζώτου από τους ιστούς µέχρι να αποκατασταθεί ισορροπία. Το αίµα µπορεί να 
µεταφέρει ορισµένη ποσότητα αζώτου µε αποτέλεσµα, όταν φεύγει από τον ιστούς 
να µην έχει προκαλέσει σηµαντική αύξηση της πίεσης του αζώτου. Έτσι το φλεβικό 
αίµα επιστρέφει στους πνεύµονες µε µερική πίεση N2 ίση µε αυτή των ιστών όπου θα 
αποκατασταθεί εκ νέου η ισορροπία των µερικών πιέσεων εισπνεόµενου αέρα –
αίµατος. Η επανάληψη της διαδικασίας επιφέρει µια αργή αύξηση της πίεσης του 
αζώτου στους ιστούς και ελάττωση της διαφοράς της από τη µερική πίεση του N2 στο 
αίµα που καταλήγει στον κορεσµό των ιστών από άζωτο.  
Αντίστροφα, κατά την ανάδυση  η ελάττωση της πίεσης προκαλεί απελευθέρωση N2 
καθώς η µερική πίεση του αζώτου στους πνεύµονες ελαττώνεται, µε αποτέλεσµα το 
άζωτο που διαφεύγει από τους ιστούς δια του αίµατος να φθάνει στους πνεύµονες και 
να εκπνέεται. Η διαφορά έχει να κάνει µε ότι το σώµα προσαρµόζεται περισσότερο 
στην απότοµη αύξηση της µερικής πίεσης του αζώτου. 
Από την πίεση για παράδειγµα των 4ΑΤΑ(30m) όπου η µερική πίεση του αζώτου 
είναι 

2NP 3,12ATA= ,στην επιφάνεια αυτή γίνεται 1ΑΤΑ, αλλά η µερική πίεση του 

αζώτου στους ιστούς στιγµιαία παραµένει 3,12ΑΤΑ και είναι ο τρίτος νόµος           
(N. Boyle) που θα επιβάλλει την εξαγωγή του αζώτου από τους ιστούς µε µορφή 
φυσαλίδων(όπως συµβαίνει µε το CO2 στο άνοιγµα της σαµπάνιας) και τη συλλογή 
τους από το φλεβικό αίµα που θα οδηγήσει στον όρο  φλεβική εµβολή αερίου ή 
Venous Gas Embolism (VGE), δηλαδή το µπλοκάρισµα της κυκλοφορίας του 
αίµατος σε ζωτικά όργανα. Η εµφάνιση των φυσαλίδων αποδίδεται και στην ύπαρξη 
µικροφυσαλίδων πριν τη µεταβολή της µερικής πίεσης. Επειδή οι ιστοί και το αίµα 
µπορούν να συγκρατήσουν αέρια σε διάλυση χωρίς τον σχηµατισµό φυσαλίδων, ένας 
τρόπος πρόληψης του σχηµατισµού φυσαλίδων είναι η αργή ανάδυση µε στάσεις σε 
διαφορετικά βάθη.  
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Τα συµπτώµατα της νόσου εµφανίζονται από 15min – 12h µετά την ανάδυση και 
µπορεί να είναι ακραίο αίσθηµα κούρασης, πόνοι στις αρθρώσεις, µυϊκοί πόνοι, 
ζάλη, παράλυση, εξανθήµατα στο δέρµα, τρίκλισµα στο βάδισµα, απώλεια 
συνείδησης. 
Για την αντιµετώπιση των βλαβών( είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να είναι έγκαιρη) από 
τη νόσο από αποσυµπίεση, όταν αυτές είναι αναστρέψιµες, χρησιµοποιείται ο 
Θάλαµος Αποσυµπίεσης όπου ο ασθενής υποβάλλεται  σε υπερβαρική 
οξυγονοθεραπεία, δηλαδή εισπνοή οξυγόνου σε αυξηµένες τιµές µερικής πίεσης 
(γίνεται επανασυµπίεση) και σταδιακή ελάττωση της πίεσης για να διαλυθούν οι 
φυσαλίδες αζώτου στο αίµα. Οι τιµές πίεσης που επικρατούν στο εσωτερικό του 
θαλάµου αποσυµπίεσης είναι 2,2–2,8atm. 
 
   Αέρια αναπνοής:  Heliox, Trimix, Nitrox  
Οι νόσοι που περιγράφτηκαν προηγουµένως επιβάλλουν όρια στο βάθος κατάδυσης. 
Το όριο για ασφαλή ελεύθερη κατάδυση παγκοσµίως είναι τα 40m. Η αυτόνοµη 
κατάδυση µε εισπνοή ατµοσφαιρικού αέρα (Self − Contained Underwater Breathing 
Apparatus − SCUBA Air ) έχει ως όριο ασφαλείας τα 200f(60m) περίπου, αφού στο 
βάθος αυτό η πίεση περιβάλλοντος(ambient pressure) είναι περίπου 7ΑΤΑ 
(ατµοσφαιρική 1ΑΤΜ+ υδροστατική 6ATM) και η µερική πίεση του οξυγόνου είναι  

2OP 1,4ATA= , δηλαδή στα όρια της Τοξικότητας Οξυγόνου και των επιπτώσεών της 

στο Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα. Μια πρώτη σκέψη θα ήταν να ελαττωθεί η 
αναλογία του χρήσιµου Ο2 στο αέριο αναπνοής, ώστε η µερική πίεση του οξυγόνου 
να γίνεται 1,4ΑΤΑ σε µεγαλύτερο βάθος. Όµως τότε θα αυξανόταν η αναλογία του 
άχρηστου Ν2 και αντίστοιχα ο κίνδυνος από την Νάρκωση Αζώτου. Αναπόφευκτα η 
αύξηση του µέγιστου βάθους ασφαλούς κατάδυσης απαιτεί την ταυτόχρονη µείωση 
της περιεκτικότητας του αερίου αναπνοής σε οξυγόνου και αζώτου µε την εισαγωγή 
ενός άλλου αέριου συστατικού στο αέριο µίγµα αναπνοής ⋅ αυτό θα είναι το 

Ήλιο(Ηe).Η επιλογή του γίνεται για δύο λόγους ⋅ ο πρώτος είναι ότι ακόµα και σε 

µεγάλες τιµές µερικής πίεσης δεν προκαλεί νάρκωση και ο δεύτερος είναι ότι τα 
µόρια του είναι πολύ πιο µικρά, µε αποτέλεσµα σε µεγάλες τιµές πίεσης (όπου τα 
µόρια βρίσκονται πολύ κοντά) η πυκνότητά του να αυξάνεται πολύ λιγότερο και να 
απαιτείται µικρότερη καταβολή έργου κατά την αναπνοή. Το µειονέκτηµά του είναι 
ότι δεν είναι το ιδανικό αέριο για µικρές διάρκειες κατάδυσης ( 1-2 h) και αυτό, γιατί 
λόγω του µικρού µέγεθος των µορίων του διαλύεται πολύ πιο γρήγορα από το άζωτο. 
Μεγαλύτερη ποσότητα διαλυµένου Ηλίου σηµαίνει µικρή αναλογία χρόνου 
κατάδυσης και χρόνου αποσυµπίεσης.  
 Τρία δηµοφιλή Αέρια Αναπνοής είναι: 
 
Heliox 
Αέριο µίγµα που αποτελείται αποκλειστικά από Οξυγόνο και  Ήλιο χρησιµοποιείται 
κυρίως από στρατιωτικούς και επαγγελµατίες καταδύτες σε καταδύσεις «κορεσµού», 
δηλαδή σε καταδύσεις όπου οι ιστοί απορροφούν το αέριο εισπνοής µέχρις κορεσµού 
στη µέγιστη µερική πίεση καθώς παραµένουν στο βάθος αυτό για εκτεταµένες 
χρονικές περιόδους. Σ’ αυτή την περίπτωση ό χρόνος ανόδου για ασφαλή 
αποσυµπίεση δεν αυξάνεται µε την αύξηση του χρόνου κατάδυσης. 
 
Trimix 
Αέριο µίγµα που αποτελείται από Οξυγόνο , Ήλιο και Άζωτο και χρησιµοποιείται σε 
επαγγελµατικές (αµειβόµενες) καταδύσεις(commercial diving), η ελάττωση της 
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αναλογία του Οξυγόνου προστατεύει από την Τοξικότητα Οξυγόνου και η ελάττωση 
της αναλογίας του Αζώτου προστατεύει από τη Νάρκωση του Αζώτου.  
Η παρουσία του Αζώτου , έστω και σε µικρή αναλογία προστατεύει από το «Νευρικό 
Σύνδροµο Υψηλής Πίεσης - High-pressure nervous syndrome (HPNS) που 
εµφανίζεται σε καταδύσεις πέραν των 150m(430fsw) και έχει ως κύριο σύµπτωµα το 
τρεµούλιασµα. 
Το µίγµα ονοµάζεται από την αναλογία Οξυγόνου-ΗλίουTrimix 10/70 ή Trimix 
10/70/20.Αυτό σηµαίνει 10% Οξυγόνο, 70% Ήλιο, 20% Άζωτο και χρησιµοποιείται 
σε καταδύσεις έως 100m(fsw). 
 
Nitrox 
Αέριο µίγµα που αποτελείται από Άζωτο και Οξυγόνο, ως τέτοιο θα µπορούσε να 
θεωρηθεί ο ατµοσφαιρικός αέρας στη συνηθισµένη σύνθεσή του (21% Οξυγόνο, 
78% Άζωτο, 1% Αργό).Συνήθως όµως πρόκειται για µίγµατα εµπλουτισµένα σε 
Οξυγόνο που χρησιµοποιούνται στην αυτόνοµη κατάδυση(SCUBA diving).Το 
πλεονέκτηµα της χρήσης τέτοιων µιγµάτων είναι ότι η ελάττωση της αναλογίας του 
Αζώτου προστατεύει από τη Νόσο από Αποσυµπίεση. Όταν χρησιµοποιείται για 
καταδύσεις αναψυχής(recreational diving), συνήθως χρησιµοποιούνται µίγµατα 
Nitrox µε 32% και 36% Οξυγόνο. 
 
Μέγιστο Λειτουργικό Βάθος (Maximum Operational Depth) 
Στις καταδύσεις, όπως ήδη αναφέραµε, ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το θέµα της 
ασφάλειας. Για ένα αέριο αναπνοής το Μέγιστο Λειτουργικό Βάθος (MOD) είναι το 
βάθος στο οποίο η µερική πίεση του Οξυγόνου(

2OP ) φθάνει σε µια οριακή τιµή που 

θεωρείται ως όριο για την ασφάλεια του καταδύτη, αφού η υπέρβασή της αυξάνει τον 
κίνδυνο για Τοξικότητα Οξυγόνου. Η διαδικασία εξαγωγής ενός τύπου που δίνει το 
ΜΟD  είναι σηµαντικότερη από τον τύπο αυτό καθ’ αυτό. 
Η µερική πίεση του Ο2 (

2OP ) στο Αέριο Αναπνοής ορίζεται ως:  

2

2 2

2

O
O O (ATA) (ATA)

O

P
P f P P

f
= ⇒ =  (1), όπου 

2OF = το κλάσµα του Ο2 στο Αέριο µίγµα 

Αναπνοής και (ATA)P = η ολική πίεση περιβάλλοντος (άθροισµα ατµοσφαιρικής και 

υδροστατικής). Αν από στην (1) θέσουµε την τιµή της µερικής πίεσης που 
αντιστοιχεί στο όριο ασφαλείας και αφαιρέσουµε 1ATM(bar), τότε έχουµε την 
υδροστατική πίεση που αντιστοιχεί στη µερική πίεση του ορίου ασφαλείας: 

 2 2

2 2

O O
υδρ ατµ υδρ

O O

P P
P P P 1(  ή  bar)

f f
+ = ⇒ = − ΑΤΜ .Ως γνωστόν σε κάθε δέκα µέτρα 

βάθους στο θαλασσινό νερό η υδροστατική πίεση αυξάνεται κατά 1ΑΤΜ(Bar), άρα 
το MOD (m) θα είναι :  
 
 
 
 
 
Για παράδειγµα σε Nitrox 36% και όριο ασφαλείας 

2OP 1,4ATM= , το MOD είναι : 

1,4
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∆ιεθνώς, το µέγιστο βάθος για ασφαλή ελεύθερη κατάδυση είναι 40m. Ο 
σφουγγαράς Στάθης Χατζής στις 16 Ιουλίου 1913 καταδύθηκε σε βάθος 88m  
προκειµένου να ανακτηθεί η χαµένη άγκυρα του Ιταλικού θωρηκτού «Regina 
Margherita» (το βεβαιώνουν οι υπογραφές των τριών ιατρών στο ηµερολόγιο του 
πλοίου). Το ρεκόρ αυτόνοµης κατάδυσης (SCUBA diving) κατέχει από τις 18 
Σεπτεµβρίου 2014 ο Ahmed Gabr και είναι 332,35m. Όπως φαίνεται, ο Anatole 
France θα δικαιώνεται συνεχώς. 
Η επόµενη εφαρµογή αναφέρεται σε όσα αναφέρθηκαν προηγουµένως σε σχέση µε 
τις επιπτώσεις της µεταβολής της πίεσης περιβάλλοντος στον ανθρώπινο οργανισµό. 
 

Εφαρµογή 3
η
  

Στο Αιγαίο η θερµοκρασία της θάλασσας στη διάρκεια του Χειµώνα διατηρείται 
σταθερή µε το βάθος στους 140C(ισοθερµική στήλη νερού) και το Καλοκαίρι 
διακυµαίνεται από τους 220C στην επιφάνεια στους 170C σε βάθος 40m. 
Α. Ένας καταδύτης εκπνέει µια φυσαλίδα ατµοσφαιρικού αέρα όγκου Vh=1cm3 σε 
βάθος h=40m.Να υπολογιστεί ο όγκος της φυσαλίδας, όταν αυτή βρεθεί στην 
επιφάνεια της θάλασσας, εάν  η κατάδυση γίνεται  
Α1.Χειµώνα  Α2.Καλοκαίρι.  
∆ίνεται ότι η υδροστατική πίεση αυξάνεται κατά 1atm ανά 10m αύξησης του βάθους 
κατάδυσης. 
Β. Αν το βάθος των 40m είναι το µέγιστο βάθος ασφαλούς κατάδυσης(Μέγιστο 
Λειτουργικό Βάθος, MOD), δηλαδή το βάθος στο οποίο η µερική πίεση του 
οξυγόνου είναι 

2OP =1,4atm που είναι το όριο Τοξικότητας Οξυγόνου,  

Β1. ο καταδύτης θα πρέπει να επιλέξει ως Αέριο Αναπνοής, 
α. Heliox µε περιεκτικότητα Οξυγόνου 30% (Heliox 70/30) 
β. Heliox µε περιεκτικότητα Οξυγόνου 40% (Heliox 60/40) 
γ. Nitrox  µε περιεκτικότητα Οξυγόνου 32% (Nitrox 68/32) 
Β2. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
Γ. Η κατάδυση γίνεται Χειµώνα και ο καταδύτης χρησιµοποιεί ως Αέριο Αναπνοής 
Trimix 21/55/44 δηλαδή ,µίγµα µε περιεκτικότητες 21% O2, 55% He%, 44%N2, αν 
µια φυσαλίδα Trimix όγκου 1cm3 

που εκπνέει ο καταδύτης, όταν φθάνει στην 
επιφάνεια έχει όγκο 7 cm3,  
Γ1. ο καταδύτης  
α. έχει συµπτώµατα Τοξικότητας Οξυγόνου 
β. έχει υποστεί Νάρκωση Αζώτου 
γ. βρίσκεται σε συνθήκες ασφαλούς κατάδυσης 
Γ2. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
∆ίνεται ότι η τιµές µερικής πίεσης του Οξυγόνου και του Αζώτου για να υπάρχει 
Τοξικότητα Οξυγόνου και Νάρκωση Αζώτου (Μέθη των ∆υτών) είναι αντίστοιχα 

2OP ≥ 1,4atm και 
2NP ≥ 4atm. 

 
Λύση 
Α1.Όταν η κατάδυση γίνεται Χειµώνα η µεταβολή που υφίσταται η φυσαλίδα κατά 
την άνοδο της προς την επιφάνεια είναι ισόθερµη. Από τον Νόµο του Boyle : 

υδρ h
h h 0 0 υδρ h 0 0

(P P )V
P V P V (P P )V P V V

P
ατµ

ατµ ατµ
ατµ

+
= ⇒ + = ⇒ =    (1) 
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Όπου: υδρP =η υδροστατική πίεση =
1atm

40m = 4atm
10m

,    0P = η πίεση στην επιφάνεια 

της θάλασσας=1atm,  3
hV = ο όγκος της φυσαλίδας στο βάθος h = 1cm  και           

0V =ο ζητούµενος όγκος της φυσαλίδας στην επιφάνεια της θάλασσας.  

Με αντικατάσταση στην (1) έχουµε: 
3

3
0 0

(4 1)atm 1cm
V V 5cm

1atm

+ ⋅
= ⇒ =   (2) 

Α2. .Όταν η κατάδυση γίνεται Καλοκαίρι η θερµοκρασία της φυσαλίδας κατά την 
άνοδό της προς την επιφάνεια αυξάνεται , αλλά από των Νόµο των Ιδανικών αερίων : 

h h 0 0 h h 0
0

h 0 h 0

P V P V P V T
n V

T T T P
= = ⇒ = (3), όπου : 

hT =η θερµοκρασία της φυσαλίδας στο βάθος h =273+17=290K και 

0T =η θερµοκρασία της φυσαλίδας στην επιφάνεια =273+22=295Κ. 

Με αντικατάσταση στην (3) έχουµε: 
3

3
0 0

(4 1)atm 1cm 295K
V V 5,086cm

1atm 290K

+ ⋅ ⋅
= ⇒ =

⋅
(4) 

 
Σχόλιο 
Από τις (2) και (4) προκύπτει ότι η θερµοκρασιακή διαφορά των 50 µεταξύ 
επιφάνειας και εσωτερικού της θάλασσας µεταβάλλει  ελάχιστα τον όγκο της 
φυσαλίδας(∆V=5,086-5=0,086cm3 ή 1,72%), όταν αυτή ανεβαίνει στην επιφάνεια 
της θάλασσας, µε αποτέλεσµα η µεταβολή να µπορεί να θεωρηθεί ισόθερµη σε κάθε 
εποχή κατάδυσης.  
Το συµπέρασµα φροντίζει να µας θυµίσει ότι είναι άλλο να µεταβάλλεται η 

θερµοκρασία από τους 170C στους 220C 
h

∆θ 5
= = 0,294

θ 17

 
 
 

και άλλο να 

µεταβάλλεται από τους 290Κ στους 295Κ 
h

∆T 5
= = 0,017

T 290

 
 
 

.Είναι η απόλυτη 

θερµοκρασία που κάνει τη διαφορά… 
 
Β1.γ 
Β2.Η µερική  πίεση του Οξυγόνου σ’ ένα αέριο µίγµα σε βάθος h=40m είναι : 
 

2 2 2

2 2 2

O O O
µιγ υδρ υδρ

O O O

P P P
P = P P P 1(atm) =

f f fατµ⇒ + = ⇒ + ⇒  

2

2

O
υδρ

O

P
P 1 (atm)

f

 
= −  

 
.Το µέγιστο βάθος ασφαλούς κατάδυσης (MOD) είναι: 

( ) ( ) ( )2

2 2

O
υδρ

O O

P 1,6
P -1 (atm) -1 m

f

m m
MOD = 10 MOD = 1

f
0 MOD = 10

atm atm

   
⇒ ⇒     ⋅ 

   
⋅

Το µέγιστο βάθος ασφαλούς κατάδυσης για κάθε ένα από τα τρία Αέρια µίγµατα 
Αναπνοής είναι: 
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(Heliox 70/30) µε 
2Of =0,3: ( ) 1,6

-1MO 43,333m1
0

D = 0
,3

 
= 

 
⋅   

(Heliox 60/40) µε 
2Of =0,4: ( ) 1,6

-1 30m
0, 4

MOD = 10
 

=


⋅


  

(Nitrox 68/32) µε 
2Of =0,32: ( ) 1,6

-1 40m
0,32

MOD = 10
 

=


⋅


 .Άρα ο καταδύτης πρέπει 

να επιλέξει Nitrox 68/32. 
Γ1.γ 
Γ2.Η µερική πίεση του Αζώτου στο Trimix 21/55/44 είναι: 

2

2 2

2

µιγ µιγ

P
P = f P P

f
Ν

Ν Ν
Ν

⋅ ⇒ = ⇒

µιγ µιγ

4atm
P P 9,09atm(ή 9,09 όπουATA = ηπίεσηπεριβάλλοντος)

0, 44
= ⇒ = ΑΤΑ  

 

υδρ υδρP P 9,09atm P 8,09atmατµ⇒ + = ⇒ = .Άρα 
2 2N υδρ N

m
10 m

a
h P

t
h ,9

m
80= ⇒ = .(5) 

Αυτό είναι το µέγιστο επιτρεπτό βάθος κατάδυσης µε εισπνοή Trimix 21/55/44 για 
να µην εµφανιστούν συµπτώµατα Νάρκωσης Αζώτου(Μέθης των δυτών). 
Η µερική πίεση του Οξυγόνου στο Trimix 21/55/44 είναι: 

2

2 2

2

O
O O µιγ µιγ

P
P = f P P

fΝ

⋅ ⇒ = ⇒

µιγ µιγ

1, 4atm
P P 6,67atm(ή 6,67 όπουATA = ηπίεσηπεριβάλλοντος)

0,21
= ⇒ = ΑΤΑ  

υδρ υδρP P 6,67atm P 5,67atmατµ⇒ + = ⇒ = .Άρα .
2 2O υδρ O

m
10 m

a
h P

t
h ,7

m
66= ⇒ =  (6) 

Αυτό είναι το µέγιστο επιτρεπτό βάθος κατάδυσης µε εισπνοή Trimix 21/55/44 για 
να µην εµφανιστούν συµπτώµατα Τοξικότητας Οξυγόνου. 
Η φυσαλίδα από το Trimix 21/55/44 που εκπνέει ο καταδύτης καθώς ανεβαίνει προς 
την επιφάνεια εκτελεί ισόθερµη εκτόνωση, από τον Ν.Boyle: 
 

3 3
0 h

h h 0 0 υδρ h 0 υδρ υδρ 3
h

P (V V ) 1atm(7cm 1cm )
P V P V (P P )V P V P P

V 1cm
ατµ

ατµ ατµ

− −
= ⇒ + = ⇒ = ⇒ =

υδρP 6atm⇒ = .Άρα το βάθος κατάδυσης από το οποίο εκπνέεται η φυσαλίδα είναι : 

κατάδυσης υδρ κατάδυσης κατάδυσης

m m
10 10 6h m.

atm atm
P h atm h 60= ⇒ = ⇒ =⋅  (7) 

Από τις (5) , (6)  και (7):
2 2κατάδυσης Oh h hΝ< < .Άρα ο καταδύτης βρίσκεται σε 

συνθήκες ασφαλούς κατάδυσης. 
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